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 المحتويات
 
 الصفحة الموضوع

  تقديم
  المحتويات

  قائمة األطر
  قائمة الجداول

  قائمة الخرائط والرسوم البيانية
 

 ١ خطة التنمية الثامنة، االقتصاد الوطني: الفصل األول 
 ١ المقدمة ١/١
 ١الوضع االقتصادي ١/٢

 ١معدالت النمو الرئيسة ١/٢/١
 ٢قطاع النفط والغاز١/٢/١/١ 
 ٣القطاعات غير النفطية١/٢/١/٢ 
 ٤القطاعات اإلنتاجية١/٢/١/٣ 
 ٥القطاعات الخدمية١/٢/١/٤ 
 ٧التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت ١/٢/٢

 ٨القطاع الخاص ١/٣
 ٩العامةالمالية  ١/٤

 ١١اإلنفاق على قطاعات التنمية ١/٤/١
 ١٢الدين العام واألصول األجنبية الحكومية ١/٤/٢

 ١٣التجارة الخارجية وميزان المدفوعات ١/٥
 ١٥تنمية الموارد البشرية والتوظيف ١/٦
 ١٧القطاع المالي ١/٧

 ١٧المصارف ١/٧/١
 ١٨المالية العالميةالمصارف السعودية واألزمة ١/٧/٢
 ١٩مؤسسات اإلقراض المتخصصة ١/٧/٣
 ٢٠السيولة المحلية  ١/٧/٤
 ٢١السوق المالية السعودية  ١/٧/٥

 ٢٢أسعار السلع والخدمات ١/٨
 

 ٢٧ توجهات خطة التنمية التاسعة: الفصل الثاني
 ٢٧ المقدمة ٢/١
 ٢٧األهداف العامة للخطة ٢/٢
 ٢٩األهداف العامةآليات تنفيذ ٢/٣
 ٣١األطر العامة لتوجهات الخطة ٢/٤

 ٣١تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة  ٢/٤/١
 ٣٢التنمية المتوازنة بين المناطق  ٢/٤/٢
 ٣٣تنويع القاعدة االقتصادية  ٢/٤/٣



الصفحة
 و 

 
 الصفحة الموضوع

 ٣٥المعرفةالقائم علىقتصاداالدعم التوجه نحو  ٢/٤/٤
 ٣٦تعزيز القدرات التنافسية  ٢/٤/٥
 ٣٩تنمية الموارد البشرية  ٢/٤/٦

 
 ٤١ بعيدة المدى لالقتصاد الوطني ستراتيجيةاال: الفصل الثالث 

 ٤١ المقدمة ٣/١
 ٤١ستراتيجيةالقضايا والتحديات اال ٣/٢

 ٤١رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة ٣/٢/١
 ٤٢المستدامةتحقيق التنمية ٣/٢/٢
 ٤٤تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني ٣/٢/٣
 ٤٤إرساء الدعائم القتصاد قائم على المعرفة ٣/٢/٤
 ٤٥التكامل العربي واإلقليمي ٣/٢/٥

 ٤٥العوامل المساعدة لمواجهة التحديات ٣/٣
 ٤٨ستراتيجيةالمسارات المستهدفة في اال ٣/٤

 ٤٨السكانية بعيدة المدىالتوقعات ٣/٤/١
 ٤٩الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي ٣/٤/٢
 ٤٩  الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد٣/٤/٢/١ 
 ٥٠ الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق٣/٤/٢/٢ 
 ٥٣ الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلسهامات القطاعية٣/٤/٢/٣ 
 ٥٥العاملة والتوظيفالقوى٣/٤/٢/٤ 
 ٥٧المسار المستهدف لتحسين نوعية الحياة ٣/٤/٣
 ٥٧ المسار المستهدف لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمعرفية ٣/٤/٤

 ٥٨بعيدة المدى وخطة التنمية التاسعةستراتيجيةاال ٣/٥
 

 ٥٩ خطة التنمية التاسعة، االقتصاد الوطني:  الفصل الرابع 
 ٥٩ المقدمـة ٤/١
 ٥٩ بيئة إعداد الخطة ٤/٢
 ٦١ األهداف الرئيسة للخطة ٤/٣
 ٦١يالعرض الكل  ٤/٤

 ٦٣ معدالت النمو الرئيسة    ٤/٤/١ 
 ٦٤ النمو القطاعي والهيكل االقتصادي  ٤/٤/٢ 
 ٧١ الواردات  ٤/٤/٣ 

 ٧١ يالطلب الكل   ٤/٥
 ٧٢ االستهالك  ٤/٥/١ 
 ٧٣ االستثمار  ٤/٥/٢ 
 ٧٤ التغير في المخزون   ٤/٥/٣ 

 ٧٥الصادرات  ٤/٥/٤
 ٧٥ميزان المدفوعات ٤/٦
 ٧٦التنميةلقطاعاتالماليةالمتطلبات ٤/٧
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 الصفحة الموضوع
 ٧٨ التوظيف والبطالة     ٤/٨
 ٧٩الفئات ذات الدخل المنخفض وتنمية المناطق     ٤/٩
 ٨٠اإلنتاجية والتنافسية    ٤/١٠
 ٨٠المؤسسي واإلداريالتطوير    ٤/١١
 ٨١المعرفةالقائم علىقتصاد اال   ٤/١٢
 ٨١السياسات االقتصادية   ٤/١٣

 ٨٢السياسة المالية٤/١٣/١ 
 ٨٢السياسة النقدية٤/١٣/٢ 
 ٨٢السياسة االستثمارية٤/١٣/٣ 
 ٨٣سياسة التجارة الخارجية٤/١٣/٤ 

 
 ٨٥ ةعلى المعرفاالقتصاد القائم : الخامس الفصل 

 ٨٥ المقدمة ٥/١
 ٨٦ الوضع الراهن ٥/٢

 ٨٦ نشر المعرفة ٥/٢/١
 ٨٧ نقل المعرفة وتوطينها  ٥/٢/٢
 ٨٨ إنتاج المعرفة ٥/٢/٣
 ٨٨ استثمار المعرفة ٥/٢/٤
 ٨٨ البيئة المواتية ٥/٢/٥
 ٩٠ القتصاد القائم على المعرفةمعززة لمشاريع  ٥/٢/٦

 ٩١ والتحدياتالقضايا  ٥/٣
 ٩١ التعليم ونشر المعرفة ٥/٣/١
 ٩٢ نقل المحتوى المعرفي وتوطينه ٥/٣/٢
 ٩٤ قدرات إنتاج المعرفة ٥/٣/٣
 ٩٤ تحويل المعرفة إلى منتجات ٥/٣/٤
 ٩٦ إدارة المعرفة ٥/٣/٥
 ٩٦ المعرفة والمجتمع ٥/٣/٦

 ٩٦ التنميةاستراتيجية ٥/٤
 ٩٦ المستقبليةالرؤية ٥/٤/١
 ٩٧ األهداف العامة ٥/٤/٢
 ٩٧ السياسات ٥/٤/٣
 ٩٩ األهداف المحددة ٥/٤/٤

 
 ١٠١ تنافسية االقتصاد الوطني: الفصل السادس 

 ١٠١قدمة الم ٦/١
 ١٠١الوضع الراهن  ٦/٢

 ١٠١مقومات التنافسية ٦/٢/١
 ١٠٢الوضع التنافسي العام  ٦/٢/٢
 ١٠٤القطاع الخاص وتنافسية المنتجات الوطنية  ٦/٢/٣



الصفحة
 ح 

 
 الصفحة الموضوع

 ١٠٥المركز الوطني للتنافسية  ٦/٢/٤
 ١٠٦ برنامج الوصول ٦/٢/٥

 ١٠٦ والتحدياتالقضايا   ٦/٣
 ١٠٦المحتوى التقني للصادرات الوطنية  ٦/٣/١
 ١٠٧االبتكار  ٦/٣/٢
 ١٠٨البيئة المواتية للتصدير ٦/٣/٣
 ١٠٨في القطاع الخاصالعمالة  ٦/٣/٤
 ١٠٩تجمعات األعمال العنقودية  ٦/٣/٥
 ١١٠الشركات العائلية  ٦/٣/٦

 ١١٠ التنميةاستراتيجية  ٦/٤
 ١١٠ الرؤية المستقبلية  ٦/٤/١
 ١١٠األهداف العامة  ٦/٤/٢
 ١١١السياسات  ٦/٤/٣
 ١١٣األهداف المحددة  ٦/٤/٤

 
 ١١٥ التطوير المؤسسي واإلداري: الفصل السابع 

 ١١٥ المقدمة  ٧/١
 ١١٥الوضع الراهن ٧/٢

 ١١٥األداء العام ٧/٢/١
 ١١٧التعامالت اإللكترونية الحكومية ٧/٢/٢
 ١١٨حماية النزاهة ومكافحة الفساد  ٧/٢/٣
 ١١٨قياس األداء في األجهزة الحكومية  ٧/٢/٤

 ١٢٠القضايا والتحديات     ٧/٣
 ١٢٠ شاملة للتطوير المؤسسي واإلدارياستراتيجية  ٧/٣/١
 ١٢٠مالءمة الهياكل التنظيمية ٧/٣/٢
 ١٢١تنفيذ المشروعات العامة  ٧/٣/٣
 ١٢١تنمية الموارد البشرية  ٧/٣/٤
 ١٢١ مؤشرات قياس األداء  ٧/٣/٥

 ١٢٢التنميةاستراتيجية      ٧/٤
 ١٢٢الرؤية المستقبلية   ٧/٤/١
 ١٢٢األهداف العامة  ٧/٤/٢
 ١٢٣السياسات  ٧/٤/٣
 ١٢٣األهداف المحددة  ٧/٤/٤

 
 ١٢٥ القطاع الخاص: الفصل الثامن 

 ١٢٥ المقدمة ٨/١
 ١٢٥الوضع الراهن ٨/٢

 ١٢٥األداء العام ٨/٢/١
 ١٢٨لقطاع الخاصامنشآت ٨/٢/٢
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 الصفحة الموضوع
 ١٣١المصرفياالئتمان ٨/٢/٣
 ١٣١بيئة األعمال ٨/٢/٤
 ١٣٢الغرف التجارية الصناعية ٨/٢/٥
 ١٣٣التخصيصاستراتيجيةالقطاع الخاص و ٨/٢/٦

 ١٣٤القضايا والتحديات ٨/٣
 ١٣٤األزمة المالية العالمية ٨/٣/١
 ١٣٥منظمة التجارة العالمية ٨/٣/٢
 ١٣٦العمالة الوطنية ٨/٣/٣
 ١٣٦تمويل المشروعات الصغيرة ٨/٣/٤
 ١٣٧ اإلطار المؤسسي لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ٨/٣/٥ 

 ١٣٧التنميةاستراتيجية ٨/٤
 ١٣٧الرؤية المستقبلية ٨/٤/١
 ١٣٨األهداف العامة ٨/٤/٢
 ١٣٨السياسات ٨/٤/٣
 ١٤٠األهداف المحددة ٨/٤/٤

 
 ١٤١ االستثمـار: الفصل التاسع 

 ١٤١المقـــدمة ٩/١
 ١٤١الوضع الراهن ٩/٢

 ١٤١األداء العام ٩/٢/١
 ١٤٢الهيكل القطاعي لالستثمار ٩/٢/٢
 ١٤٤ميزان االدخار واالستثمار ٩/٢/٣
 ١٤٥االستثمار األجنبي المباشر ٩/٢/٤

 ١٤٦تهيئة المناخ االستثماري ٩/٣
 ١٤٨القضايا والتحديات ٩/٤

 ١٤٨الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٩/٤/١
 ١٤٩التمويل المتوسط والطويل األجل ٩/٤/٢
 ١٤٩المدن االقتصادية ٩/٤/٣
 ١٤٩حوافز االستثمار ٩/٤/٤
 ١٥٠المنظمون ٩/٤/٥

 ١٥٠التنميةاستراتيجية ٩/٥
 ١٥٠الرؤية المستقبلية ٩/٥/١
 ١٥١األهداف العامة ٩/٥/٢
 ١٥١السياسات ٩/٥/٣
 ١٥٣األهداف المحددة ٩/٥/٤

 ١٥٤المتطلبات المالية ٩/٦
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 الصفحة الموضوع

 ١٥٥ القوى العاملة وسوق العمل: الفصل العاشر 
 ١٥٥ مقـــدمةال ١٠/١
 ١٥٥ الوضع الراهن  ١٠/٢

 ١٥٥ )المشتغلون(العمالة الكلية ١٠/٢/١
 ١٥٧ في القطاع العامالعمالة وتوطين الوظائف ١٠/٢/٢
 ١٥٨ في القطاع الخاصالعمالة وتوطين الوظائف ١٠/٢/٣
 ١٥٩ لسوق العملالتنظيميوالتطوير المؤسسي ١٠/٢/٤

 ١٦٠ القضايا والتحديات  ١٠/٣
 ١٦٠ تأهيل قوة العمل الوطنية ١٠/٣/١
 ١٦١ إنتاجية العمالة الوطنية ١٠/٣/٢
 ١٦١ البطالة ١٠/٣/٣
 ١٦١ الوطنيةالمشاركة في قوة العمل ١٠/٣/٤
 ١٦٢ خدمات سوق العمل ١٠/٣/٥

 ١٦٣التنميةاستراتيجية ١٠/٤
 ١٦٣الرؤية المستقبلية١٠/٤/١
 ١٦٣ العامةهدافاأل١٠/٤/٢
 ١٦٤السياسات١٠/٤/٣

سياسات تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين ١٠/٤/٣/١  
 اإلنتاجية

١٦٤ 

سياسات تقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل ١٠/٤/٣/٢  
 الوطنية

١٦٥ 

 ١٦٦ سياسات دعم خدمات سوق العمل١٠/٤/٣/٣  
 ١٦٧ سوق العمللالمؤشرات الرئيسة ١٠/٥
 ١٦٨العرض من قوة العمل الوطنية ١٠/٦
 ١٧٠ االحتياجات من العمالة ١٠/٧

 ١٧٠ االقتصاديةاالحتياجات حسب القطاعات واألنشطة١٠/٧/١
 ١٧٢االحتياجات حسب مجموعات المهن الرئيسة١٠/٧/٢

 ١٧٣الموازنة المهنية للعمالة ١٠/٨
 

 ١٧٥ السكان والمستوى المعيشي: الفصل الحادي عشر 
 ١٧٥ المقـــدمة ١١/١
 ١٧٥ الوضع الراهن ١١/٢

 ١٧٥ سمات الوضع السكاني١١/٢/١
 ١٨٠ونوعية الحياةالمستوى المعيشي١١/٢/٢

 ١٨٣ القضايا والتحديات ١١/٣
 ١٨٣قضايا وتحديات سكانية١١/٣/١
 ١٨٤ قضايا وتحديات المستوى المعيشي ونوعية الحياة١١/٣/٢

 ١٨٥المسارات المستهدفة ١١/٤
 ١٨٩ التنميةاستراتيجية ١١/٥
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 الصفحة الموضوع
 ١٨٩ المستقبليةالرؤية١١/٥/١
 ١٩٠ األهداف العامة١١/٥/٢
 ١٩٠ السياسات١١/٥/٣
 ١٩١األهداف المحددة١١/٥/٤

 
 ١٩٣ تنمية المناطق: الفصل الثاني عشر 

 ١٩٣ المقدمة ١٢/١
 ١٩٣الوضع الراهن ١٢/٢

 ١٩٣مرتكزات تنمية المناطق١٢/٢/١
 ١٩٥مناطق المملكة اإلدارية١٢/٢/٢
 ١٩٦االتجاهات السكانية١٢/٢/٣
 ١٩٨النشاط االقتصادي١٢/٢/٤
 ٢٠١البطالة١٢/٢/٥

 ٢٠١القضايا والتحديات ١٢/٣
 ٢٠١القاعدة اإلنتاجية١٢/٣/١
 ٢٠١قاعدة البيانات١٢/٣/٢
 ٢٠٢التركز السكاني١٢/٣/٣
 ٢٠٣األبعاد البيئية١٢/٣/٤

 ٢٠٣التنميةاستراتيجية ١٢/٤
 ٢٠٣الرؤية المستقبلية١٢/٤/١
 ٢٠٣األهداف العامة١٢/٤/٢
 ٢٠٣السياسات١٢/٤/٣
 ٢٠٤األهداف المحددة١٢/٤/٤

 
 ٢٠٧ البناء والتشييد: الفصل الثالث عشر

 ٢٠٧ مقدمةال ١٣/١
 ٢٠٧الوضع الراهن ١٣/٢

 ٢٠٧ التطورات١٣/٢/١
 ٢٠٧بالقطاعاألصول الرأسمالية١٣/٢/٢
 ٢٠٩تراخيص البناء١٣/٢/٣
 ٢١٠القطاعالعمالة الوطنية في١٣/٢/٤
 ٢١١البيئة التنظيمية١٣/٢/٥
 ٢١٣مواد البناءمؤشرات نشاط١٣/٢/٦

 ٢١٤القضايا والتحديات ١٣/٣
 ٢١٤المقاوالتالكفاءة االقتصادية ألنشطة١٣/٣/١
 ٢١٤وتوطين الوظائفاإلنتاجية١٣/٣/٢
 ٢١٥التنظيميالمؤسسي وتطويرال١٣/٣/٣
 ٢١٥والمعلوماتقواعد البيانات١٣/٣/٤
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 الصفحة الموضوع

 ٢١٦تنميةالاستراتيجية ١٣/٤
 ٢١٦ الرؤية المستقبلية١٣/٤/١
 ٢١٦األهداف العامة١٣/٤/٢
 ٢١٦السياسات١٣/٤/٣
 ٢١٧المحددةاألهداف١٣/٤/٤

 
 ٢١٩ إدارة البيئة: الفصل الرابع عشر 

 ٢١٩المقـدمة ١٤/١
 ٢٢٠ الوضع الراهن ١٤/٢

 ٢٢٠حماية البيئة١٤/٢/١
 ٢٢١حماية الحياة الفطرية١٤/٢/٢
 ٢٢٣مكافحة التصحر١٤/٢/٣
 ٢٢٤التلوث وصحة البيئة١٤/٢/٤
 ٢٢٦التطوير المؤسسي والتنظيمي١٤/٢/٥
 ٢٢٦االستراتيجيات والخطط الوطنية لحماية البيئة١٤/٢/٦

 ٢٢٧القضايا والتحديات ١٤/٣
 ٢٢٧التنسيق في مجال العمل البيئي١٤/٣/١
 ٢٢٧الموارد الطبيعية١٤/٣/٢
 ٢٢٨الضغوط البيئية١٤/٣/٣
 ٢٢٨البيئة البحرية١٤/٣/٤
 ٢٢٩ استنزاف موارد الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية١٤/٣/٥

 ٢٢٩التنميةاستراتيجية ١٤/٤
 ٢٢٩ الرؤية المستقبلية١٤/٤/١
 ٢٢٩األهداف العامة١٤/٤/٢
 ٢٣٠السياسات١٤/٤/٣
 ٢٣١األهداف المحددة١٤/٤/٤

 ٢٣٢المتطلبات المالية ١٤/٥
 

 ٢٣٣ السياحة واآلثار: الفصل الخامس عشر
 ٢٣٣المقـــدمة ١٥/١
 ٢٣٤الوضع الراهن ١٥/٢

 ٢٣٤مقومات الجذب السياحي ١٥/٢/١
 ٢٣٥الخدمات السياحية ١٥/٢/٢
 ٢٣٦حجم السوق السياحي ١٥/٢/٣

 ٢٣٦السياحة الوافدة ١٥/٢/٣/١  
 ٢٣٧السياحة المحلية ١٥/٢/٣/٢  
 ٢٣٨السياحة المغادرة ١٥/٢/٣/٣  
 ٢٣٩منجزات الهيئة العامة للسياحة واآلثار١٥/٢/٤ 
 ٢٤١التطوير المؤسسي والتنظيمي١٥/٢/٥ 
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 الصفحة الموضوع
 ٢٤٢القضايا والتحديات ١٥/٣

 ٢٤٢السياحة الداخلية ١٥/٣/١
 ٢٤٢الوعي السياحي ١٥/٣/٢
 ٢٤٢المنتجات السياحية ١٥/٣/٣
 ٢٤٢التجهيزات األساسية ١٥/٣/٤
 ٢٤٣الحرف والصناعات التقليدية ١٥/٣/٥

 ٢٤٣التنميةاستراتيجية ١٥/٤
 ٢٤٣الرؤية المستقبلية ١٥/٤/١
 ٢٤٤األهداف العامة ١٥/٤/٢
 ٢٤٤السياسات ١٥/٤/٣
 ٢٤٥األهداف المحددة ١٥/٤/٤

 ٢٤٦المتطلبات المالية ١٥/٥
 

 ٢٤٧ التجـارة: الفصل السادس عشر
 ٢٤٧التجارة الخارجية ١٦/١

 ٢٤٧المقدمة١٦/١/١
 ٢٤٧الوضع الراهن١٦/١/٢

 ٢٤٧التجارة السلعية١٦/١/٢/١ 
 ٢٥١التجارة في الخدمات١٦/١/٢/٢ 
 ٢٥٢البينيةالتجارة١٦/١/٢/٣ 
 ٢٥٤ميزان المدفوعات١٦/١/٢/٤ 
 ٢٥٥ التطوير المؤسسي والتنظيمي١٦/١/٢/٥ 

 ٢٥٥القضايا والتحديات١٦/١/٣
 ٢٥٥األزمة المالية العالمية١٦/١/٣/١ 
 ٢٥٦الصادرات غير النفطية١٦/١/٣/٢ 
 ٢٥٦المناطق الحرة١٦/١/٣/٣ 
 ٢٥٧والتحويالتميزان الخدمات١٦/١/٣/٤ 
 ٢٥٨  القدرة التنافسية للصادرات الوطنية١٦/١/٣/٥ 

 ٢٥٨التنميةاستراتيجية١٦/١/٤
 ٢٥٨الرؤية المستقبلية١٦/١/٤/١ 
 ٢٦٠األهداف العامة١٦/١/٤/٢ 
 ٢٦٠السياسات١٦/١/٤/٣ 
 ٢٦١األهداف المحددة١٦/١/٤/٤ 

 ٢٦١التجارة الداخلية ١٦/٢
 ٢٦١المقـــدمة١٦/٢/١
 ٢٦٢الوضع الراهن١٦/٢/٢

 ٢٦٢مؤشرات التجارة الداخلية١٦/٢/٢/١ 
 ٢٦٤الشركات التجارية١٦/٢/٢/٢ 
 ٢٦٦المواصفات والمقاييس١٦/٢/٢/٣ 



الصفحة
 ن 

 
 الصفحة الموضوع

 ٢٦٦ التطوير المؤسسي والتنظيمي١٦/٢/٢/٤ 
 ٢٦٧العمالة١٦/٢/٢/٥ 

 ٢٦٨والتحدياتالقضايا١٦/٢/٣
 ٢٦٨تصنيف األنشطة التجارية١٦/٢/٣/١ 
 ٢٦٨ المنشآت الصغيرة والمتوسطة١٦/٢/٣/٢ 
 ٢٦٩الضغوط التضخمية١٦/٢/٣/٣ 
 ٢٧٠  الغش التجاري والصناعي والسلع المقلدة١٦/٢/٣/٤ 
 ٢٧١مساهمة العمالة الوطنية١٦/٢/٣/٥ 
 ٢٧٢  وإصدار شيكات دون رصيدالتستر التجاري١٦/٢/٣/٦ 
 ٢٧٢المساهمات العقارية١٦/٢/٣/٧ 

 ٢٧٣التنميةاستراتيجية١٦/٢/٤
 ٢٧٣الرؤية المستقبلية١٦/٢/٤/١ 
 ٢٧٣األهداف العامة١٦/٢/٤/٢ 
 ٢٧٤السياسات١٦/٢/٤/٣ 
 ٢٧٥األهداف المحددة١٦/٢/٤/٤ 

 ٢٧٥المتطلبات المالية١٦/٢/٥
 

 ٢٧٧ الخدمات المالية: الفصل السابع عشر
 ٢٧٧المقـــدمة ١٧/١
 ٢٧٧الوضع الراهن ١٧/٢

 ٢٧٧أداء المصارف التجارية١٧/٢/١
 ٢٧٩القطاع المصرفي واألزمة المالية العالمية١٧/٢/٢
 ٢٨٠تطور أداء سوق األسهم١٧/٢/٣
 ٢٨٢صناديق االستثمار١٧/٢/٤
 ٢٨٣ نشاط مؤسسات اإلقراض المتخصصةتطور١٧/٢/٥
 ٢٨٥سوق التأمين١٧/٢/٦
 ٢٨٦الصيرفة والصكوك اإلسالمية١٧/٢/٧

 ٢٨٧القضايا والتحديات ١٧/٣
 ٢٨٧األزمة المالية العالمية١٧/٣/١
 ٢٨٧الدور التنموي لبنوك االستثمار١٧/٣/٢
 ٢٨٨الدور التنموي للصكوك اإلسالمية١٧/٣/٣
 ٢٨٨الجريءالمالندرة شركات رأس١٧/٣/٤
 ٢٨٩مؤسسات اإلقراض المتخصصة١٧/٣/٥

 ٢٨٩التنميةاستراتيجية ١٧/٤
 ٢٨٩الرؤية المستقبلية١٧/٤/١
 ٢٩٠األهداف العامة١٧/٤/٢
 ٢٩٠السياسات١٧/٤/٣
 ٢٩١األهداف المحددة١٧/٤/٤
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 ٢٩٣ الشباب والتنمية : الفصل الثامن  عشر 
 ٢٩٣ المقـــدمة ١٨/١
 ٢٩٣ الوضع الراهن ١٨/٢

 ٢٩٣ غرافية للشبابوالمالمح الديم١٨/٢/١
 ٢٩٦المؤسسات المعنية بالشباب١٨/٢/٢
 ٢٩٩ اإلنجازات١٨/٢/٣

 ٣٠٠القضايا والتحديات ١٨/٣
 ٣٠٠المحور االجتماعي١٨/٣/١
 ٣٠٢التربويالمحور١٨/٣/٢
 ٣٠٢المحور االقتصادي١٨/٣/٣
 ٣٠٣المحور الصحي١٨/٣/٤
 ٣٠٤محور الشابات١٨/٣/٥

 ٣٠٥ توقعات الطلب ١٨/٤
 ٣٠٥النشاطات الشبابية١٨/٤/١
 ٣٠٥المرافق الرياضية١٨/٤/٢

 ٣٠٦ التنميةاستراتيجية ١٨/٥
 ٣٠٦الرؤية المستقبلية١٨/٥/١
 ٣٠٦ األهداف العامة١٨/٥/٢
 ٣٠٧ السياسات١٨/٥/٣
 ٣٠٨ األهداف المحددة١٨/٥/٤

 ٣٠٩المتطلبات المالية ١٨/٦
 

 ٣١١ المرأة واألسرة : الفصل التاسع عشر 
 ٣١١ المقدمة ١٩/١
 ٣١٢الوضع الراهن ١٩/٢

 ٣١٢المالمح الرئيسة ألوضاع المرأة واألسرة١٩/٢/١
 ٣٢٠واألسرةمرأةالمؤسسات التي تعنى بال١٩/٢/٢

 ٣٢٠القضايا والتحديات  ١٩/٣
 ٣٢٠العنف األسري١٩/٣/١
 ٣٢١الطالق١٩/٣/٢
 ٣٢٢البطالة١٩/٣/٣
 ٣٢٣األمية١٩/٣/٤
 ٣٢٣االحتياجات الخاصة١٩/٣/٥
 ٣٢٤خدمات الرعاية االجتماعية١٩/٣/٦
 ٣٢٤شبكات األمان االجتماعي١٩/٣/٧

 ٣٢٥توقعات الطلب  ١٩/٤
 ٣٢٧التنميةاستراتيجية  ١٩/٥

 ٣٢٧الرؤية المستقبلية١٩/٥/١



الصفحة
 ع 

 
 الصفحة الموضوع

 ٣٢٧األهداف العامة١٩/٥/٢
 ٣٢٨السياسات١٩/٥/٣
 ٣٢٩األهداف المحددة١٩/٥/٤

 
 ٣٣١ اإلسكان : الفصل العشرون 

 ٣٣١  مقدمةال ٢٠/١
 ٣٣٢  الراهن الوضع ٢٠/٢

 ٣٣٢ األداء العام ٢٠/٢/١
 ٣٣٣ ملكية المساكن٢٠/٢/٢
 ٣٣٣ أنواع المساكن٢٠/٢/٣
 ٣٣٤  والتنظيميالتطوير المؤسسي ٢٠/٢/٤

 ٣٣٥  والتحديات القضايا ٢٠/٣
 ٣٣٥  المساكن الميسرة ٢٠/٣/١
 ٣٣٥  ملكية المساكن ٢٠/٣/٢
 ٣٣٦  تكاليف الوحدات السكنية ٢٠/٣/٣
 ٣٣٦  صندوق التنمية العقارية ٢٠/٣/٤
 ٣٣٧  التمويل العقاري ٢٠/٣/٥
 ٣٣٧  متطلبات اإلسكان والتخطيط العمراني ٢٠/٣/٦
 ٣٣٧  قواعد بيانات اإلسكان ٢٠/٣/٧

 ٣٣٨  الطلب توقعات ٢٠/٤
 ٣٤٠ التنميةاستراتيجية ٢٠/٥

 ٣٤٠  المستقبليةالرؤية ٢٠/٥/١
 ٣٤٠  األهداف العامة ٢٠/٥/٢
 ٣٤٠  السياسات ٢٠/٥/٣
 ٣٤١ األهداف المحددة ٢٠/٥/٤

 ٣٤٢ الماليةالمتطلبات ٢٠/٦
 

 ٣٤٣ العلوم والتقنية واالبتكار : الفصل الحادي والعشرون 
 ٣٤٣المقـــدمة ٢١/١
 ٣٤٤الوضع الراهن ٢١/٢

 ٣٤٤ البحث والتطوير واالبتكار٢١/٢/١
 ٣٤٨ رعاية الموهبة واإلبداع٢١/٢/٢
 ٣٥٠االختراعالنشر العلمي وبراءات٢١/٢/٣
 ٣٥١ العلمية والتقنيةالكوادرتأهيل٢١/٢/٤
 ٣٥١ برنامج التوازن االقتصادي٢١/٢/٥
 ٣٥٢ التطوير المؤسسي والتنظيمي٢١/٢/٦

 ٣٥٣القضايا والتحديات ٢١/٣
 ٣٥٣اإلنفاق على البحث والتطوير واالبتكار٢١/٣/١
 ٣٥٤استقطاب الباحثين والتقنيين٢١/٣/٢
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 الصفحة الموضوع
 ٣٥٤البحث والتطوير في الجامعات٢١/٣/٣
 ٣٥٤مشاركة القطاع الخاص٢١/٣/٤

 ٣٥٥توقعات الطلب ٢١/٤
 ٣٥٥التنميةاستراتيجية ٢١/٥

 ٣٥٥الرؤية المستقبلية٢١/٥/١
 ٣٥٦األهداف العامة٢١/٥/٢
 ٣٥٦السياسات٢١/٥/٣
 ٣٥٨األهداف المحددة٢١/٥/٤

 ٣٥٩المتطلبات المالية ٢١/٦
 

 ٣٦١ تنمية الموارد البشرية :  والعشرونالثاني الفصل 
 ٣٦١التعليم العام ٢٢/١

 ٣٦١المقدمـة٢٢/١/١
 ٣٦٢الوضع الراهن٢٢/١/٢

 ٣٦٢رياض األطفال٢٢/١/٢/١ 
 ٣٦٣ التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي٢٢/١/٢/٢ 
 ٣٦٥مخرجات التعليم الثانوي ٢٢/١/٢/٣ 
 ٣٦٥مساهمة التعليم العام األهلي٢٢/١/٢/٤ 
 ٣٦٦القضاء على األمية ٢٢/١/٢/٥ 
 ٣٦٧ التطوير المؤسسي والتنظيمي٢٢/١/٢/٦ 

 ٣٦٨القضايا والتحديات٢٢/١/٣
 ٣٦٨ معدالت النجاح والرسوب والتسرب  ٢٢/١/٣/١ 
 ٣٦٩البيئة المدرسية٢٢/١/٣/٢ 
 ٣٦٩تطوير نوعية التعليم٢٢/١/٣/٣ 
 ٣٧٠ الرعاية التربوية للطفولة المبكرة ٢٢/١/٣/٤ 

 ٣٧١توقعات الطلب٢٢/١/٤
 ٣٧١رياض األطفال٢٢/١/٤/١ 
 ٣٧٢ والمتوسط والثانويالتعليم االبتدائي٢٢/١/٤/٢ 

 ٣٧٤التنميةاستراتيجية٢٢/١/٥
 ٣٧٤الرؤية المستقبلية٢٢/١/٥/١ 
 ٣٧٤األهداف العامة٢٢/١/٥/٢ 
 ٣٧٥السياسات٢٢/١/٥/٣ 
 ٣٧٦األهداف المحددة٢٢/١/٥/٤ 

 ٣٧٧المتطلبات المالية٢٢/١/٦
 ٣٧٨التعليم العالي ٢٢/٢

 ٣٧٨المقدمة٢٢/٢/١
 ٣٧٨الوضع الراهن٢٢/٢/٢

 ٣٧٨  الطالب الملتحقون والمقبولون والخريجون ٢٢/٢/٢/١ 
 ٣٨٠طالب الدراسات العليا٢٢/٢/٢/٢ 



الصفحة
 ص 

 
 الصفحة الموضوع

 ٣٨٠أعضاء هيئة التدريس٢٢/٢/٢/٣ 
 ٣٨١الطاقة االستيعابية٢٢/٢/٢/٤ 
 ٣٨١نشاط البحث العلمي٢٢/٢/٢/٥ 
 ٣٨١ التطوير المؤسسي والتنظيمي ٢٢/٢/٢/٦ 

 ٣٨٢القضايا والتحديات٢٢/٢/٣
 ٣٨٢جودة التعليم٢٢/٢/٣/١ 
 ٣٨٣  االستيعاب النوعي للطالب بالتعليم العالي ٢٢/٢/٣/٢ 
 ٣٨٤  تحديد االحتياجات المتغيرة لسوق العمل٢٢/٢/٣/٣ 

 ٣٨٥توقعات الطلب٢٢/٢/٤
 ٣٨٦التنميةاستراتيجية٢٢/٢/٥

 ٣٨٦الرؤية المستقبلية٢٢/٢/٥/١ 
 ٣٨٦األهداف العامة٢٢/٢/٥/٢ 
 ٣٨٦السياسات٢٢/٢/٥/٣ 
 ٣٨٨األهداف المحددة٢٢/٢/٥/٤ 

 ٣٩٠المتطلبات المالية٢٢/٢/٦
 ٣٩١التدريب  ٢٢/٣

 ٣٩١المقدمة٢٢/٣/١
 ٣٩١الوضع الراهن٢٢/٣/٢

 ٣٩١ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني٢٢/٣/٢/١ 
 ٣٩٣معهد اإلدارة العامة٢٢/٣/٢/٢ 
 ٣٩٤التدريب في الجهات الحكومية ٢٢/٣/٢/٣ 
 ٣٩٤التدريب في القطاع الخاص٢٢/٣/٢/٤ 

 ٣٩٥القضايا والتحديات٢٢/٣/٣
 ٣٩٥الطاقة االستيعابية ٢٢/٣/٣/١ 
 ٣٩٥نظام الفحص المهني٢٢/٣/٣/٢ 
 ٣٩٦االحتياجات الفعلية للتدريب٢٢/٣/٣/٣ 

 ٣٩٦توقعات الطلب٢٢/٣/٤
 ٣٩٩التنميةاستراتيجية٢٢/٣/٥

 ٣٩٩الرؤية المستقبلية٢٢/٣/٥/١ 
 ٣٩٩األهداف العامة٢٢/٣/٥/٢ 
 ٤٠٠السياسات٢٢/٣/٥/٣ 
 ٤٠١األهداف المحددة٢٢/٣/٥/٤ 

 ٤٠١المتطلبات المالية٢٢/٣/٦
 

 ٤٠٣ الصحـة:  والعشرونالثالث الفصل 
 ٤٠٣ المقدمة ٢٣/١
 ٤٠٤الراهنالوضع  ٢٣/٢

 ٤٠٤األداء العام٢٣/٢/١
 ٤١١الضمان الصحي٢٣/٢/٢
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 الصفحة الموضوع
 ٤١٢الخدمات الطبية اإلسعافية الطارئة٢٣/٢/٣
 ٤١٢خدمات الرعاية العالجية المتقدمة٢٣/٢/٤
 ٤١٣الرقابة على الغذاء والدواء٢٣/٢/٥
 ٤١٣التطوير المؤسسي والتنظيمي٢٣/٢/٦
 ٤١٥توطين الوظائف ٢٣/٢/٧
 ٤١٦دور القطاع الخاص٢٣/٢/٨

 ٤١٧القضايا والتحديات   ٢٣/٣
 ٤١٧زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية٢٣/٣/١
 ٤١٨العمالة الطبية والصحية٢٣/٣/٢
 ٤٢٠تطوير جودة الخدمات الصحية٢٣/٣/٣
 ٤٢٠نظام المعلومات الصحية٢٣/٣/٤
 ٤٢١وتشغيلهاالصحيةالخدماتإدارة٢٣/٣/٥

 ٤٢٣توقعات الطلب ٢٣/٤
 ٤٢٣الرعاية العالجية٢٣/٤/١
 ٤٢٦الرعاية الصحية األولية٢٣/٤/٢

 ٤٢٨التنميةاستراتيجية ٢٣/٥
 ٤٢٨الرؤية المستقبلية٢٣/٥/١
 ٤٢٨األهداف العامة٢٣/٥/٢
 ٤٢٩السياسات٢٣/٥/٣
 ٤٣١األهداف المحددة٢٣/٥/٤

 ٤٣٤المتطلبات المالية  ٢٣/٦
 

 ٤٣٥ االتصاالت وتقنية المعلومات: الفصل الرابع والعشرون 
 ٤٣٥قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ٢٤/١

 ٤٣٥المقدمة٢٤/١/١
 ٤٣٦الوضع الراهن٢٤/١/٢

 ٤٣٦ الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات٢٤/١/٢/١ 
 ٤٣٧االتصاالت والمعلوماتخدمات٢٤/١/٢/٢ 
 ٤٤١تجسير الفجوة الرقمية٢٤/١/٢/٣ 
 ٤٤٢ رفع إنتاجية القطاعات العامة والخاصة٢٤/١/٢/٤ 
 ٤٤٣بناء صناعة معلوماتية وطنية٢٤/١/٢/٥ 
 ٤٤٤التطوير المؤسسي والتنظيمي٢٤/١/٢/٦ 

 ٤٤٥القضايا والتحديات٢٤/١/٣
 ٤٤٥ )تضييق الفجوة الرقمية(نترنتتطوير خدمات اإل٢٤/١/٣/١ 
 ٤٤٥التجهيزات األساسية٢٤/١/٣/٢ 
 ٤٤٥بناء القدرات٢٤/١/٣/٣ 
 ٤٤٦ تتطبيقات تقنية المعلومات واالتصاال٢٤/١/٣/٤ 

 ٤٤٦توقعات الطلب٢٤/١/٤
 ٤٥٠التنميةاستراتيجية٢٤/١/٥



الصفحة
 ر 

 
 الصفحة الموضوع

 ٤٥٠الرؤية المستقبلية٢٤/١/٥/١  
 ٤٥٠األهداف العامة٢٤/١/٥/٢  
 ٤٥١السياسات٢٤/١/٥/٣  

 ٤٥١المتطلبات المالية٢٤/١/٦
 ٤٥٢قطاع البريد ٢٤/٢

 ٤٥٢ةالمقدم ٢٤/٢/١
 ٤٥٢نالوضع الراه ٢٤/٢/٢

 ٤٥٢المرافق البريدية ٢٤/٢/٢/١ 
 ٤٥٤حجم الخدمة البريدية ٢٤/٢/٢/٢ 
 ٤٥٤أداء الخدمة البريدية٢٤/٢/٢/٣ 
 ٤٥٥التطوير المؤسسي والتنظيمي٢٤/٢/٢/٤ 

 ٤٥٦القضايا والتحديات٢٤/٢/٣
 ٤٥٦طول اإلجراءات اإلدارية٢٤/٢/٣/١ 
 ٤٥٦المنافسة والتطورات التقنية٢٤/٢/٣/٢ 

 ٤٥٧توقعات الطلب٢٤/٢/٤
 ٤٥٩التنميةاستراتيجية٢٤/٢/٥

 ٤٥٩الرؤية المستقبلية٢٤/٢/٥/١ 
 ٤٥٩األهداف العامة ٢٤/٢/٥/٢ 
 ٤٥٩السياسات ٢٤/٢/٥/٣ 
 ٤٦١األهداف المحددة ٢٤/٢/٥/٤ 

 ٤٦١المتطلبات المالية٢٤/٢/٦
 

 ٤٦٣ الصحي والصرف المياه: الفصل الخامس والعشرون 
 ٤٦٣ المقدمة ٢٥/١
 ٤٦٤الوضع الراهن ٢٥/٢

 ٤٦٤ استخدامهاوترشيدوتنميتهاالمياهمواردعلىالمحافظة٢٥/٢/١
 ٤٦٦الصحيوالصرفالمياهخدمات٢٥/٢/٢
 ٤٦٧ والزراعيةالصناعيةلألغراضالمياهاستخدامات٢٥/٢/٣
 ٤٦٨المائيةللمواردالمتكاملةاإلدارة٢٥/٢/٤
 ٤٦٩المؤسسي والتنظيميالتطوير٢٥/٢/٥

 ٤٧٠ والتحدياتالقضايا  ٢٥/٣
 ٤٧٠ استدامة موارد المياه٢٥/٣/١
 ٤٧١ الصرف الصحيالمياه ومستوى خدماتجودة٢٥/٣/٢

 ٤٧١توقعات الطلب ٢٥/٤
 ٤٧١ المياه٢٥/٤/١
 ٤٧٤ الصحيوالصرفالشربمياهخدمات٢٥/٤/٢

 ٤٧٧تنميةالاستراتيجية ٢٥/٥
 ٤٧٧المستقبليةالرؤية٢٥/٥/١
 ٤٧٨األهداف العامة٢٥/٥/٢
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 الصفحة الموضوع
 ٤٧٨السياسات٢٥/٥/٣
 ٤٧٩األهداف المحددة٢٥/٥/٤

 ٤٨٠المتطلبات المالية ٢٥/٦
 

 ٤٨١ النفط والغاز الطبيعي: الفصل السادس والعشرون 
 ٤٨١ المقدمة ٢٦/١
 ٤٨٢الوضع الراهن ٢٦/٢

 ٤٨٢االستكشاف والتنقيب عن النفط و الغاز٢٦/٢/١
 ٤٨٣والغازالمملكة من النفطإنتاج٢٦/٢/٢
 ٤٨٤التكرير والتوزيعطاقة٢٦/٢/٣
 ٤٨٦ الطلب المحلي٢٦/٢/٤
 ٤٨٩ المحافظة على موارد الطاقة وترشيد استخدامها٢٦/٢/٥
 ٤٨٩حماية البيئة٢٦/٢/٦

 ٤٨٩القضايا والتحديات   ٢٦/٣
 ٤٨٩طاقة التكرير المحلي٢٦/٣/١
 ٤٩٠مرافق الطاقة في المناطق٢٦/٣/٢
 ٤٩٠توطين تقنيات صناعة الطاقة٢٦/٣/٣
 ٤٩٠والتقنيالتحدي البيئي٢٦/٣/٤
 ٤٩١لطاقةجديدة لمصادر٢٦/٣/٥

 ٤٩١توقعات الطلب المحلي ٢٦/٤
 ٤٩٤توقعات اإلنتاج المحلي    ٢٦/٥
 ٤٩٥التنميةاستراتيجية ٢٦/٦

 ٤٩٥الرؤية المستقبلية٢٦/٦/١
 ٤٩٥العامةاألهداف٢٦/٦/٢
 ٤٩٥السياسات٢٦/٦/٣
 ٤٩٦األهداف المحددة٢٦/٦/٤

 ٤٩٦المتطلبات المالية  ٢٦/٧
 

 ٤٩٧ الثروة المعدنية: الفصل السابع والعشرون 
 ٤٩٧ مقدمةال ٢٧/١
 ٤٩٧الوضع الراهن ٢٧/٢

 ٤٩٧تحسن مؤشرات إنتاج القطاع ونشاطاته٢٧/٢/١
 ٤٩٩التعدينيةاألنشطةالخاص فيمشاركة القطاع٢٧/٢/٢
 ٥٠٠التنوع في األنشطة التعدينية٢٧/٢/٣
 ٥٠١الصناعات التحويلية٢٧/٢/٤
 ٥٠٢عائدات االستثمار والنشاط التعديني٢٧/٢/٥
 ٥٠٣المتوازنةتنميةالوالثروة المعدنيةقطاع٢٧/٢/٦
 ٥٠٤المؤسسي والتنظيميالتطوير٢٧/٢/٧

 ٥٠٥والتحدياتالقضايا  ٢٧/٣



الصفحة
 ت 

 
 الصفحة الموضوع

 ٥٠٥تنويع قاعدة إنتاج الموارد التعدينية٢٧/٣/١
 ٥٠٥المتعلقة باستخدامات األراضيالنزاعات٢٧/٣/٢
 ٥٠٥ التكوينات المعدنيةالتجهيزات في مواقع٢٧/٣/٣
 ٥٠٦ الجوانب البيئية واالجتماعية لالستثمار التعديني٢٧/٣/٤
 ٥٠٦ بين القطاعات اإلنتاجية وقطاع الثروة المعدنيةتكاملال٢٧/٣/٥

 ٥٠٧توقعات الطلب ٢٧/٤
 ٥٠٩التنميةاستراتيجية ٢٧/٥

 ٥٠٩الرؤية المستقبلية٢٧/٥/١
 ٥٠٩األهداف العامة٢٧/٥/٢
 ٥٠٩السياسات٢٧/٥/٣
 ٥١٠األهداف المحددة٢٧/٥/٤

 ٥١٠المتطلبات المالية ٢٧/٦
 

 ٥١١ الزراعة :الثامن والعشرون الفصل 
 ٥١١ مقدمةال ٢٨/١
 ٥١٢الوضع الراهن ٢٨/٢

 ٥١٢ قطاع الزراعة في تنويع القاعدة االقتصاديةإسهامزيادة ٢٨/٢/١
 ٥١٥تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ٢٨/٢/٢
 ٥١٦تحسين األداء االقتصادي للقطاع الزراعي ٢٨/٢/٣
 ٥١٧القدرات االستثمارية للقطاع الزراعيتعزيز ٢٨/٢/٤
 ٥١٩التطوير المؤسسي والتنظيمي٢٨/٢/٥

 ٥٢٠والتحدياتالقضايا    ٢٨/٣
 ٥٢٠المياه غير المتجددةموارد ٢٨/٣/١
 ٥٢٠الكفاءة التسويقية لإلنتاج الزراعي ٢٨/٣/٢
 ٥٢١تنافسية المنتجات الزراعية الوطنية ٢٨/٣/٣
 ٥٢١تنمية الثروة السمكية ٢٨/٣/٤
 ٥٢٢البحث العلمي والتطوير٢٨/٣/٥
 ٥٢٢حماية البيئة والصحة العامة ٢٨/٣/٦

 ٥٢٣الطلبتوقعات    ٢٨/٤
 ٥٢٤التنميةاستراتيجية ٢٨/٥

 ٥٢٤الرؤيـة المستقبليـة ٢٨/٥/١
 ٥٢٥األهـداف العامـة ٢٨/٥/٢
 ٥٢٥السياسات ٢٨/٥/٣
 ٥٢٥المحددةاألهـداف ٢٨/٥/٤

 ٥٢٦المتطلبـات الماليـة ٢٨/٦
 

 ٥٢٧ الصناعة: الفصل التاسع والعشرون 
 ٥٢٧ مقدمةال  ٢٩/١
 ٥٢٧لوضع الراهنا  ٢٩/٢
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 الصفحة الموضوع
 ٥٢٧األداء العام٢٩/٢/١
 ٥٢٩التمويل٢٩/٢/٢
 ٥٣١العمالة٢٩/٢/٣
 ٥٣٢التوزيع الجغرافي٢٩/٢/٤
 ٥٣٣القدرات التنافسية٢٩/٢/٥
 ٥٣٥البنية األساسية ٢٩/٢/٦
 ٥٣٥الخدمات المساندة٢٩/٢/٧

 ٥٣٦القضايا والتحديات ٢٩/٣
 ٥٣٦العمالة الوطنية ٢٩/٣/١
 ٥٣٧القدرات التقنية ٢٩/٣/٢
 ٥٣٧لمنشآت الصغيرة والمتوسطةا ٢٩/٣/٣
 ٥٣٨التنويع الصناعي واالنتشار الجغرافي ٢٩/٣/٤

 ٥٣٩الوطنية للصناعةستراتيجيةاال ٢٩/٤
 ٥٤٠تنميةالاستراتيجية ٢٩/٥

 ٥٤٠الرؤية المستقبلية ٢٩/٥/١
 ٥٤١األهداف العامة ٢٩/٥/٢
 ٥٤١السياسات ٢٩/٥/٣
 ٥٤٢األهداف المحددة ٢٩/٥/٤

 ٥٤٤المتطلبات المالية   ٢٩/٦
 ٥٤٥ الكهرباء:  الفصل الثالثون 

 ٥٤٥  مقدمةال ٣٠/١
 ٥٤٥الوضع الراهن ٣٠/٢

 ٥٤٥استهالك الطاقة الكهربائية٣٠/٢/١
 ٥٤٦الكهربائيةالخدمةتغطية٣٠/٢/٢
 ٥٤٧الكهربائيةاألحمال٣٠/٢/٣
 ٥٤٧الكهربائيةالتوليداتقدر٣٠/٢/٤
 ٥٤٩المولدةالكهربائيةالطاقة٣٠/٢/٥
 ٥٤٩في قطاع الكهرباءالوقودستهالكا٣٠/٢/٦
 ٥٥٠الكهربائيوالربطالشبكات٣٠/٢/٧
 ٥٥٠العمالة٣٠/٢/٨
 ٥٥١والتنظيميالمؤسسيالتطوير٣٠/٢/٩

 ٥٥١والتحديات القضايا ٣٠/٣
 ٥٥١االستثمارعلىالعائد٣٠/٣/١
 ٥٥٢الكهربائيةاألحمالترشيد النمو في٣٠/٣/٢
 ٥٥٢بناء قاعدة بيانات شاملة٣٠/٣/٣

 ٥٥٣الطلب وقعاتت ٣٠/٤
 ٥٥٣السكنيالكلي للمشتركاالستهالك٣٠/٤/١
 ٥٥٤المشتركون٣٠/٤/٢
 ٥٥٦الطاقة الكهربائية المستهلكة٣٠/٤/٣



الصفحة
 خ 

 
 الصفحة الموضوع

 ٥٥٦الذرويالكهربائيالحمل٣٠/٤/٤
 ٥٥٧اإلنتاجيةالتطور المستهدف في٣٠/٤/٥
 ٥٥٧الفعليةالتوليدةقدر٣٠/٤/٦

 ٥٥٧تنميةالاستراتيجية ٣٠/٥
 ٥٥٧الرؤية المستقبلية٣٠/٥/١
 ٥٥٨األهداف العامة٣٠/٥/٢
 ٥٥٨السياسات٣٠/٥/٣
 ٥٥٩األهداف المحددة٣٠/٥/٤

 
 ٥٦١ النقل: الفصل الحادي والثالثون 

 ٥٦١ مقدمةال  ٣١/١
 ٥٦٢الوضع الراهن   ٣١/٢

 ٥٦٢الطرق ٣١/٢/١
 ٥٦٥يةالحديدالخطوط ٣١/٢/٢
 ٥٦٧النقل الجوي ٣١/٢/٣
 ٥٦٨الموانئ والنقل البحري ٣١/٢/٤
 ٥٦٩النقل العام داخل المدن ٣١/٢/٥
 ٥٦٩كفاءة األداء ٣١/٢/٦
 ٥٧١سالمة الحركة المرورية ٣١/٢/٧
 ٥٧١حماية البيئة ٣١/٢/٨
 ٥٧٢المؤسسي والتنظيميالتطوير ٣١/٢/٩

 ٥٧٣القضايا والتحديات  ٣١/٣
 ٥٧٣تطوير البنية التحتية ٣١/٣/١
 ٥٧٤نقل البضائع وتسهيل التجارة ٣١/٣/٢
 ٥٧٥نقل الركاب ٣١/٣/٣
 ٥٧٥سالمة النقل ٣١/٣/٤
 ٥٧٦حماية البيئة ٣١/٣/٥

 ٥٧٦توقعات الطلب ٣١/٤
 ٥٧٧النقل البري٣١/٤/١
 ٥٧٧الخطوط الحديدية ٣١/٤/٢
 ٥٧٩البحريالنقل ٣١/٤/٣
 ٥٧٩النقل الجوي ٣١/٤/٤

 ٥٨٠التنميةاستراتيجية  ٣١/٥
 ٥٨٠المستقبليةالرؤية٣١/٥/١
 ٥٨٠العامةاألهداف ٣١/٥/٢
 ٥٨١السياسات ٣١/٥/٣
 ٥٨١األهداف المحددة ٣١/٥/٤

 ٥٨٢المتطلبات المالية ٣١/٦
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 الصفحة الموضوع

 ٥٨٣ ةــؤون البلديــالش: الفصل الثاني والثالثون 
 ٥٨٣ المقدمة  ٣٢/١
 ٥٨٤الوضع الراهن ٣٢/٢

وتحقيق التنمية المتوازنة ،ن الظروف المعيشية والبيئية للسكانيتحس ٣٢/٢/١
بين المناطق

٥٨٤ 

 ٥٨٥الكفاءة التشغيلية للمرافق والخدمات البلدية ٣٢/٢/٢
 ٥٨٦ القطاع الخاص في توفير المرافق والخدمات البلديةمهمة ٣٢/٢/٣
 ٥٨٦ حماية البيئة وتعزيز مقومات التنمية الحضرية المستدامة ٣٢/٢/٤
 ٥٨٦التطوير المؤسسي والتنظيمي  ٣٢/٢/٥

 ٥٩٠القضايا والتحديات   ٣٢/٣
 ٥٩٠على الخدمات البلديةالطلب٣٢/٣/١
 ٥٩٠المناطقبينمستوى الخدمات البلدية٣٢/٣/٢
 ٥٩٠بين الجهات المعنية بالقطاعالتنسيق٣٢/٣/٣
 ٥٩١صحة البيئة٣٢/٣/٤
 ٥٩١التوسع األفقي للمدن٣٢/٣/٥
 ٥٩٢ومصروفاتهااإليرادات البلدية٣٢/٣/٦
 ٥٩٣االستفادة من مخططات المنح٣٢/٣/٧
 ٥٩٣السيولمخاطر٣٢/٣/٨

 ٥٩٣توقعات الطلب  ٣٢/٤
 ٥٩٤تنميةالاستراتيجية  ٣٢/٥

 ٥٩٤ الرؤية المستقبلية ٣٢/٥/١
 ٥٩٥األهداف العامة ٣٢/٥/٢

 ٥٩٥السياسات ٣٢/٥/٣          
 ٥٩٥المحددةاألهداف ٣٢/٥/٤          

 ٥٩٦المتطلبات المالية  ٣٢/٦
 

 ٥٩٧ واإلعالمالثقافة : الفصل الثالث والثالثون 
 ٥٩٧ المقدمة ٣٣/١
 ٥٩٨الوضع الراهن ٣٣/٢

 ٥٩٨الثقافة٣٣/٢/١
 ٦٠٠اإلعالم٣٣/٢/٢
 ٦٠١التعليم والبحث العلمي٣٣/٢/٣
 ٦٠٢التراث٣٣/٢/٤

 ٦٠٣القضايا والتحديات ٣٣/٣
 ٦٠٣الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها٣٣/٣/١
 ٦٠٣الثقافية واإلعالميةالعولمة والهوية٣٣/٣/٢
 ٦٠٣تنمية اهتمام الفرد بالقراءة والشأن الثقافي ٣٣/٣/٣
 ٦٠٤الثقافة العلمية والتوجه نحو مجتمع المعرفة  ٣٣/٣/٤



الصفحة
 ض 

 
 الصفحة الموضوع

 ٦٠٤الترجمة والمحتوى الثقافي ٣٣/٣/٥
 ٦٠٤توقعات الطلب ٣٣/٤
 ٦٠٥التنميةاستراتيجية ٣٣/٥

 ٦٠٥المستقبليةالرؤية٣٣/٥/١
 ٦٠٥األهداف العامة٣٣/٥/٢
 ٦٠٦السياسات٣٣/٥/٣
 ٦٠٧األهداف المحددة٣٣/٥/٤

 ٦٠٨المتطلبات المالية ٣٣/٦
 

 ٦٠٩ والقضائية والحج والعمرة الخدمات الدينية: الفصل الرابع والثالثون
 ٦٠٩ خدمات الدينيةال ٣٤/١

 ٦٠٩المقدمة٣٤/١/١
 ٦١٠الوضع الراهن٣٤/١/٢

توسعة الحرمين الشريفين٣٤/١/٢/١  
العناية بكتاب اهللا٣٤/١/٢/٢  

٦١٠ 
٦١٠ 

 ٦١٠وعمارتهاالعناية ببيوت اهللا٣٤/١/٢/٣  
 ٦١١وتنمية مواردهااألوقاف٣٤/١/٢/٤  
 ٦١٢ اإلسالميالحث على االلتزام بالخلق٣٤/١/٢/٥  
 ٦١٣التطوير المؤسسي والتنظيمي٣٤/١/٢/٦  

 ٦١٣القضايا والتحديات٣٤/١/٣
 ٦١٣التطرف والغلو٣٤/١/٣/١  
 ٦١٤تنمية األوقاف وتطويرها٣٤/١/٣/٢  

 ٦١٤توقعات الطلب٣٤/١/٤
 ٦١٥التنميةاستراتيجية٣٤/١/٥

 ٦١٥الرؤية المستقبلية٣٤/١/٥/١  
 ٦١٦األهداف العامة٣٤/١/٥/٢  
 ٦١٦السياسات ٣٤/١/٥/٣  

 ٦١٦المتطلبات المالية٣٤/١/٦
 ٦١٧الخدمات القضائية ٣٤/٢

 ٦١٧المقدمة٣٤/٢/١
 ٦١٧الوضع الراهن٣٤/٢/٢

 ٦١٧الخدمات القضائية٣٤/٢/٢/١  
 ٦١٨كتابة العدل٣٤/٢/٢/٢  
 ٦١٨العامواالدعاءالتحقيق٣٤/٢/٢/٣  
 ٦١٩البشرية ورفع كفاءتهاالطاقات٣٤/٢/٢/٤  
 ٦٢٠التطوير المؤسسي والتنظيمي٣٤/٢/٢/٥  

 ٦٢٠القضايا والتحديات٣٤/٢/٣
 ٦٢٠السلّم القضائي٣٤/٢/٣/١  
 ٦٢١ المباني المالئمة للخدمات القضائية٣٤/٢/٣/٢  
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 الصفحة الموضوع
 ٦٢١واإلشرافيةالوظائف التخصصية٣٤/٢/٣/٣  
 ٦٢١ العامواالدعاءمرافق هيئة التحقيق٣٤/٢/٣/٤  

 ٦٢٢توقعات الطلب٣٤/٢/٤
 ٦٢٢الخدمات القضائية٣٤/٢/٤/١  
 ٦٢٢العامواالدعاءالتحقيق٣٤/٢/٤/٢  

 ٦٢٣التنميةاستراتيجية٣٤/٢/٥
 ٦٢٣الرؤية المستقبلية٣٤/٢/٥/١  
 ٦٢٤العامةاألهداف٣٤/٢/٥/٢  
 ٦٢٤السياسات٣٤/٢/٥/٣  

 ٦٢٤المتطلبات المالية٣٤/٢/٦
 ٦٢٥الحج والعمرة  ٣٤/٣

 ٦٢٥المقدمة٣٤/٣/١
 ٦٢٥الوضع الراهن٣٤/٣/٢

 ٦٢٥األداء العام٣٤/٣/٢/١  
 ٦٢٦تطوير المشاعر المقدسة٣٤/٣/٢/٢  
 تطوير أداء الجهات المسؤولة عن توفير خدمات الحج  ٣٤/٣/٢/٣  

 والعمرة  
التطوير المؤسسي والتنظيمي٣٤/٣/٢/٤  

٦٢٦ 
 
٦٢٧ 

 ٦٢٧القضايا والتحديات٣٤/٣/٣
 ٦٢٧أداء المناسك والعبادات٣٤/٣/٣/١  
 ٦٢٨تطوير منظومة نقل الحجاج٣٤/٣/٣/٢  

 ٦٢٨توقعات الطلب  ٣٤/٣/٤
 ٦٢٩التنميةاستراتيجية  ٣٤/٣/٥

 ٦٢٩الرؤية المستقبلية٣٤/٣/٥/١  
 ٦٢٩األهداف العامة٣٤/٣/٥/٢  
 ٦٣٠السياسات٣٤/٣/٥/٣  

 ٦٣٠المتطلبات المالية٣٤/٣/٦
 

 ٦٣١ البيانات والمعلومات اإلحصائية: الفصل الخامس والثالثون
 ٦٣١ ةمقدمال  ٣٥/١
 ٦٣٢ الراهنالوضع    ٣٥/٢

 ٦٣٢ المعلومات اإلحصائية٣٥/٢/١
 ٦٣٥ توفير البيانات والمعلومات في الوقت المالئم٣٥/٢/٢
 ٦٣٥ بناء القدرات اإلحصائية٣٥/٢/٣
 ٦٣٦ المؤسسي والتنظيميالتطوير٣٥/٢/٤

 ٦٣٨ القضايا والتحديات  ٣٥/٣
 ٦٣٨ قواعد بيانات المناطق ٣٥/٣/١
 ٦٣٨ األسعارمؤشر ٣٥/٣/٢
 ٦٣٨ البيانات اإلحصائيةنشر ٣٥/٣/٣



الصفحة
 ظ 

 
 الصفحة الموضوع

 ٦٣٩ اإلدارية للقطاع الخاصوالمؤشراتالبيانات ٣٥/٣/٤
 ٦٣٩ التنميةاستراتيجية  ٣٥/٤

 ٦٣٩ الرؤية المستقبلية ٣٥/٤/١
 ٦٣٩ األهداف العامة ٣٥/٤/٢
 ٦٤٠ السياسات ٣٥/٤/٣
 ٦٤٠األهداف المحددة ٣٥/٤/٤

 ٦٤١ المتطلبات المالية ٣٥/٥
 

 ٦٤٣ منهجية خطة التنمية التاسعة: الفصل السادس والثالثون
 ٦٤٣ المقدمة ٣٦/١
 ٦٤٣منهج التخطيط ٣٦/٢
 ٦٤٤مكونات خطة التنمية ٣٦/٣
 ٦٤٥أعمال إعداد خطة التنمية ٣٦/٤

 ٦٤٥تقويم المنهجية٣٦/٤/١
 ٦٤٦الدراسات المساندة٣٦/٤/٢
 ٦٤٦قواعد البيانات والمعلومات اإلحصائية٣٦/٤/٣
 ٦٤٦دليل إعداد الخطة٣٦/٤/٤
 ٦٤٧الزيارات الميدانية٣٦/٤/٥
 ٦٤٧النماذج االقتصادية٣٦/٤/٦
 ٦٤٧ تعزيز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص٣٦/٤/٧

 ٦٤٨التطوير في إعداد خطة التنمية ٣٦/٥
 ٦٤٨االستراتيجي للخطةالبعد٣٦/٥/١
 ٦٤٨الخطة التشغيلية٣٦/٥/٢
 ٦٤٩خطط المناطق٣٦/٥/٣
 ٦٤٩متابعة تنفيذ الخطة٣٦/٥/٤

 ٦٥٠الرؤية المستقبلية لمنهجية التخطيط ٣٦/٦
 ٦٥٠البعد المكاني٣٦/٦/١
 ٦٥٠ستراتيجيةاالرتباط بين الخطة واال٣٦/٦/٢
 ٦٥٠آليات المتابعة٣٦/٦/٣

 
 ٦٥٣ الملحــــــق
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 قائمة األطر 
 

 الصفحة الموضوع رقم اإلطار
   
 ٩١ أهم المشروعات المعززة لبناء االقتصاد القائم على المعرفة ٥/١
 ٩٢قضايا منظومة التعليم في المملكةأبرز ٥/٢
 ٩٣تحديات نقل المحتوى المعرفي وتوطينهأبرز ٥/٣
 ٩٤قدرات إنتاج المعرفةتحديات بناءأبرز ٥/٤
 ٩٥تحديات تحويل المعرفة إلى منتجاتأبرز ٥/٥
   
 ١٠٣تنافسية المملكة وفقاً للتقارير الدولية ٦/١
 ١٠٩أمثلة لتجمعات عنقودية ٦/٢
   
 ١١٨المشاريع في مجال التعامالت اإللكترونية ٧/١
   
 ١٤٧القطاعات محل تركيز الهيئة العامة لالستثمار ٩/١
   

 ١٦٣التوظيف السعوديةاستراتيجية ١٠/١
   

 ١٨٠اللجنة الوطنية للسكاناتممه ١١/١
 ١٨٢تخفيف أعباء المعيشةإجراءاتأهم ١١/٢

   
 ٣٤٧وآلياتهاوسائل إجراء البحوث العلمية ٢١/١

   
 ٤٣٦ المعلوماتوتقنيةلالتصاالتالوطنيةللخطةالعامةاألهداف ٢٤/١/١

   
 ٤٨٥الجاري تنفيذهاالمحليةالتكريرمشاريع ٢٦/١

   
 ٥٢٠مبادرة الملك عبد اهللا لالستثمار الزراعي في الخارج ٢٨/١

   
ذات العالقة بقطاع البلديات والتي صدرت خالل تنظيميةأبرز القرارات ال ٣٢/١

خطة التنمية الثامنة
٥٨٩ 

   
 ٦٠٠الوطنيمركز الملك عبدالعزيز للحوار ٣٣/١

   
 
 

  



الصفحة
 ب ب 

 

 قائمة الجداول 
 

 الصفحة الموضوع رقم الجدول
 ١٠ تطور أهم بنود الميزانية العامة، خطة التنمية الثامنة ١/١
 ١١ اإلنفاق الحكومي في خطتي التنمية السابعة والثامنة، حسب قطاعات التنمية ١/٢
-٢٤/١٤٢٥مخصصات القطاعات التنموية من فائض الميزانية، لألعـوام   ١/٣

)٢٠٠٦-٢٠٠٤(هـ٢٦/١٤٢٧
١٢ 

ـ فـرص التوظ إسهامات قطاعات االقتصاد الوطني الرئيسة في تـوفير   ١/٤ ف ي
للعمالة الوطنية، خطة التنمية الثامنة

١٦ 

   
 ٤٨ستراتيجيةتطور السكان خالل مدة اال ٣/١
لعام الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد السعودي، باألسعار الثابتة  ٣/٢

)١٩٩٩(هـ١٩/١٤٢٠
٥٠ 

الناتج المحلي اإلجمالي حسـب بنـود اإلنفـاق، باألسـعار الثابتـة لعـام        ٣/٣
)١٩٩٩(هـ١٩/١٤٢٠

٥١ 

ونهايتها، باألسـعار الثابتـة لعـام    ستراتيجيةهيكل الصادرات في بداية اال ٣/٤
)١٩٩٩(هـ١٩/١٤٢٠

٥٢ 

هــ  ١٩/١٤٢٠لعـام  تطور الناتج المحلي اإلجمالي، باألسـعار الثابتـة ٣/٥
)١٩٩٩(

٥٤ 

 ٥٦مؤشرات القوى العاملة والتوظيف ٣/٦
 ٥٦قوة العمل الوطنية حسب التحصيل العلمي ٣/٧
   
، موازنة بخطة التنميـة  التاسعةالمؤشرات االقتصادية الكلية، خطة التنمية ٤/١

الثامنة
٦٢ 

الثابتـة لعـام   الناتج المحلي اإلجمالي حسـب نـوع النشـاط، باألسـعار      ٤/٢
)١٩٩٩(هـ١٩/١٤٢٠

٦٦ 

 ٧١مكونات الطلب الكلى، خطة التنمية التاسعة ٤/٣
 ٧٧ ، خطة التنمية التاسعةالتنميةلقطاعاتالماليةالمتطلبات ٤/٤
   
 ١٢٦ تطور مؤشرات أداء القطاع الخاص، خطة التنمية الثامنة ٨/١
النشاط االقتصادي، عام توزيع منشآت القطاع الخاص حسب الحجم ونوع ٨/٢

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
١٢٩ 

التوزيع النسبي ألهم متغيرات القطاع الخاص حسب قطاعات النشاط  ٨/٣
االقتصادي، خطة التنمية الثامنة

١٣٠ 

 ١٣١ تطور االئتمان المصرفي للقطاع الخاص، خطة التنمية الثامنة ٨/٤
   
السلع الرأسمالية، خطـة التنميـة   حسب فئاتالمنفذةاالستثمارات الثابتة ٩/١

الثامنة
١٤٤ 

 ١٤٥ميزان االدخار واالستثمار، خطة التنمية الثامنة ٩/٢
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 الصفحة الموضوع رقم الجدول
 ١٥٤االستثمار المستهدف، خطة التنمية التاسعة ٩/٣
  

 ١٦٨أهم مؤشرات سوق العمل، خطة التنمية التاسعة ١٠/١
 ١٧١ التنمية التاسعة خطة،العمالة الكلية حسب قطاعات النشاط االقتصادي ١٠/٢
 ١٧٢ خطة التنمية التاسعة،العمالة الكلية حسب مجموعات المهن الرئيسة ١٠/٣
 ١٧٣خطة التنمية التاسعة،الموازنة المهنية للعمالة ١٠/٤

   
، العمـر ووسـيط  فئات العمر، ن وغير السعوديين حسبوالسكان السعودي ١١/١

)٢٠٠٤-١٩٩٢(هـ١٤٢٥-١٤١٣
١٧٩ 

 ١٩٢ أهم مؤشرات تحسين نوعية الحياة المستهدفة، خطة التنمية التاسعة ١١/٢
   

 ١٩٦التسلسل الهرمي اإلداري في المناطق اإلدارية ١٢/١
 ١٩٧ اإلدارية، خطة التنمية الثامنةالمناطقالسكان حسب ١٢/٢
 ٢٠٠ )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩توزيع القروض التنموية بين المناطق، ١٢/٣
 ٢٠٢ )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩التركز السكاني ألكبر محافظتين حسب المنطقة، معدل ١٢/٤

   
 ٢٠٨ األصول الرأسمالية في قطاع البناء والتشييد، خطة التنمية الثامنة ١٣/١
 ٢٠٩ تطور عدد تراخيص البناء حسب فئة المرفق، خطة التنمية الثامنة ١٣/٢
هـ ٢٨/١٤٢٩اإلدارية، تراخيص البناء الممنوحة على مستوى المناطق ١٣/٣

)٢٠٠٨(
٢١٠ 

في قطاع البناء والتشييد، خطة التنمية والقيمة المضافةتطور العمالة ١٣/٤
الثامنة

٢١١ 

توزيع المقاولين المصنفين حسب الدرجات والمناطق اإلدارية، خطة التنمية  ١٣/٥
الثامنة

٢١٢ 

 ٢١٣ التنمية الثامنةاألساسية، خطة مواد البناءمنالصادرات والواردات ١٣/٦
   

 ٢٢٢ )٢٠٠٨(هـ١٤٢٩المناطق المحمية القائمة حتى عام ١٤/١
 ٢٢٣ عدد الحيوانات والطيور المعاد توطينها، خطة التنمية الثامنة ١٤/٢

   
 ٢٣٦ )٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩الخدمات السياحية حسب المناطق،  ١٥/١
الغرض من الزيارة، الرحالت السياحية القادمة واإلنفاق حسب ١٥/٢

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
٢٣٧ 

هـ ٢٨/١٤٢٩الرحالت السياحية المحلية حسب الوجهة والغرض، ١٥/٣
)٢٠٠٨(

٢٣٨ 

، حسب الغرض من الزيارةواإلنفاقالرحالت السياحية المغادرة ١٥/٤
)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩

٢٣٩ 

الزيارة، أعلى خمس وجهات قصدها السياح المغادرون حسب الغرض من  ١٥/٥
)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩

٢٣٩ 

  
 ٢٤٩ ، خطة التنمية الثامنةالسلعيةالمملكةصادراتتطور ١٦/١/١



الصفحة
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خطـة التنميـة   ، حسب مجموعات الدول الرئيسةالمملكة السلعيةصادرات ١٦/١/٢
الثامنة

٢٥٠ 

 ٢٥١، خطة التنمية الثامنةالسلعيةواردات المملكة ١٦/١/٣
 ٢٥٢ووارداتها من الخدماتصادرات المملكة ١٦/١/٤
التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، خطة التنمية  ١٦/١/٥

الثامنة
٢٥٣ 

 ٢٥٤ تطور أهم بنود ميزان المدفوعات، خطة التنمية الثامنة ١٦/١/٦
هـ ٢٧/١٤٢٨-٢٤/١٤٢٥،الصادرات غير النفطية ذات المقدرة التنافسية ١٦/١/٧

)٢٠٠٧-٢٠٠٤(
٢٥٩ 

 ٢٦٤ نشاط التجارة الداخلية وخدماتها، خطة التنمية الثامنة ١٦/٢/١
   

 ٢٧٨المؤشرات النقدية والمصرفية، خطة التنمية الثامنة ١٧/١
 ٢٨١ مؤشرات سوق األسهم السعودية، خطة التنمية الثامنة ١٧/٢
 ٢٨٣ أهم مؤشرات صناديق االستثمار، خطة التنمية الثامنة ١٧/٣
 ٢٨٤ مؤشرات أداء مؤسسات اإلقراض المتخصصة، خطة التنمية الثامنة ١٧/٤

   
 ٢٩٥ )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨التوزيع النسبي للشباب حسب الحالة االجتماعية، ١٨/١
 ٢٩٦ )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥هيكلية توزيع الشباب ضمن قوة العمل وخارجها، ١٨/٢
 ٢٩٧ )٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠خدمات رعاية الشباب حسب المناطق اإلدارية، ١٨/٣
 ٣٠٥ خطة التنمية التاسعة،توقعات الطلب على النشاطات الشبابية ١٨/٤
 ٣٠٦ خطة التنمية التاسعة،توقعات الطلب على المرافق الرياضية ١٨/٥

   
 ٣١٤ )٢٠٠٧(هـ١٤٢٨الممتلكات المنزلية لألسر السعودية لعام ١٩/١
 ٣١٥ األمومة والطفولةالتقدم المحرز في مؤشرات األلفية في مجاالت ١٩/٢
المستفيدون من مؤسسات الرعاية والتنمية االجتماعية الحكومية، لعام  ١٩/٣

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
٣١٩ 

خطة التنمية ، والمراكز االجتماعيةوحدات الرعايةمنالطلب اإلضافي ١٩/٤
التاسعة

٣٢٦ 

   
، ١٤١٣حسب النوع، التعداد العام للسـكان والمسـاكن،   الوحدات السكنية ٢٠/١

)١٩٩٢،٢٠٠٤(هـ١٤٢٥
٣٣٤ 

 ٣٣٩خطة التنمية التاسعة،الوحدات السكنيةالطلب على ٢٠/٢
خطة ، الطلب على الوحدات السكنية واألراضي حسب المناطق اإلدارية ٢٠/٣

التنمية التاسعة
٣٣٩ 

السكنية واألراضي حسب المناطق توزيع األهداف المحددة للوحدات ٢٠/٤
خطة التنمية التاسعة،اإلدارية

٣٤٢ 

   
 ٣٥٠ )٢٠٠٦ – ١٩٩٦(هـ ١٤٢٧-١٤١٧،مجاالت النشر العلمية في المملكة ٢١/١
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 ٣٦٢التطور في رياض األطفال، خطة التنمية الثامنة ٢٢/١/١
 ٣٦٣ خطة التنمية الثامنةالتطور في التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي ٢٢/١/٢
حسـب المنـاطق اإلداريـة،    )االبتدائي والمتوسط والثـانوي(التعلم العام ٢٢/١/٣

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
٣٦٤ 

 ٣٦٥ التطور في مخرجات التعليم الثانوي، خطة التنمية الثامنة ٢٢/١/٤
 ٣٦٦ )٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩التعليم العام األهلي،إسهامات ٢٢/١/٥
 ٣٦٧التطور في تعليم الكبار، خطة التنمية الثامنة ٢٢/١/٦
، خطـة التنميـة   )األطفـال المقيـدون  (توقعات الطلب على رياض األطفال ٢٢/١/٧

التاسعة
٣٧١ 

مراحـل التعلـيم العـام    فـيعداد المقيدين من الطالب والطالباتأتوقعات ٢٢/١/٨
، خطة التنمية التاسعة)ابتدائي ومتوسط وثانوي(

٣٧٣ 

ع، خطـة التنميـة   جين في التعليم الثانوي حسب الفرتوقعات توزيع الخري ٢٢/١/٩
التاسعة

٣٧٣ 

 ٣٧٤ توقعات الطلب على المباني المدرسية، خطة التنمية التاسعة ٢٢/١/١٠
 ٣٧٩ عداد الطلبة المستجدين والخريجين والمقيدين، خطة التنمية الثامنةأ ٢٢/٢/١
المســتجدين والخــريجين والمقيــدين حســب المنــاطق، عــداد الطلبــةأ ٢٢/٢/٢

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
٣٨٠ 

 ٣٨٤في التعليم العاليالتخصصاتهيكل ٢٢/٢/٣
   

النشاط التدريبي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خطـة التنميـة    ٢٢/٣/١
الثامنة

٣٩٢ 

 ٣٩٤نشاطات معهد اإلدارة العامة، خطة التنمية الثامنة ٢٢/٣/٢
توقعات الطلب على برامج التدريب األساسية للمؤسسـة العامـة للتـدريب     ٢٢/٣/٣

التقني والمهني، خطة التنمية التاسعة
٣٩٧ 

 ٣٩٧، خطة التنمية التاسعةادة في أعداد أعضاء هيئة التدريبتوقعات الزي ٢٢/٣/٤
المشـتركة  توقعات إجمالي المتدربين والمتدربات فـي بـرامج التـدريب     ٢٢/٣/٥

 الحكومية واألهلية وخدمة المجتمع، خطة التنمية التاسعة
٣٩٨ 

ة المخطط تنفيذها في معهد اإلدارة العامة، خطـة  األنشطة التدريبية الرئيس ٢٢/٣/٦
التنمية التاسعة

٣٩٨ 

   
 ٤٠٥ تطور المرافق والعمالة الصحية، خطة التنمية الثامنة ٢٣/١
 ٤٠٦ للقطاعات الصحية، خطة التنمية الثامنةاإلسهامات النسبية ٢٣/٢
اإلسهامات النسبية للقطاعات الصحية في عدد زيارات المـراجعين،  وفـي    ٢٣/٣

)٢٠٠٧(هـ٢٧/١٤٢٨عدد المنومين عام
٤٠٧ 

 ٤١٠مؤشرات الرعاية الصحية لألمومة والطفولة ٢٣/٤
 ٤١١ معدل اإلصابة باألمراض السارية المستهدفة بالتحصين  ٢٣/٥
 ٤١٧ تطور المرافق الصحية بالقطاع الخاص، خطة التنمية الثامنة ٢٣/٦
ة المستشـفيات بحلـول عـام    ألسـّر)حجـم الطلـب(العدد المسـتهدف ٢٣/٧

)٢٠١٤(هـ٣٥/١٤٣٦
٤٢٤ 
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ة مستشفيات وزارة الصحة بحلول عام ألسّر)حجم الطلب(العدد المستهدف ٢٣/٨
 المملكةموزع على مناطق)٢٠١٤(هـ٣٥/١٤٣٦

٤٢٤ 

ألطبـاء المستشـفيات بحلـول عـام     )حجـم الطلـب(العدد المسـتهدف ٢٣/٩
)٢٠١٤(هـ٣٥/١٤٣٦

٤٢٥ 

لهيئة التمريض في المستشفيات بحلول عام )حجم الطلب(العدد المستهدف ٢٣/١٠
)٢٠١٤(هـ٣٥/١٤٣٦

٤٢٥ 

المستشـفيات  للفئات الطبية المساعدة فـي  )حجم الطلب(العدد المستهدف ٢٣/١١
)٢٠١٤(هـ٣٥/١٤٣٦بحلول عام

٤٢٦ 

 في وزارة الصـحة،  لمراكز الرعاية الصحية)حجم الطلب(العدد المستهدف ٢٣/١٢
)٢٠١٤(هـ٣٥/١٤٣٦بحلول عام

٤٢٧ 

للعمالة الصحية لمراكز الرعايـة الصـحية   )حجم الطلب(العدد المستهدف ٢٣/١٣
 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦، بنهاية عامفي وزارة الصحةاألولية

٤٢٨ 

   
 ٤٣٨خطة التنمية الثامنة،خدمات االتصاالت والمعلومات ٢٤/١/١
 ٤٤١ داريةالمناطق اإلحسبخدمات االتصاالت والمعلومات ٢٤/١/٢
خطـة التنميـة   ، المعلومـات تقنيةخدمات االتصاالت وتوقعات الطلب على ٢٤/١/٣

التاسعة
٤٤٨ 

المنـاطق  حسـب   ئـة نسـمة  الكل مالمعلوماتتقنيةخدمات االتصاالت و ٢٤/١/٤
خطة التنمية التاسعة،داريةاإل

٤٤٩ 

المناطق حسب المعلومات تقنيةمعدل تغطية األسر من خدمات االتصاالت و ٢٤/١/٥
خطة التنمية التاسعة،داريةاإل

٤٥٠ 

 ٤٥٣مرافق الخدمة البريدية، خطة التنمية الثامنة ٢٤/٢/١
هــ  ٢٨/١٤٢٩الخدمات البريدية حسب المنـاطق اإلداريـة، عـام    شبكة ٢٤/٢/٢

)٢٠٠٨(
٤٥٣ 

 ٤٥٤تطور الخدمة البريدية، خطة التنمية الثامنة ٢٤/٢/٣
   

 ٤٦٤الموازنة المائية، خطة التنمية الثامنة ٢٥/١
 ٤٦٥، خطة التنمية الثامنةعدد السدود وسعتها التخزينية ٢٥/٢
 ٤٦٦خطة التنمية الثامنة،تحلية المياه المالحة ٢٥/٣
 ٤٦٧خطة التنمية الثامنة،مياه الشرباتخدم ٢٥/٤
 ٤٦٨خطة التنمية الثامنة،مياه الصرف الصحياتخدم ٢٥/٥
 ٤٧٢ خطة التنمية التاسعة،الطلب على المياهالعرض وتوقعات ٢٥/٦
 ٤٧٣ التاسعةخطة التنمية ،حسب المناطق اإلداريةبتوقعات الطلب على المياه ٢٥/٧
 ٤٧٤خطة التنمية التاسعةتحلية المياه المالحة، ٢٥/٨
 ٤٧٥ خطة التنمية التاسعة،توقعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ٢٥/٩
خطة التنمية اإلدارية، توقعات خدمات مياه الشرب موزعة بحسب المناطق ٢٥/١٠

التاسعة
٤٧٦ 

اإلدارية،  موزعة بحسب المناطقتوقعات خدمات مياه الصرف الصحي  ٢٥/١١
خطة التنمية التاسعة

٤٧٧ 
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 ٤٨٥ ، خطة التنمية الثامنةاإلنتاج المحلي من المنتجات المكررة ٢٦/١
 ٤٨٦خطة التنمية الثامنة،االستهالك المحلي للطاقة ٢٦/٢
 ٤٨٧ ، خطة التنمية الثامنةاالستهالك المحلي للغاز الطبيعي وسوائله ٢٦/٣
 ٤٨٨ ، خطة التنمية الثامنةاالستهالك المحلي لمنتجات التكرير ٢٦/٤
 ٤٩٢، خطة التنمية التاسعةاالستهالك المحلي للطاقة ٢٦/٥
 ٤٩٣ ، خطة التنمية التاسعةاالستهالك المحلي للغاز الطبيعي وسوائله ٢٦/٦
 ٤٩٣ ، خطة التنمية التاسعةاالستهالك المحلي لمنتجات التكرير ٢٦/٧

   
 ٤٩٩، خطة التنمية الثامنةألنشطة التعدينيةامؤشرات ٢٧/١
 ٥٠١الثروة المعدنية، خطة التنمية الثامنةقطاعإنتاج ٢٧/٢
 ٥٠٨ ية، خطة التنمية التاسعةالتعدينالطلب على المنتجات ٢٧/٣

   
 ٥١٣ خطة التنمية الثامنة،المحاصيل الزراعيةإنتاجتطور ٢٨/١
 ٥١٣خطة التنمية الثامنة،اللحوم واأللبانتطور منتجات ٢٨/٢
 ٥١٤ خطة التنمية الثامنة،تطور أعداد الحيوانات والدواجن ٢٨/٣
 ٥١٥ كةالزراعية والمحاصيل الرئيسة بين مناطق المملألراضيالتوزيع النسبي ل ٢٨/٤
تطور القروض المعتمدة واإلعانات المقدمة من صندوق التنمية الزراعيـة،   ٢٨/٥

التنمية الثامنةخطة
٥١٨ 

القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية حسب المستفيد فـي عـام    ٢٨/٦
)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩

٥١٨ 

 ٥٢٣ خطة التنمية التاسعةتوقعات الطلب على المنتجات الزراعية األساسية، ٢٨/٧
   

 ٥٢٨ خطة التنمية الثامنة،القطاع الصناعيأبرز منجزات ٢٩/١
 ٥٣٠ ، خطة التنمية الثامنةوالعمالةالمصانع وحجم التمويلعدد ٢٩/٢
هــ  ٢٨/١٤٢٩قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي حتـى عـام    ٢٩/٣

)٢٠٠٨(
٥٣١ 

، المنـاطق اإلداريـة  حسـب  التمويـلوحجم العمالـة والمصانع المنتجة ٢٩/٤
)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩

٥٣٣ 

 ٥٣٤الثامنةالصادرات الصناعية، خطة التنمية ٢٩/٥
 ٥٣٦، خطة التنمية الثامنةالجودة وضبط التقييس خدمات ٢٩/٦
 ٥٤٣ األهداف المحددة للقطاع الصناعي، خطة التنمية التاسعة  ٢٩/٧
 ٥٤٤ خطة التنمية التاسعةالتقييس وضبط الجودة،خدمات ٢٩/٨

   
 ٥٤٨ الثامنةالتنميةخطة،المؤشرات الرئيسة لقطاع الكهرباء ٣٠/١
 التاسعةالتنميةخطة،المؤشرات الرئيسة لقطاع الكهرباء ٣٠/٢

 
٥٥٤ 

توقعات األحمال الذروية وعدد المشتركين حسب المنطقة اإلدارية، خطة  ٣٠/٣
التنمية التاسعة

٥٥٥ 



الصفحة
 ح ح 

 
 الصفحة الموضوع رقم الجدول

   
 ٥٦٣ )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩شبكة الطرق حسب المناطق اإلدارية، ٣١/١
 ٥٦٥التنمية الثامنةخطةية،الحديدالخطوطنشاط شبكة ٣١/٢
 ٥٧٧ خطة التنمية التاسعة،)عدد الرحالت(توقعات نشاط النقل البري ٣١/٣
خطة التنمية ، حسب المسارات الرئيسةيةخطوط الحديدالتوقعات نشاط ٣١/٤

التاسعة
٥٧٨ 

 ٥٨٠خطة التنمية التاسعة،حركة النقل الجويتوقعات ٣١/٥

 
 

 ٥٨٤ المشروعات المستهدفة والمعتمدة للخدمات البلدية، خطة التنمية الثامنة  ٣٢/١
المشروعات المعتمدة للخدمات البلدية في المناطق اإلدارية، خطة التنميـة   ٣٢/٢

الثامنة
٥٨٥ 

عدد األمانات والبلديات والمجمعات القروية، في نهاية خطة التنمية السابعة  ٣٢/٣
والثامنة

٥٨٧ 

 ٥٨٨ )٢٠٠٩( هـ٣٠/١٤٣١،توزيع األمانات والبلديات حسب المناطق اإلدارية ٣٢/٤
الطلب على الخدمات البلدية حسب المناطق لتلبيةالمخططةالمشروعات ٣٢/٥

، خطة التنمية التاسعةاإلدارية
٥٩٤ 

خطة التنمية ، داريةهداف المحددة للخدمات البلدية حسب المناطق اإلاأل ٣٢/٦
 التاسعة

٥٩٦ 

  
للخدمات الثقافية واإلعالمية حسب المناطق اإلدارية، خطة األهداف المحددة ٣٣/١

التنمية التاسعة
٦٠٨ 

  
، رة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاداخدمات وز ٣٤/١/١

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
٦١١ 

التنمية خطة ، حسب المناطق اإلداريةتوقعات الطلب على الخدمات الدينية ٣٤/١/٢
 التاسعة

٦١٥ 

، خطة التنمية التاسعةالمناطق اإلداريةوتقديرات عدد المحاكم حسب الفئات ٣٤/٢/١  ٦٢٣ 
 ٦٢٩ خطة التنمية التاسعة،توقعات أعداد الحجاج والمعتمرين ٣٤/٣/١

   
 ٦٣٣األبحاث اإلحصائية المنفذة، خطة التنمية الثامنة ٣٥/١
 ٦٣٤ اإلحصائية المنفذة، خطة التنمية الثامنةالتقارير والدراسات ٣٥/٢
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 قائمة الخرائط والرسوم البيانية
 

 الصفحة الموضوع رقم الشكل
خطـة التنميـة   الدين العام وصافي األصول األجنبية الحكوميـة،  تطور ١/١

الثامنة
١٣ 

 ١٨ خطة التنمية الثامنةتوزيع االئتمان المصرفي حسب اآلجال، ١/٢
   
النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي،اإلسهامات ٣/١

)١٩٩٩(هـ ١٤٢٠ /١٩باألسعار الثابتة لعام
٥٥ 

 ٥٧ تطور هيكل قوة العمل الوطنية حسب التحصيل العلمي ٣/٢
   
خطة التنميـة  معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته الرئيسة،  ٤/١

التاسعة
٦٤ 

 ٧٢أهم مكونات الطلب الكلي، خطة التنمية التاسعة ٤/٢
الفائض في الميزان التجاري والجاري باألسعار الجارية، خطـة التنميـة    ٤/٣

التاسعة
٧٦ 

 ٧٩ ف، ومعدل البطالة، خطة التنمية التاسعة يمعدل نمو التوظ ٤/٤
   
 ١٠٤ العام للمملكة في تقرير ممارسة أنشطة األعمالترتيبال ٦/١
   
توزيع منشآت القطاع الخاص حسب نوع النشاط االقتصادي،  ٨/١

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
١٢٨ 

   
االستثمار الثابت والمخزون الرأسمالي والناتج المحلي اإلجمالي، خطة  ٩/١

التنمية الثامنة
١٤٢ 

الهيكل القطاعي لبنود اإلنفاق االستثماري الرئيسة المنفذة، خطة التنمية  ٩/٢
الثامنة

١٤٣ 

القطاعات حسب المباشرالتوزيع النسبي لرصيد االستثمار األجنبي ٩/٣
)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩االقتصادية،

١٤٦ 

   
التوزيع النسبي للعمالة اإلجمالية حسب مسـتوى التعلـيم والجنسـية،     ١٠/١

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
١٥٦ 

هـ ٢٨/١٤٢٩،بالقطاع العام حسب نوع الوظيفةتوزيع العاملين ١٠/٢
)٢٠٠٨(

١٥٧ 

، التوزيع النسبي للعمالة بالقطاع الخـاص حسـب النشـاط االقتصـادي     ١٠/٣
)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩

١٥٩ 

خطة التنمية ، الداخلون الجدد لسوق العمل حسب المستوى التعليمي ١٠/٤
التاسعة

١٦٩ 

   



الصفحة
 ي ي 

 
 الصفحة الموضوع رقم الشكل

الهرم السكاني للمواطنين والوافدين، حسب التعداد العام للسكان  ١١/١
)٢٠٠٤(هـ١٤٢٥والمساكن،

١٧٨ 

 ١٨١ مؤشر نوعية الحياة وأهم عناصره الفرعية، خطة التنمية الثامنة ١١/٢
   

 ٢٠٨ خطة التنمية الثامنة،القيمة المضافة المحققة في قطاع البناء والتشييد ١٣/١
 ٢١٤إنتاج اإلسمنت، خطة التنمية الثامنة ١٣/٢

   
 ٢٣٥ )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩،مناطق المملكةالتوزيع النسبي للحرفيين بين ١٥/١

   
التوزيع النسبي للصادرات غير النفطية حسب البنود الرئيسة،  ١٦/١/١

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
٢٤٩ 

 ٢٥٧ خطة التنمية الثامنةالصادرات غير النفطية والسلع المعاد تصديرها، ١٦/١/٢
 ٢٦٣خطة التنمية الثامنةهيكل السجالت القائمة ألنشطة التجارة الداخلية، ١٦/٢/١
 ٢٦٤، خطة التنمية الثامنةتطور أعداد الشركات ١٦/٢/٢
 ٢٦٥ خطة التنمية الثامنةأعداد الشركات الخليجية والمختلطة واألجنبية، ١٦/٢/٣
 ٢٦٧ خطة التنمية الثامنةالعمالة في قطاع التجارة الداخلية، ١٦/٢/٤
 ٢٧١ )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩والتجزئة،العاملون في مجال تجارة الجملة ١٦/٢/٥

   
هـ ١٤٢٥، حسب مكان السكن)سنة٢٤-١٥(لشبابالتوزيع النسبي ل ١٨/١

)٢٠٠٤(
٢٩٥ 

   
أعداد المستجدين من الطالب والطالبات حسب المراحـل،  تطورتوقعات ٢٢/١/١

خطة التنمية التاسعة
٣٧٢ 

   
من السكان على مستوى الفآ)١٠(ة وزارة الصحة لكلمعدل عدد أسّر ٢٣/١

المناطق
٤٠٨ 

الف من السكان على مستوى آ)١٠(معدل عدد أطباء وزارة الصحة لكل ٢٣/٢
المناطق

٤٠٨ 

الف من السكانآ)١٠(معدل عدد هيئة التمريض لوزارة الصحة لكل ٢٣/٣
على مستوى المناطق

٤٠٩ 

   
 ٤٤٠ الثامنةالنشاط، خطة التنميةحسبنترنتاإلتوصيالتنوع ٢٤/١/١
 ٤٤٠ ، خطة التنمية الثامنةمعدل تغطية الحاسبات الشخصية وخدمة اإلنترنت ٢٤/١/٢

   
 ٤٨٤إنتاج النفط والغاز الطبيعي، خطة التنمية الثامنة ٢٦/١
 ٤٩٤ ، خطة التنمية التاسعةتوقعات إنتاج الغاز الطبيعي وسوائله ٢٦/٢

   
 ٤٩٨التنمية الثامنةخطة،تطور إنتاج المواد الخام ٢٧/١
 ٥٠٣ خطة التنمية الثامنة،تطور إيرادات الحكومة من أنشطة التعدين ٢٧/٢
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 الصفحة الموضوع رقم الشكل
 ٥٠٤في المملكةمواقع الخامات المعدنيةتوزيعات ٢٧/٣

   
 الزراعيـة  المنتجـات علـىالمتوقعاإلجماليالطلبمنالمناطقحصة ٢٨/١

األساسية، خطة التنمية التاسعة
٥٢٤ 

   
 ٥٣٢ )٢٠٠٩(هـ٣٠/١٤٣١التوزيع النسبي للعمالة الصناعية، ٢٩/١

   
المشتركين، فئاتالكهربائي حسبلالستهالكالنسبيالتوزيع ٣٠/١

)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
٥٤٦ 

التوليد،  نوعحسبالكهربائية المولدةللطاقةالنسبيالتوزيع ٣٠/٢
)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩

٥٤٩ 

 ٥٥٥التنمية التاسعةتطور أعداد المشتركين، خطة ٣٠/٣
 ٥٥٦ التاسعةالتنميةالمستهلكة، خطةالطاقة الكهربائيةتوقعات ٣٠/٤

   
 ٥٦٢شبكة الطرق المعبدة، خطة التنمية الثامنة ٣١/١
 ٥٦٤)٢٠٠٩(هـ٣٠/١٤٣١أسطول النقل البري، ٣١/٢
 ٥٦٦ المستهدفة، خطة التنمية التاسعةيةالحديدشبكة الخطوط ٣١/٣
 ٥٦٧، خطة التنمية الثامنةحركة الركاب في المطارات ٣١/٤
 ٥٦٨ خطة التنمية الثامنة، البضائع المناولة عبر الموانئ التجارية والصناعية ٣١/٥
 ٥٧٩ التاسعةخطة التنمية ،)البضائع المناولة(توقعات نشاط الموانئ ٣١/٦
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 تقديم
 

ذ خطة التنمية التاسعة في مرحلة مهمة وفارقـة فـي تـاريخ    ـيأتي تنفي 
المملكة التنموي، فبعد المنجزات المرموقة والنقلة النوعية التي حققتها المملكـة  

المجاالت منذ بداية عهدها بالخطط الخمسية قبل نحو أربعة عقود، تأتي جميع في 
الخطة الخمسية التاسعة في مرحلة تحتم إسراع الخطـى فـي مسـيرة التطـوير     
والتنمية، فما يشهده العالم في الوقت الراهن من حراك تنموي وتطويري متسارع 

التنمويـة   فـي مسـيرتها  وتسـريعها  يستدعي بالضرورة تعزيز جهود المملكة 
وقد انعكس تصميم الدولة على تحقيق ذلـك فـي برنـامج اإلنفـاق     . والتطويرية

 .  التنموي للخطة
لقد تبنت المملكة أسلوب التخطيط الشامل منـذ بدايـة عهـدها بـالخطط      

اإلطار األمثل لتوجيه مسارات التنميـة نحـو أهـداف متسـقة     لكونه الخمسية، 
تنموي تحقيق التوازن بين النمو االقتصـادي  وقد راعى هذا التخطيط ال. ومتكاملة

 .  والحفاظ على القيم والموروثات العظيمة
وتم التحرك خالل خطط التنمية المتعاقبة وفق نهجٍ علمي، أتاح االسـتخدام   

الرشيد للموارد الوطنية، وهو ما مكّن المملكة من تحقيق تطورات كبيرة، جسدها 
 . ؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعيةاالرتفاع الكبير الذي شهدته مختلف م

لقد أثمرت المنجزات التنموية، التي تراكمت عبر العقـود الماضـية عـن     
ـ  االقتصـاد   وئتحقيق تحسن كبير في مستويات المعيشة ونوعية الحياة، وعن تب

السعودي مكانة مرموقة، أهلته ليصبح أكبر اقتصادات العـالم العربـي حجمـاً،    
ضم على سبيل المثال، أكبر قاعدة صناعية وأكبر قطاع تجاري، وأكثرها حيوية، ي

 . وأكبر سوق مالية على المستوى العربي
ويصنف االقتصاد السعودي على الصعيد العالمي ضمن أكبر تسعة عشـر  
اقتصاداً من حيث الحجم واإلمكانات، وهو ما مهد الطريق أمام المملكة لالنضـمام  



الصفحة
ب

 

شاركتها في قمم تلك المجموعـة، فضـالً عـن    إلى مجموعة العشرين الكبار، وم
وهـذه جميعهـا   . اختيارها عضواً في المجلس الموسع لالستقرار المالي العالمي

قليمياً وعالمياً، كما تؤكـد علـى   إمؤشرات بالغة الداللة على رفعة مكانة المملكة 
 . وفعاليته المتبع المسار التنمويصحة 

دخول االقتصاد العالمي فـي أزمـة    لقد واكب إعداد خطة التنمية التاسعة 
وعلى الرغم من األعباء التي ولدتها األزمة على جميـع  . مالية واقتصادية طاحنة

دول العالم، فإن البرنامج التنموي الذي تبنته الخطة عكس تصميم الدولـة علـى   
، وتعزيز الزخم الذي ظلت عليه طيلة الحقبة وتسريعها مواصلة المسيرة التنموية

وينطلق البرنامج التنمـوي  . وخاصة خالل سنوات خطة التنمية الثامنة الماضية،
للخطة من توجيهات القيادة الحكيمة الداعية إلى مواصلة االستثمارات والمشاريع 

خـالل السـنوات المقبلـة،    واإلسراع في تنفيذها االستراتيجية والبرامج التنموية 
كمـا يسـتند   . المتسـارعة يـة  لتعزيز مكتسبات التنمية ومواكبة التطورات العالم

البرنامج التنموي للخطة على األسس المتينة لالقتصاد الوطني، والتـي ترسـخت   
عبر تراكم المنجزات التنموية خالل العقود الماضية، فضـالً عـن العديـد مـن     

والسيولة المالية ارتفاع مستوى المالءة : المعطيات اإليجابية المواتية التي شملت
، باإلضافة إلـى  المصرفي، والنزول بالدين العام إلى مستوى منخفضلدى القطاع 

التصنيف العالمي الممتاز لبيئة األعمال ومناخ االستثمار بالمملكة والذي عكسـته  
 . العديد من المؤشرات العالمية

ورغبة في الحد من تأثير تبعات األزمة العالمية على االقتصاد الوطني خالل   
نت الخطة إستراتيجية تنموية تولي اهتماماً أكبر بتكثيـف دور  السنوات القادمة، تب

مصادر النمو وقوى الدفع الداخلية، في تحقيق النمو االقتصادي، وتطـوير هيكـل   
ولهذا، أولت الخطة اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد الطبيعية غير . االقتصاد الوطني

وبتحقيق توسع مطرد فـي  النفطية، لتعزيز مساهمتها في سالسل القيمة المحلية، 
كما استهدفت الخطة تحقيق . استخدام التقنيات الحديثة وأساليب اإلنتاج المتطورة

معدالت مرتفعة من التراكم الرأسمالي الثابت، وتوسيع طاقة االقتصـاد الـوطني   
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الستيعاب مستويات مرتفعة من االستثمار، وزيادة القدرات التصديرية، خاصة من 
ت غير النفطية، إضافة إلى االرتقـاء بالمهـارات والقـدرات    المنتجات والصناعا

 . اإلنتاجية للعمالة الوطنية، وزيادة حصتها من سوق العمل الوطني

وتشكل خطة التنمية التاسـعة الحلقـة الثانيـة فـي منظومـة المسـار       
وقد أعدت هذه الخطة بآفاق . عاماً قادمة خمسة عشرإلى ستراتيجي، الذي يمتد اال

كما استهدت الخطـة، فـي   . ة وتنموية غايتها تحقيق التنمية المستدامةاستراتيجي
خـادم  صياغة أهدافها وسياساتها وبرامجها واختيار مشاريعها، بمضمون كلمـة  

، التي ألقاها خالل افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة الحرمين الشريفين
بيل المملكـة إلـى تـوفير    إلى أن س –حفظه اهللا  –لمجلس الشورى، حيث أشار 
إلـى   –بـإذن اهللا   –التنمية الشاملة التي سنسـعى  "الحياة الطيبة للمواطنين هو 

استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسـباب السـكن   
والعمل والتعليم والعالج وغيرها من الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة 

طق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقـاً لخطـط   الفقر، واالهتمام بالمنا
كذلك استرشدت الخطة بما تضمنته قرارات مجلـس الشـورى   ". تنموية مدروسة

 .بشأن خطط التنمية وتقارير متابعة تنفيذها
وترتكز خطة التنمية التاسعة على خمسة محاور رئيسة، تشكل فيما بينهـا  

خـالل السـنوات   وتسـريعها  ملة والمتوازنة إطاراً متكامالً لمواصلة التنمية الشا
وتتمثـل  . القادمة، فضالً عن إرساء دعائم التنمية المستدامة على المدى البعيـد 

مواصلة جهود تحسين مستوى المعيشة ونوعيـة الحيـاة   : المحاور الخمسة في
للمواطنين، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها، والتطـوير الهيكلـي   

السعودي، والتنمية المتوازنة بين المناطق، وتعزيز تنافسـية االقتصـاد    لالقتصاد
 . الوطني والمنتجات السعودية في السوق المحلي واألسواق الخارجية

إضافة إلى المحاور الرئيسة المشار إليها أعاله، اهتمت الخطة بالعديد من 
القضايا األخرى مثل التوسيع المستمر فـي التجهيـزات األساسـية وصـيانتها،     
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وإسراع وتيرة اإلصالح االقتصادي والمؤسسي وبرنـامج التخصـيص، وتعزيـز    
ادية واإلنتاجيـة فـي   التطوير التقني والمعلوماتي، إضافة إلى رفع الكفاءة االقتص

القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية الموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائيـة،  
 . وحماية البيئة وتطوير أنظمتها

وختاماً ال يفوتني أن أشيد بالتعاون المثمر، والمساهمة الفعالة مـن قبـل   
ا العمل وما كان لهذ. الجهات الحكومية والخاصة، خالل مراحل إعداد الخطةجميع 

 .هذا البلد العزيزالدعم المتواصل، وتوجيهات القيادة الحكيمة لأن ينجز لوال 

 واهللا ولي التوفيق،،،

 وزير االقتصاد والتخطيط

 
 خالد بن محمد القصيبي
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 خطة التنمية الثامنة ،االقتصاد الوطني
 
 المقدمة  ١/١
تطـور  معدالت نمو إيجابية، جسدها خالل خطة التنمية الثامنة االقتصاد الوطني حقق  

اإلجمالي، والتراكم الرأسـمالي،  محلي ناتج الال، وفي مقدمتها من المؤشرات االقتصاديةالعديد 
 ،وتنمية القوى البشرية وإسـهام القطـاع الخـاص    ،والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات

علـى صـعيد البيئـة     لموسـاً محسـناً  الخطة تسنوات شهدت كما  .يواألداء المالي والنقد
فقـد  . الرئيسـة وتوجهاتها  الخطة تحقيق أهدافالدولية، وهو ما عزز من فرص  االقتصادية

هــ  ٢٨/١٤٢٩واصلت أسعار البترول ارتفاعها حتى منتصف العـام الرابـع مـن الخطـة     
ترتب علـى  . ، إلى أن توقفت هذه الموجة مع دخول االقتصاد العالمي في أزمة مالية)٢٠٠٨(

تلك األزمة حدوث ركود اقتصادي عالمي، صاحبه هبوطٌ حاٌد في أسعار النفط وتراجـٌع فـي   
من السلع والمواد األولية، والتي كانت قد شهدت ارتفاعات غير مسـبوقة قبـل    أسعار العديد

 . وقوع األزمة مباشرة
تواصلت جهود الدولـة نحـو تطـوير بيئـة     وعلى صعيد البيئة االقتصادية المحلية، 

فضالً عن اهتمامها بتطوير منظومـة التجهيـزات    ،القطاع الخاصشاركة وتوسيع م ،األعمال
والتوظيـف  ما أسهم في ارتفاع معدالت االستثمار وهو ن الصناعية والتقنية، والمد ،األساسية

، ومن ثم رفع مستوى اإلنتاج وتحسين في مختلف القطاعات واألنشطة االقتصاديةواإلنتاجية 
 .نوعية الحياة للمواطنين

يعرض هذا الفصل بإيجاز أهم معالم تطور أداء االقتصاد الوطني خالل خطة التنميـة   
نة، سواًء على المستوى االقتصادي الكلي أو القطاعي، مع التركيز على إبراز مسـارات  الثام

القتصادية المختلفة، وأوضاع التجارة الخارجية وميـزان المـدفوعات، وتطـور    السياسات ا
 . أوضاع التنمية البشرية والتوظيف وسوق المال

 
 الوضع االقتصادي ١/٢
 معدالت النمو الرئيسة  ١/٢/١
القتصاد الوطني تحسنه خالل مدة الخطة الثامنة، إذ ارتفعـت قيمـة النـاتج    ل اواص 

بليون ريال  ٧٢٢,٢من نحو ) ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 
هــ  ٣٠/١٤٣١بليون ريال فـي عـام    ٨٥٥,٨إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام 
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هو يقل عن المعدل و). ٣,٥(السنوي نحو  ، مسجالً بذلك نمواً حقيقياً بلغ متوسطه)٢٠٠٩(
، ويقارب المعدل الذي تحقق خالل خطـة التنميـة   )٤,٦(الذي استهدفته الخطة والبالغ نحو 

ألزمـة  التـأثيرات الواضـحة ل  ُيعد هذا األداء جيداً في ظل ). ٣,٧(السابعة والذي يبلغ نحو 
لالقتصاد الوطني تحسٌن ملمـوس فـي    األداءهذا لقد ترتب على . المالية العالمية وتداعياتها

ألـف   ٤٣,٧متوسط نصيب المواطن من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، إذ ارتفع من نحو 
هــ  ٣٠/١٤٣١ألف ريال في عـام   ٤٦,٢إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ريال في عام 

 ).٥,٧(بزيادة إجمالية بلغت نحو ) ٢٠٠٩(
قي خالل خطة التنمية الثامنة إلى المسـتوى  ويعزى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقي 

المرتفع من االستثمارات المنفذة خالل هذه المدة، والتي عززت مستوى اإلنتاجية في العديـد  
، )١١,٢(فقد بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لالستثمار خالل الخطة نحـو  . من القطاعات

تج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى نحو وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط نسبة االستثمار إلى النا
)٢٨,١ ( خالل الخطة، موازنة بنحو)٢١,١ ( هـ ٢٤/١٤٢٥في عام)٢٠٠٤ .( 

معروض أدناه بإيجاز أداء قطاع النفط والغاز، والقطاعات غير النفطية، وذلك خـالل  
 :خطة التنمية الثامنة

 
 قطاع النفط والغاز   ١/٢/١/١

ألقت بظاللها على حجم اإلنتاج النفطي للمملكة، خاصـة  نظراً للعوامل الخارجية التي 
خالل العامين األخيرين من الخطة، فقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الـنفط والغـاز   

في المتوسط سنوياً خالل خطة التنمية الثامنة، وهو معدل يقل عن ) ٠,٢-(بمعدل بلغ نحو 
نما الناتج المحلي باألسعار الجارية للقطـاع   وقد). ٢,٧(المستهدف في الخطة والبالغ نحو 

خالل السنوات الثالث األولى من الخطة، ويعـزى ذلـك   ) ٢٤,١(بمعدل سنوي متوسط قدره 
إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خالل تلك المدة، إال أن انخفـاض أسعار الـنفط  

وعليه، فقد . لحوظ في معدالت النموخالل العامين األخيرين من الخطة أدى إلى حدوث تباطؤ م
) ١٥,٥(نما الناتج المحلي باألسعار الجارية لقطاع النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط قدره 

 .خالل سنوات الخطة ككل
من إجمالي االسـتثمارات المنفـذة   ) ٤,٣(وقد استحوذ قطاع النفط والغاز على نحو  

باليين ريال  ١٠لقيمة تلك االستثمارات نحو  خالل الخطة الثامنة، حيث بلغ المتوسط السنوي
موازنة بقيمة االستثمارات المنفذة في القطـاع  ) ١٢٩,٣(خالل هذه المدة، بزيادة بلغت نحو 
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وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع النفط والغاز يعد من أعلـى  ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥خالل عام 
، ومن أعالها إنتاجيـة لعنصـر   قطاعات االقتصاد الوطني كثافة الستخدام عنصر رأس المال

) العمـل /رأس المال(بلغ متوسط قيمة رأس المال المستثمر لكل عامل في القطاع  فقد، العمل
مليون ريال خالل خطة التنمية الثامنة، أما متوسط إنتاجية العامل في القطاع فقـد   ١,٨نحو 

 .مليون ريال ٢,٨بلغ خالل الخطة الثامنة نحو 
 
 ير النفطية القطاعات غ  ١/٢/١/٢
خالل خطـة  ) ٤,٧(حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو  

هـ ١٩/١٤٢٠التنمية الثامنة، وارتفعت القيمة المضافة لهذه القطاعات باألسعار الثابتة لعام 
 ٦٥٩,٧إلى نحـو  ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٥٢٣,٨من نحو ) ١٩٩٩(

، وتبعاً لذلك ارتفعت نسبة إسهامها في النـاتج  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام 
في ) ٧٧,١(إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٧٢,٥(المحلي اإلجمالي من نحو 

، مما يعكس فعالية الجهود المبذولة لتنويع القاعـدة اإلنتاجيـة   )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام 
ثامنة قد استهدفت أن تحقق القطاعـات غيـر   وكانت خطة التنمية ال. لالقتصاد وتطوير هيكله

، وأن يبلغ إسهامها في تكوين الناتج المحلـي  )٥,٢(النفطية معدل نمو سنوي متوسط قدره 
 ).٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بنهاية الخطة في عام ) ٧٥,٧(اإلجمالي نحو 

من جملـة االسـتثمارات   ) ٩٥,٧(وقد استحوذت القطاعات غير النفطية على نحو  
 ٢١٨,٨خالل الخطة الثامنة، حيث بلغ المتوسط السنوي لقيمة تلك االستثمارات نحو المنفذة 

موازنة بقيمة االستثمارات المنفذة في تلك القطاعات ) ٤٧,٨(بليون ريال، بزيادة بلغت نحو 
 ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥خالل عام 

ا خـالل  وعلى الرغم من تباين أوضاع القطاعات غير النفطية، وتفاوت معدالت أدائه 
سنوات الخطة الثامنة، إال أن السمة التي جمعت بين أغلب تلك القطاعات هي العالقة الطردية 

فالقطاعات التي تسـارعت فيهـا   . القوية بين معدل نمو االستثمار ومعدل نمو القيمة المضافة
مرد معدالت االستثمار كانت األعلى نمواً، بغض النظر عن كونها قطاعات إنتاجية أو خدمية، و

ذلك إلى أن تسريع معدالت االستثمار في القطاع أفضى إلى توسيع طاقاته اإلنتاجية وتعزيزها، 
فضالً عن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتبني نظم اإلدارة المتطورة التـي ترتقـي   

 افر هذه العوامل اإليجابيـة تحسـن  ضباإلنتاجية الجزئية والكلية لعناصر اإلنتاج، فنجم عن ت
 .تسارع معدالت نموها ،مستمر في القيمة المضافة، ومن ثم
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 : وفيما يلي عرض موجز ألداء بعض القطاعات غير النفطية 
 
 القطاعات اإلنتاجية  ١/٢/١/٣
وشكل التكوين ). ٤,٧(حققت القطاعات اإلنتاجية معدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو  

، حيث بلغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي     الرأسمالي الثابت قوة الدفع الرئيسة لذلك النمو
، كما بلغ متوسط نسبة االسـتثمار إلـى القيمـة    )١١,٨(لالستثمار في هذه القطاعات نحو 

 ):٥٠,٩(المضافة خالل الخطة نحو 
  سـنوي  بلغ معدلـه ال خالل الخطة الثامنة، نمواً حقيقياً " البتروكيماويات"سّجل قطاع

البالغ نحـو  الذي استهدفته الخطة الثامنة نمو المعدل ذلك يفوق و، )٩,٧(متوسط ال
)٧,٣ .(   وتبعاً لذلك، ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي مـن نحـو
)١,٢ ( هـ ٢٤/١٤٢٥عام)١,٧(إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤ (    بنهايـة الخطـة عـام

وقد كان النمو في هذا القطاع مـدفوعاً بالدرجـة األولـى    ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
النمو المرتفعة لالستثمارات المنفذة فيه، والتي بلغ متوسطها السنوي نحـو  بمعدالت 

)٦,٤ (خالل هذه المدة . 

  نمواً حقيقياً خـالل سـنوات الخطـة بلـغ     " الصناعات التحويلية األخرى"حقق قطاع
المعدل الذي اسـتهدفته الخطـة   ويزيد ذلك قليالً عن ، )٦,٨(متوسطه السنوي نحو 

كونـه أحـد   فـي  وتكمن أهمية األداء الجيد لهـذا القطـاع   ). ٦,٧(الثامنة والبالغ 
ل عليها في تنويع البنيـة اإلنتاجيـة لالقتصـاد الـوطني     ّوالقطاعات المهمة التي يع

والصادرات، فضالً عن أثره في االرتقاء بإنتاجية عناصر اإلنتاج، عبر التوسـع فـي   
فيمـا يخـتص   و. دارة والتسويقاستخدام التقنيات المتقدمة واألساليب الحديثة في اإل

بالتكوين الرأسمالي الثابت في هذا القطاع خالل الخطة، فقد نما االستثمار فيه بمعـدل  
 ). ٦,٣(سنوي متوسط قدره نحو 

  ٥,٧(سنوي متوسـط بلـغ نحـو    نمو معدل " الكهرباء والغاز والمياه"قطاع حقق (
د بلغ متوسـط معـدل نمـو    ، وق)٤,٢(موازنة بالمعدل المستهدف في الخطة البالغ 

عمليـات إعـادة   خالل مدة الخطة وشهد القطاع ). ٤,٢(االستثمار في القطاع نحو 
ومن المتوقع عند اكتمـال  . تنظيم وتطوير هيكلي، شملت تخصيص جزء من أنشطته

 .تلك العمليات أن يحقق القطاع تحوالت نوعية في مسار أدائه المستقبلي

  ٤,٧(بمعدل سنوي متوسط قدره " بناء والتشييدال"نمت القيمة المضافة لقطاع ( خالل
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كما حقق االستثمار فـي  ). ٦,٧(مدة الخطة، موازنة بالمستهدف في الخطة والبالغ 
القطاع نمواً متواصالً خالل السنوات األربع األولى من الخطة، إال أنه انخفض خـالل  

ستثمار في القطاع بنحو فكانت المحصلة النهائية انخفاض اال. العام األخير من الخطة
 .في المتوسط سنوياً خالل الخطة%) ١,١-(

  وبالنسبة للقطاعات اإلنتاجية األخرى فقد كانت معدالت النمو الفعلي والمستهدف فيها
، التعدين غير النفطـي والمحـاجر   )٤,٤، ٢(تكرير النفط نحو : على النحو التالي

 ). ٣,٢، ١,٤(ماك نحو ، الزراعة والغابات وصيد األس)٧,٩، ٣(نحو 
 
 القطاعات الخدمية   ١/٢/١/٤
تتكون القطاعات الخدمية من مجموعة قطاعات الخدمات الخاصة وقطـاع الخـدمات    

 :وفيما يلي أهم معالم أداء تلك القطاعات. الحكومية
 
 الخدمات الخاصة .أ

ـ  )٦(نمت قطاعات الخدمات الخاصة بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو  د ، وهو مـا يزي
كما بلغ متوسط ). ٥,٧(قليالً عن متوسط معدل النمو الذي استهدفته الخطة لهذه القطاعات 
، بحيـث شـكل   )٧,٧(معدل النمو السنوي لالستثمارات المنفذة في هذه القطاعـات نحـو   

. من إجمالي الناتج المحلي لهذه القطاعات خـالل سـنوات الخطـة   ) ٢٤,٥(االستثمار نحو 
 :أهم التطورات التي شهدتها هذه القطاعاتوُيستعرض فيما يلي 

  أعلى معدالت النمـو موازنـة بالقطاعـات الخدميـة     " النقل واالتصاالت"حقق قطاع
المعـدل  ، وهـو يفـوق   )٩,١(نحو بلغ متوسط معدل نموه السنوي الخاصة، حيث 

وبذلك يكون قطـاع النقـل واالتصـاالت أسـرع     ). ٧,٥(المستهدف بالخطة البالغ 
أما االستثمارات المنفذة في . قتصاد الوطني نمواً بعد قطاع البتروكيماوياتقطاعات اال

بمتوسط سـنوي   ،معدالت نمو مرتفعةبدورها القطاع خالل سنوات الخطة، فقد حققت 
، ويعد ذلك أحد العوامل الرئيسة وراء ارتفاع معدل نمو هذا القطاع )٩,٣(بلغ نحو 

ورات العالمية المتالحقة فـي مجـال تقنيـة    وقد واكب القطاع التط. خالل هذه المدة
المعلومات واالتصاالت، وشهد منافسة داخلية قوية حفزته إلى المزيد مـن التطـوير،   
وخفض تكلفة الخدمات، مما أفضى إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية، وتعزيز نمـو القيمـة   

حلـي في وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أثر تحرير النقـل الجوي الم. المضافة في القطاع
 .في قطاع النقل واالتصاالت" النقل"حفز نمو مكون 



الصفحة
٦

 

  معدالت نمو جيدة خالل مـدة  " الخدمات المالية والتأمين واألعمال والعقار" قطاعحقق
فقـد نمـا النـاتج    . الخطة سواء على صعيد القيمة المضافة أو االستثمار في القطاع

موازنـة بمعـدل   ) ٥,٢(المحلي للقطاع خالل الخطة بمعدل سنوي متوسـط قـدره   
سنوي متوسط بلغ نمو االستثمارات في القطاع معدل وحققت ، )٥,٩(مستهدف قدره 

توسع الالسيولة المحلية و تناميوتعزى معدالت النمو المشار إليها إلى ). ٨,٧(نحو 
وشهد القطاع أيضاً إضافة وحدات إنتاجية جديدة من مصـارف  . في االئتمان المحلي
، أسـهمت  )وطنية وخليجية وأجنبيـة (تثمار وشركات وساطة مالية تجارية وبنوك اس

أن إلى في هذا السياق وتجدر اإلشارة . جميعها في رفع معدالت االستثمار في القطاع
قـد  ) ٢٠٠٥(هــ  ٢٥/١٤٢٦انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بنهاية عـام  

وعليه، . ألموال األجنبيةة الوطني لرؤوس ااستقطاب قطاع الخدمات الماليترتب عليه 
خالل الخطة الثامنة بمعـدل سـنوي   " خدمات المال والتأمين واألعمال"فقد نما نشاط 

 )٦,٩(متوسط بلغ نحو 

  ٤,٥(بنحو " الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية"نما قطاع (   فـي المتوسـط
مـو  ، وقـد صـاحب ذلـك ن   )٣,٥(سنوياً، وذلك موازنة بمعدل نمو مستهدف بنحو 

وتعكس هذه المؤشـرات تطـور دور   ). ٢,٣(االستثمارات الثابتة في القطاع بنحو 
القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة كالنظافة والنشاطات الترفيهية باإلضافة إلى 

 .الخدمات الصحية والتعليمية

 
  الخدمات الحكومية .ب

) ٢,٧(متوسـط قـدره   نما قطاع الخدمات الحكومية خالل مدة الخطة بمعدل سنوي 
وقد أتاح نمو العائـدات النفطيـة   ). ٣,٨(الخطة والبالغ المستهدف في وهو معدل يقل عن 

خالل السنوات الثالث األولى من الخطة، فضالً عن السياسة المالية التوسعية التي انتهجتهـا  
شـغيلية  الدولة خالل سنوات الخطة، موارد إضافية مكنت القطاع من زيادة حجـم نفقاتـه الت  

وقد أولت الدولة أهمية خاصة لتعزيز إمكانات القطاع، فخصصت نسبة كبيـرة  . واالستثمارية
. من اإلنفاق الحكومي لالستثمار في أنشطة القطاع المختلفة، كما عززت أصوله الرأسـمالية 

سنوياً ) ١٢,٨(وترتب على هذا التوسع نمو االستثمارات في قطاع الخدمات الحكومية بنحو 
 .الخطة الثامنة خالل
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 التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت    ١/٢/٢

بلغ معدل النمو السنوي إلجمالي االستثمار الثابت خالل خطة التنميـة الثامنـة نحـو     
)١١,٢ (   هــ  ١٩/١٤٢٠في المتوسط، وارتفع نتيجة لذلك حجمه باألسعار الثابتـة لعـام
بليون  ٢٥٩,٣إلى نحو ) ٢٠٠٤(ـ ه٢٤/١٤٢٥بليون ريال عام  ١٥٢,٤من نحو ) ١٩٩٩(

) ٣٠,٣(حيث شكل االستثمار الثابت نحـو  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ريال بنهاية الخطة عام 
، وقد توزعـت  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٢١,١(من الناتج المحلي الحقيقي مقابل 

لـغ  االستثمارات خالل الخطة الثامنة بين القطاعات غير النفطية والقطاع النفطـي بنسـب ب  
 . على التوالي) ٤,٣(و) ٩٥,٧(متوسطها نحو 

وبموازنة معدل النمو السنوي إلجمالي االستثمار الثابت خالل الخطة الثامنـة البـالغ    
)١١,٢ (  بمعدل نموه المحقق خالل الخطة السابعة والذي بلغ نحـو)٥,٢ (   يتضـح حجـم

ر والتي كان الرتفاع أسعار النفط النقلة النوعية التي شهدتها الخطة الثامنة في مجال االستثما
ي المملكة خالل تلـك الحقبـة دور أساسـي فـي     ـر للمناخ االستثماري فـوالتعزيز المستم

 . تحقيقها

وبلغ معدل النمو السنوي لالستثمارات المنفذة في قطاع النفط خـالل الخطـة نحـو     
)٢٤,٤( وشكلت تلك االستثمارات في المتوسط نحو ،)٤,٦ ( لمضـافة فـي   من القيمـة ا

 .القطاع خالل سنوات الخطة

خالل ) ١٢,٨(وفيما يتعلق باالستثمار الحكومي، فقد نما بمعدل سنوي متوسط قدره 
هــ  ١٩/١٤٢٠الخطة، كما ارتفعت حصته من الناتج المحلي الحكومي، باألسعار الثابتة لعام 

عـام  ) ٣٦,٧(إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥عـام  ) ٢٢,٩(، من نحو )١٩٩٩(
وبالنسبة الستثمارات القطاع الخاص، فقد نمت بمعدل نمو سـنوي  ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

ـ   )١٠,٢(متوسط بلغ نحو  اع ـ، وترتب على ذلك ارتفاع حصتها من النـاتج المحلـي للقط
خـالل الخطـة   ) ٣٨,٩(إلى نحو  ،)١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠عار الثابتة لعام ـباألس ،الخاص
ويعكس هذا النمـو المرتفـع   ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ عام) ٣١,٣(موازنة بنحو  ،الثامنة

الستثمارات القطاع الخاص استجابة جيدة من جانبه للجهود التي بذلتها الدولة علـى صـعيد   
، وإزالة مـا قـد   )المحلي واألجنبي(الستثمار ااإلداري، وتحفيز التطوير اإلصالح المؤسسي و

كما عـززت   .ع اإلنشائية والتنمويةيعترضه من معوقات، إضافة إلى طرح العديد من المشاري
هــ  ٢٨/١٤٢٩حتى منتصـف عـام    ،التطورات اإليجابية التي شهدتها سوق النفط العالمية



الصفحة
٨

 

في بيئة االستثمار المحلي وما تـوفره  ) السعوديين واألجانب(، من ثقة المستثمرين )٢٠٠٨(
 . من موارد ميسرة للتمويل

 
 القطاع الخاص  ١/٣
اً ملحوظاً في دور القطاع الخـاص فـي مختلـف فعاليـات     شهدت الخطة الثامنة نمو 

أثمر عن تعزيز مساهمة القطاع فـي تكـوين النـاتج     ،اإلنتاجية والخدمية ،االقتصاد الوطني
المحلي اإلجمالي، وتنويع القاعدة االقتصادية، وفي تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي، إضافة 

 . تنمية الصادرات غير النفطيةإلى توفير فرص التوظيف للعمالة الوطنية، و

فخالل سنوات الخطة ازدادت قيمة الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص مـن نحـو    
بليون ريال في عـام   ٤٩١,٢إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٣٧٦,٧

، وترتب على ذلك ارتفاع مساهمته في النـاتج المحلـي اإلجمـالي    )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
، وارتفـاع القيمـة الحقيقيـة    )٥٧,٤(إلـى نحـو   ) ٥٢,٢(للمملكة من نحــو  الحقيقي 

بليون ريـال  ١٩٠,٩بليون ريال إلى نحو  ١١٧,٧لالستثمارات التـي نفذها القطاع من نحو 
 ). ١٠,٢(خـالل المدة نفسها، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 

وإسهاماته التنموية خـالل   ويعد توسع النشاط اإلنتاجي واالستثماري للقطاع الخاص 
سنوات الخطة الثامنة مؤشراً جيداً، يعكس تنامي القدرات الذاتية للقطاع في مجاالت التمويـل  
واإلدارة والتنظيم وتقويم الفرص االستثمارية واغتنامها، كما يشكل ثمـرة لجهـود الدولـة    

فقـد  . وأنشطته المختلفـة الرامية إلى تعزيز إمكانات القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة الستثماراته 
من خالل صناديق اإلقراض المتخصصة، تقديم القـروض الميسـرة للقطـاع     ،واصلت الدولة

الخاص، وتوفير التجهيزات األساسية والمناطق الصناعية المطورة التـي تتطلبهـا أنشـطة    
ية واهتمت بتوفير الخدمات األساسية بأسعار تشجيعية بهدف دعم وتنشيط عملية التنم .القطاع

الصناعية، إلى جانب تبني البرامج والسياسات التي تهدف إلى االرتقاء بتنافسـية المنتجـات   
 . الوطنية في األسواق المحلية والخارجية، وفتح أسواق جديدة

من الثابت أن تنامي دور القطاع الخاص في فعاليات االقتصاد الوطني ينجم عنه نمو و
نمو السكان، نمو التوظيـف واإلنتاجيـة   (ع الداخلية اقتصادي أكثر اعتماداً علـى قـوى الدف

وأقـل تـأثراً بالتقلبـات ذات المصـدر     ) والدخول، ونمو اإلنفاق االستهالكي واالسـتثماري 
 اقتصـادي مسـتدام  تقلبات أسواق النفط العالمية، بما يتيح الفرصة لنمـو  ي ومنها ـالخارج
 .وراسخ
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 المالية العامة    ١/٤
خالل األعوام األربعة األولى من الخطـة  ) ١٢,٧(للدولة بنحو  نمت اإليرادات العامة 

الثامنة، وترتب على االرتفاع الملحوظ في اإليرادات العامة بالمعدالت المشار إليهـا ارتفـاع   
موازنة باإليرادات ) ٩٠(بليون ريال، بزيادة بلغت نحو  ٧٤٥,٥متوسطها السنوي إلى نحو 

 . )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥المحققة في عام 

وقد شكل نمو اإليرادات النفطية، قوة الدفع الرئيسة لنمو اإليـرادات العامـة خـالل     
فقد نمت اإليرادات النفطية خالل تلك المـدة بنحـو   . األعوام األربعة األولى من الخطة الثامنة

)٣١,٤ ( بليـون ريـال سـنوياً،     ٦٦٣,٧في المتوسط سنوياً، وبلغ متوسطها السنوي نحو
هــ  ٢٤/١٤٢٥عـن مسـتواها فـي عـام     ) ١٠١,١(بزيادة بلغت نحو  ،)١/١(الجدول 

في ضوء تلك المعدالت، ارتفعت حصة اإليرادات النفطية مـن اإليـرادات العامـة    ). ٢٠٠٤(
في عام ) ٨٤,١(، موازنة بنحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام ) ٨٩,٣(للدولة إلى نحو 

 ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

لدولة، فقد شـهدت هـي األخـرى نمـواً متواصـالً      أما على صعيد النفقات العامة ل 
بليـون ريـال، وذلـك خـالل      ٤٣١,٥خالل سنوات الخطة، بلغ متوسطها السـنوي نحـو   

موازنــة بعــام ) ٥١,٣(األعــوام األربعــة األولــى مــن الخطــة، بزيــادة بلغــت نحــو 
 ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

خيـر مـن الخطـة    ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا  السياق أن ميزانيـة العـام األ  
تُعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث حجم اإلنفاق المعتمـد  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

من نفقاتهـا  ) ٤٧,٤(وخصصت الميزانية نحو . بليون ريال ٤٧٥لها حيث بلغ ذلك اإلنفاق 
خـادم الحـرمين   عن العام السابق مسترشدة في ذلك بتوجيهـات  ) ٣٦(لالستثمار، بزيادة 

هــ  ٢٨/١٤٢٩والتي جاءت انعكاساً لما أعلن في قمة دول العشـرين فـي عـام     الشريفين
وتعكـس  . حول عزم المملكة على مواصلة تنفيـذ برنامجهـا االسـتثماري   ) ٢٠٠٨نوفمبر (

المجـاالت خاصـة التعلـيم    جميـع  الميزانية حرص الدولة على استمرار عملية التنمية في 
القتصادية وسائر المجاالت التي تسهم فـي تعجيـل   والصحة والبنية التحتية وتنمية الموارد ا

 . التنمية واستدامتها ونشر ثمارها بين المواطنين
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 )١/١(الجدول 

 تطور أهم بنود الميزانية العامة
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )بليون ريال(          

 البنود
هـ ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

هـ ٢٥/١٤٢٦
)٢٠٠٥( 

هـ ٢٦/١٤٢٧
)٢٠٠٦( 

هـ ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

هـ ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

متوسط 
األربع سنوات 
األولى من 
 الخطة الثامنة

 ٧٤٥,٥ ١١٠١,٠ ٦٤٢,٨ ٦٧٣,٧ ٥٦٤,٣ ٣٩٢,٣ اإليرادات العامة
 ٦٦٣,٧ ٩٨٣,٤ ٣٣٠٥٠٤,٥٦٠٤,٥٥٦٢,٢ اإليرادات النفطية
 ٤٣١,٥ ٥٢٠,١ ٤٦٦,٢ ٣٩٣,٣ ٣٤٦,٥ ٢٨٥,٢ النفقات العامة

 ٩٥,٩ ١٣١,٢ ١١٩,٠ ٧٠,٩ ٦٢,٣ ٣٧,٦ النفقات االستثمارية
 ٣٣٥,٦ ٣٨٨,٩ ٣٤٧,٢ ٣٢٢,٤ ٢٨٤,٢ ٢٤٧,٦ النفقات الجارية

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة، والقيم فعلية (*) 
 .مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر

 

وقد تواصل اإلنفاق الحكومي االستثماري خالل مدة الخطة الثامنة بمعدل نمو متوسط  
خالل السنوات األربع األولى من الخطة، وارتفعت نسبته إلى إجمالي اإلنفـاق  ) ٣٦,٧(قدره 

فـي  ) ٢٢,٢(إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥في عام ) ١٣,٢(الحكومي من نحو 
كما ارتفعت كذلك نسبة اإلنفاق االستثماري الحكومي من مجمـوع  . المتوسط خالل تلك المدة

فـي  ) ١٢,٩(إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام ) ٩,٦(اإليرادات العامة من نحو 
وكانت الخطة الثامنة قد أكدت فـي سـياق   . المتوسط خالل السنوات األربع األولى من الخطة

تتطلع إلى زيادة نسبة اإلنفـاق  "استعراضها للسياسة االستثماريـة التي تتبناهـا أن الخطـة 
لضمــان مواكبــة احتياجـات الـبالد     االستثماري الحكومي من مجموع اإليرادات العامة 

واالجتماعية والبيئية وتحسينها سـواء  ) المادية(المتزايدة إلقامة البنية األساسية االقتصادية 
لتلبية متطلبات الزيادة في عدد السكان وتحسين نوعية الخدمات العامة، أو لتحفيـز النشـاط   

 ". االقتصادي واالستثماري في المملكة
ت اإلنفاق االستثماري الواردة في الميزانيات العامة للدولة خالل مدة وإذا أضيف لبيانا 

-٢٤/١٤٢٥الخطة، مخصصات اإلنفاق االستثماري في إطار برامج فائض الميزانية لألعوام 
باليـين   ١٠٨والتي بلغت قيمتها اإلجمالية ) ثالث مراحل) (٢٠٠٦-٢٠٠٤(هـ ٢٦/١٤٢٧

ي إلى متوسط قيمة اإلنفاق الحكـومي واإليـرادات   ريال، فإن متوسط نسبة اإلنفاق االستثمار
 . على التوالي) ١٦,٥(و) ٢٨,٥(الحكومية خالل الخطة الثامنة سوف يرتفع إلى نحو 
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 اإلنفاق على قطاعات التنمية  ١/٤/١
الميزانية لقطاعـات التنميـة خـالل     أن إجمالي اعتمادات) ١/٢(يتضح من الجدول  

موازنـة  ) ٧٨(بليون ريال، بزيادة بلغـت نحـو    ٨٦٣,٩سنوات الخطة الثامنة بلغت نحو 
كمـا أن التوزيـع النسـبي    . بإجمالي اإلنفاق على هذه القطاعات خالل خطة التنمية السابعة

 . نموية األساسيةالعتمادات الميزانية خالل الخطة الثامنة جاء متوافقاً مع توجهاتها الت
من إجمـالي اإلنفـاق علـى    الكبرى حصة باللقد حظي قطاع تنمية الموارد البشرية  

االجتماعية والصحة التنمية وجاء قطاع ). ٥٥,٦(القطاعات التنموية، حيث خصص له نحو 
من جملة مخصصات اإلنفـاق علـى قطاعـات    ) ١٨(في المرتبة الثانية حيث رصد له نحو 

من إجمـالي اإلنفـاق علـى    ) ١٤,٢(صِّص لقطاع التجهيزات األساسية نحو التنمية، كما خُ
 ).١٢,٢(الموارد االقتصادية نحو تنمية قطاعات التنمية، في حين بلغت حصة قطاع 

 
 )١/٢(الجدول  

 اإلنفاق الحكومي في خطتي التنمية السابعة والثامنة 
 حسب قطاعات التنمية

 )بليون ريال(

 القطاعات التنموية
 عتمادات الميزانية ا

 لخطة التنمية السابعة
 اعتمادات الميزانية 
 لخطة التنمية الثامنة 

  القيم القيم
 ٥٥,٦ ٤٨٠,٠ ٥٧,١ ٢٧٦,٩ الموارد البشريةتنمية 

 ١٨,٠ ١٥٥,٩ ١٩,١ ٩٢,٦ االجتماعية والصحةالتنمية 
 ١٢,٢ ١٠٥,٨ ١١,٢ ٥٤,٤ الموارد االقتصاديةتنمية 

 ١٤,٢ ١٢٢,٢ ١٢,٦ ٦١,٤ األساسيةالتجهيزات 
 ١٠٠,٠ ٨٦٣,٩ ١٠٠,٠ ٤٨٥,٣ اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
 
فيما يختص باإلنفاق في إطار برامج فائض الميزانية ومشاريعها، فقد تـوزع علـى    

 ). ١/٣(قطاعات التنمية على النحو المبين في الجدول 
 

  



الصفحة
١٢

 
 )١/٣(الجدول  

 مخصصات القطاعات التنموية من فائض الميزانية 
 )٢٠٠٦-٢٠٠٤(هـ ٢٦/١٤٢٧-٢٤/١٤٢٥لألعوام 
 بليون ريالالقطاعات التنموية

 ٢٦,٥٢٤,٥تنمية الموارد البشرية
 ٢٨,٥٢٦,٤التنمية االجتماعية والصحة
 ٢٦,٠٢٤,١تنمية الموارد االقتصادية

 ٢٧,٠٢٥,٠التجهيزات األساسية
 ١٠٨,٠١٠٠,٠اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
 
 الدين العام واألصول األجنبية الحكومية   ١/٤/٢
ترتب على نمو العائدات النفطية خالل الخطة الثامنة، وما وفرته من مـوارد ماليـة،    

 : تمكن الدولة من إنجاز مهمتين رئيستين
 . إطفاء جزء كبير من الدين العام -
 . تعزيز األصول األجنبية الحكومية -

فقد خصصت الدولة جانباً كبيراً من اإليرادات المحققة خالل الخطة الثامنـة إلطفـاء     
بليـون ريـال بنهايـة عـام      ٦١٠,٦الدين العام، الذي انخفض حجمه اإلجمالي مـن نحـو   

، )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩بليون ريال بنهاية عـام   ٢٣٥إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
هــ  ٢٤/١٤٢٥عام ) ٦٥(نخفضت تبعاً لذلك حصته من الناتج المحلي اإلجمالي من نحو وا
وكان مـن النتـائج اإليجابيـة    ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام ) ١٣,٤(إلى نحو ) ٢٠٠٤(

لخفض الدين العام انخفاض تكلفة خدمة ذلك الدين، ومن ثم تحرير جزء من مـوارد الدولـة   
 .ثر كفاءة وذات مردود تنموي مرتفعوإتاحتها لالستخدام في مجاالت أك

واستثمرت الدولة جزءاً من الفوائض المالية المحققة خالل الخطة في تعزيز صـافي   
بليـون ريـال بنهايـة عـام      ٣٢٤,١األصول األجنبية الحكومية، فارتفعت قيمتها من نحـو  

هــ  ٢٨/١٤٢٩بليـون ريـال بنهايـة عـام      ١٦٤٢,٣إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 ).١/١(الشكل ، )٢٠٠٨(
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  ) ١/١(الشكل 
  الدين العام وصافي األصول األجنبية الحكوميةتطور 

  (*)خطة التنمية الثامنة  

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)
  .مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر

 

وتتوزع هذه األصول األجنبية ما بين نقد أجنبـي وودائـع فـي البنـوك بالخـارج        
وتـدعم هـذه   . واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، معظمها في شكل سندات حكوميـة 

األصول سياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدوالر، كما توفر دعماً لمالية الدولة في حال 
ضافة إلى ما تدره من عائدات مالية تدعم كـالًّ مـن الميزانيـة    انخفاض اإليرادات النفطية، إ
  . العامة وميزان المدفوعات

 
 التجارة الخارجية وميزان المدفوعات  ١/٥
شهدت تجارة المملكة الخارجية خالل خطة التنمية الثامنة تطوراً كمياً ونوعياً ملحوظاً   

فاذها لألسواق الخارجيـة القـادرة   عزز من دورها التنموي في االقتصاد الوطني، من خالل ن
، وتـوفير تلـك األسـواق للسـلع     )النفطية وغير النفطيـة (على استيعاب المنتجات الوطنية 

االستهالكية والرأسمالية والوسيطة والتقنيات المتطـورة التـي تتطلبهـا عمليـات اإلنتـاج      
صـادرات المملكـة   فقد ارتفعت القيمة اإلجماليـة ل . واالستثمار وتنفيذ المشروعات التنموية
في المتوسط سنوياً خالل السـنوات األربـع   ) ٢٦,٢(ووارداتها من السلع والخدمات بنحو 
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هـ ١٤٢٥/٢٤
)٢٠٠٤(

هـ ١٤٢٦/٢٥
)٢٠٠٥(

هـ ١٤٢٧/٢٦
)٢٠٠٦(

هـ ١٤٢٨/٢٧
)٢٠٠٧(

هـ ١٤٢٩/٢٨
)٢٠٠٨(

)
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الدين العام صافي األصول األجنبية



الصفحة
١٤

 

وترتب على ذلك ارتفاع حصة التجارة الخارجيـة مـن النـاتج المحلـي     . األولى من الخطة
إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٧٨,٦(اإلجمالي باألسعار الجارية من نحو 

)١٠٦,٥ (هـ ٢٨/١٤٢٩ام في ع)ويمثل انضـمام المملكـة لمنظمـة التجـارة     )٢٠٠٨ ،
م خطوة مهمة لزيادة درجة انفتاح االقتصاد السعودي واندماجـه  ٢٠٠٥العالمية في ديسمبر 
 .في االقتصاد العالمي

على صعيد هيكل كل من الصادرات والواردات السلعية، شهدت سنوات الخطة العديـد   
) ٢٠,٣(د نمت الصادرات غير النفطية بمتوسط سنوي بلغ نحـو  فق. من التطورات اإليجابية

بليـون ريـال فـي عـام      ٥٨,٢خالل السنوات األربع األولى من الخطة، لترتفع من نحـو  
). ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عام  ١٢١,٨إلى نحو  ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

يماويـات، والبالسـتيك   وكان في مقدمة تلك الصادرات نمواً، صادرات المملكـة مـن البتروك  
 . والسلع المعاد تصديرها

، فقـد  )النفط الخام والمنتجات النفطية المكـررة (أما فيما يختص بالصادرات النفطية  
) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٤١٤,٢شهدت الخطة ارتفاع قيمتها من نحو 

زيادة إجمالية بلغت ، بنسبة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عام  ١٠٥٣,٧إلى نحو 
 ). ١٥٤,٤(نحو 

وعلى صعيد الواردات، شهدت واردات المملكة تطوراً هيكلياً مهماً، تمثل فـي زيـادة    
األهمية النسبية للواردات من اآلالت واألجهزة والمعدات والسلع اإلنتاجية الوسـيطة، وذلـك   

فقـد  . ة االقتصـادية استجابـة لوتيرة النمو االقتصادي المتسارعة وجهـود تنويـع القاعـد  
ارتفعت نسبة الواردات من السلع الرأسمالية واإلنتاجية الوسيطة إلى إجمالي الـواردات مـن   

هــ  ٢٨/١٤٢٩عـام  ) ٧٠,٤(إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام ) ٦١,٧(نحو 
)٢٠٠٨ .( 

من جهة أخرى، انخفضت المساهمة النسبية للواردات من السـلع االستهالكية مــن  
هــ  ٢٨/١٤٢٩في عـام  ) ٢٩,٦(إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام  )٣٨,٣(نحو 

وهو ما يعد مؤشراً على تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتنامي دورهـا  ) ٢٠٠٨(
 . في تلبية الطلب االستهالكي المحلي

وقد أدت التطورات المواتية في جـانبي الصـادرات والـواردات، وخاصـة االتجـاه      
ة الصادرات النفطية، إلى تحقيق زيادة ملحوظة في فائض الميزان التجاري التصاعدي في قيم

بليـون   ٣٠٨,٣خالل السنوات األربع األولى من الخطة الثامنة، حيث ارتفعت قيمته من نحو 
هــ  ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عـام   ٧٩٥إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ريال في عام 
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، وهو ما أسهم في تعزيز وضـع  )١٥٧,٩(حو ، أي بزيادة إجمالية بلغت نسبتها ن)٢٠٠٨(
 ١٨٤,٨الحساب الجاري لميزان المدفوعات، الذي حقق فائضاً مستمراً ازدادت قيمته من نحو 

بليـون ريـال فـي عـام      ٥٠٢,٧إلى نحـو  ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام 
لرغم من وذلك على ا) ١٧٢(، أي بزيادة إجمالية بلغت نسبتها نحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

، والذي يعزى إلـى نمـو مـدفوعات    "الخدمات والتحويالت"استمرار العجز في رصيد ميزان 
، والخدمات الحكومية، التي )ومعظمها مقابل خدمات الشحن والتأمين(خدمات القطاع الخاص 

 . من إجمالي المدفوعات في هذا الميزان) ٥١,٨(شكلت معاً نحو 
، نحـو  الوافدةمن جانب آخر، شكّلت التحويالت الخاصة، ومعظمها تحويالت العمالة 

)٩٣,٤ (في المتوسط من إجمالي التحويالت خالل السنوات األربع األولى من الخطة الثامنة. 
 

 تنمية الموارد البشرية والتوظيف   ١/٦
ركيـزة أساسـية   حرصت خطة التنمية الثامنة على تنمية الموارد البشرية، لكونهـا   

للتنمية الشاملة، من خالل رفع معدالت المشاركة الكلية للقوى العاملـة الوطنيـة واالرتقـاء    
المستمر بمهاراتها وتنمية قدراتها وتوفير فرص العمل المجزي لها خصوصـاً فـي أنشـطة    

وقد تضمنت الخطة العديد من البرامج والسياسات التـي اسـتهدفت   . القطاع الخاص المختلفة
قيق التوسع الكمي والنوعي في برامج التعليم والتدريب والتأهيل المهنـي، إضـافة إلـى    تح

إعطاء األولوية في التوظيف للقوى العاملة الوطنية، ومعالجة االختالالت الكلية والهيكلية في 
 . سوق العمل، وخاصة ظاهرة البطالة بين الشباب واالعتماد على العمالة الوافدة

د التي بذلت خالل سنوات الخطة الثامنة عن زيادة العمالة الوطنيـة  وقد أثمرت الجهو 
مليون عامل  ٣,٣خالل تلك المدة، حيث ارتفعت من نحو ) ١٨,٧(بنسبة إجمالية بلغت نحو 

هــ  ٣٠/١٤٣١مليون عامـل فـي عـام     ٣,٩إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام 
لة الوطنية مـن إجمـالي العمالـة    وخالل المدة نفسها ارتفعت نسبة مساهمة العما). ٢٠٠٩(

فـي  ) ٤٥,٩(، موازنة بنحو )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ٤٧,٩(بحيث باتت تشكل نحو 
 ).٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 

عرضاً تفصيلياً لمساهمات القطاعات االقتصادية المختلفة في ) ١/٤(ويتضمن الجدول  
 . توفير فرص التوظيف للعمالة الوطنية خالل مدة الخطة الثامنة
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 )١/٤(الجدول 

 إسهامات قطاعات االقتصاد الوطني الرئيسة في توفير فرص التوظيف للعمالة الوطنية 
 خطة التنمية الثامنة

 

 القطاع

هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤(

 هـ٣٠/١٤٣١
معدل النمو  )٢٠٠٩(

السنوي 
عدد )(المتوسط 

 (*)العاملين
المساهمة

)( 
عدد 
 (*) العاملين

المساهمة 
)( 

  القطاعات غير النفطية) ١(
 ٨,٣ ١٠,٦ ٢٧٨,٢٤٨,٤٤١٣,٧١أ القطاعات اإلنتاجية/١
 ٢,٩ ٦١,١ ٢٠٧٤,٤٨٦٣,٠٢٣٩٢,٤٩ب القطاعات الخدمية الخاصة/١
 ٣,٦ ٢٦,٨ ٨٧٨,٨٥٢٦,٦١٠٤٨,٦٤ج القطاع الحكومي/١

 )٢,٢-( ١,٥ ٦٦,٦١٢,٠٥٩,٧٤قطاع النفط والغاز) ٢(
 ٣,٥ ١٠٠,٠ ٣٢٩٨,١٨١٠٠,٠٣٩١٤,٥٨االقتصاد الوطنيإجمالي 

 .أولية) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عدد العاملين باأللف، وبيانات عام  (*)
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
في توسيع فرص التوظيـف للعمالـة   ) غير النفطية(وقد أسهمت القطاعات اإلنتاجية 

في هذه القطاعات بمعدل سنوي متوسـط قـدره    الوطنية حيث ازداد عدد العاملين السعوديين
)٨,٣ .( مما أفضى إلى زيادة مساهمتها النسبية في توظيف العمالة الوطنية من)٨,٤ ( في

وازداد عدد العـاملين  ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في ) ١٠,٦(إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
مسـاهمته  وارتفعـت  ) ٣,٦(السعوديين في القطاع الحكومي بمعدل سنوي متوسط قـدره  

ومـن  . خالل المدة المذكورة) ٢٦,٨(إلى ) ٢٦,٦(النسبية في توظيف العمالة الوطنية من 
ثم، ارتفعت حصة القطاعات اإلنتاجية والقطاع الحكومي معاً من العمالة الوطنية إلـى نحـو   

)٣٧,٤ ( هـ ٣٠/١٤٣١في عام)٣٥(موازنة بنحو ) ٢٠٠٩ (  هــ  ٢٤/١٤٢٥في عـام
وفي المقابل انخفضت المساهمة النسبية لكل من القطاعات الخدمية الخاصة وقطاع ). ٢٠٠٤(

تقل عـن المتوسـط   النفط والغاز في توظيف العمالة الوطنية نتيجة لتحقيقهمـا معدالت نمو 
طنيـة فـي   فقد بلغ معدل نمو العمالـة الو . في أعداد العاملين السعوديين بهما) ٣,٥( العام

ونتيجة لذلك انخفضت حصتها في توظيف العمالـة  ). ٢,٩(القطاعات الخدمية الخاصة نحو 
هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) ٦١,١(إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٦٣(الوطنية من 

أما قطاع النفط والغاز، فقد شهد توظيف العمالة الوطنية انخفاضاً بلغ معدله نحـو  ). ٢٠٠٩(
)-٢,٢ (سط سنوياً خالل الخطة، وتبعاً لذلك انخفضـت حصـته مـن    في المتو)٢ (  إلـى
)١,٥ (خالل المدة المذكورة. 
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 القطاع المالي    ١/٧
 المصارف  ١/٧/١
حقق القطاع المصرفي أداًء جيداً خالل سنوات الخطة الثامنـة ارتكـز إلـى ارتفـاع      

ـ    ن حسـن إدارة  مستوى نشاط االقتصاد المحلي، وخاصة نشاط القطاع الخـاص، فضـالً ع
ويتضح األداء الجيد للمصارف من خالل المؤشرات التي تعكـس  . المصارف لمواردها المالية

 . اتساع نشاطها العام وتعزيز مراكزها المالية
فقد شهدت سنوات الخطة ارتفاع عدد المصارف التجارية العاملة في المملكـة إلـى    

ع، شاملة فروع المصارف الخليجية فرو ١٤١٠تسعة عشر مصرفاً، وارتفع عدد فروعها إلى 
قيـام عشـرة   ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦(هــ  ٢٨/١٤٢٩-٢٦/١٤٢٧كما شهدت المدة . واألجنبية

مصارف عالمية، بإنشاء فروع لها في المملكة، وهو ما عزز من فرص المنافسة فـي هـذا   
كما شهدت المصارف االستثمارية أيضاً نمواً ملحوظاً، وذلك عقب انضـمام المملكـة   . القطاع

/ مصرفاً استثمارياً أغلبها ذات ملكيـة سـعودية   ٨٠لنحو ُرخِّص منظمة التجارة العالمية، إذ ل
 . أجنبية مشتركة

أما على صـعيد المراكـز الماليـة للمصـارف التجاريـة، فقـد تعـززت بصـورة          
) ٩٨,٧(ملحوظة خالل الخطة الثامنـة، حيـث نمـت موجوداتهـا بمعـدل إجمـالي بلـغ        

كمـا وسـعت الصـناديق االسـتثمارية، التـي      . ألولى مـن الخطـة  خالل السنوات األربع ا
) ٢٤(تديرها المصارف التجارية، مـن أنشـطتها، حيـث نمـا إجمـالي أصـولها بنحـو        

 . خالل المدة نفسها
وشهدت الخطة أيضاً تحسناً ملموساً فـي مؤشـرات أداء القطـاع المصـرفي بمـا       

مقاسـاً  (رأس المـال للمصـارف   فقـد حقـق معـدل كفايـة     . يتوافق مع المعايير الدوليـة 
اسـتقراراً  ) بنسبة رؤوس أموال المصارف إلى إجمـالي موجوداتهـا المرجحـة بالمخـاطر    

كمتوسـط لألعـوام األربعـة األولـى مـن خطـة       ) ١٩,١(عند مستوًى متميز، بلغ نحو 
بــ   ٢التنمية الثامنة، وهو مـا يتجـاوز المعـدل العـالمي الـذي حـدده معيـار بـازل         

)١٢ .( هذا المؤشر متانـة الوضـع المـالي للمصـارف العاملـة فـي المملكـة       ويعكس .
وواصلت المصارف أيضـاً خـالل مـدة الخطـة الثامنـة توسـعها فـي إدخـال التقنيـة          
المصرفية الحديثة وتكثيف خدماتها، فأصبحت قادرة علـى تقـديم منظومـة متكاملـة مـن      

 . الخدمات المصرفية وفق أحدث التقنيات العالمية
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المصارف التجارية خالل الخطة الثامنة دوراً حيوياً في تعزيز موارد القطاع وقد أدت   
قـروض  (فقد نما إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخـاص  . الخاص وتوسيع أنشطته

) ١٣٤(بمعدل إجمالي بلغ نحو ) وسلف، وسندات محسومـة واستثمارات في أوراق ماليـة
مـن إجمـالي مطلوبـات    ) ٧٥,٢(الخطة، لتمثل نحو خالل السنوات األربع األولى من هذه 

وقد شكّل االئتمان المصرفي للقطاع الخاص نحو ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩المصارف في عام 
)٩٦ (من جانب آخر شـكّل  . من إجمالي االئتمان الممنوح لمختلف القطاعات في العام نفسه

المتوسط من إجمالي االئتمان  في) ٣٦(نحو " طويل األجل"و" متوسط األجل"إجمالي االئتمان 
  ). ١/٢الشكل (المصرفي المقدم خالل السنوات األربع األولى من الخطة الثامنة، 

 
  ) ١/٢(الشكل 

  توزيع االئتمان المصرفي حسب اآلجال 
  (*)خطة التنمية الثامنة 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)  
  .مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر

 
 المصارف السعودية واألزمة المالية العالمية   ١/٧/٢

على الرغم من تداعيات األزمة المالية والتي ألقت بظاللها على عدد مـن المصـارف   
العالمية، استطاع النظام المالي السعودي المحافظة على متانته، وواصلت المصارف التجارية 

المستويات المعتادة من السيولة، فضالً عن المالءة العالية، وتحقيق معـدالت أداء  االحتفاظ ب
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قصير األجل  متوسط األجل  طويل األجل  إجمالي االئتمان 
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 .وربحية جيدة
ودعماً لوضع القطاع المصرفي السعودي في مواجهة األزمة المالية العالميـة، أكـد   
المجلس االقتصادي األعلى، منذ األسابيع األولى لظهورها، على استمرار ضـمان الحكومـة   

الجهاز المصرفي، كما وجه المجلـس مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي       للودائع وسالمة
واسترشاداً بـذلك  . باالستمرار في مراقبة أداء البنوك السعودية وتوفير ما يلزمها من سيولة

التوجيه، اتخذت المؤسسة مجموعة من اإلجراءات التي استهدفت زيادة قـدرات المصـارف   
سيولة لديها، والتحقق من التزامها بمعايير السالمة على اإلقراض، فضالً عن تعزيز مستوى ال

 . المصرفية
هذا وقد اتبعت المؤسسة خالل العقود الماضية سياسات صارمة وهادفة تجاه البنوك،  

استهدفت إدخال أفضل الممارسات الدولية في النظام المالي السعودي، كما أقرت العديـد مـن   
ت في مجموعها إطاراً فعاالً إلدارة المخاطر في النظام القواعد واللوائح والتعليمات، والتي شكل

وتستهدف تلك القواعد واللوائح ضمان االلتزام بالمعايير المتعلقـة بكفايـة رأس   . المصرفي
المال، وتركيز االئتمان، وإدارة السـيولة، وتصـنيف القـروض ومخصصـاتها، والمخـاطر      

كمـا حرصـت   . لتدقيق الداخلي والخارجيالتشغيلية والسوقية، ومعايير المحاسبة الدولية، وا
المؤسسة على مراجعة عملية إدارة المخاطر االئتمانية لفروع المصـارف األجنبيـة العاملـة    

وكثفت المؤسسة أيضـاً عمليـات اإلشـراف والرقابـة علـى      . ٢بالمملكة وفق معيار بازل 
ـ  درة اإلقراضـية  المصارف عقب وقوع األزمة، كما كثفت من تدابير دعم السيولة وتعزيز الق

 . للمصارف
 
 مؤسسات اإلقراض المتخصصة   ١/٧/٣
واصلت مؤسسات اإلقراض المتخصصة أداء دورها التنموي خالل الخطـة الثامنـة،    

وذلك من خالل توفير القروض الميسرة للمواطنين ومؤسسات القطاع الخاص والعام، وهو ما 
أسهم في دعم التنمية الصناعية والزراعية، وتنمية قطاع الخدمات بجميع فروعه، فضالً عن 

قطاع اإلسكان، واإلسراع بالتطوير العمراني الذي يلبي متطلبات  تطوير القطاع العقاري خاصة
 . النمو االقتصادي والسكاني

وقد عززت الدولة القدرة التمويلية لمؤسسات اإلقراض المتخصصة، وذلـك بزيـادة    
) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥بليون ريال من فائض الميزانية لعـامي   ٨١رؤوس أموالها بنحو 

 : وزعت الزيادات على النحو التاليوقد ت). ٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦و
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 بليون ريال  ٢٠ صندوق االستثمارات العامة  -
 بليون ريال  ٤٣ صندوق التنمية العقارية -
 بليون ريال  ١٣ صندوق التنمية الصناعية السعودي  -
 باليين ريال، باإلضافة إلى وديعة من  ٥ البنك السعودي للتسليف واالدخار -
 باليين ريال ١٠رها الميزانية مقدا    
 
ترتب على زيادة رؤوس أموال صناديق اإلقراض المتخصصة ارتفاع كبير في إجمالي  

القروض المقدمة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة خالل السنوات األربع األولى من الخطـة  
بليـون   ١٥٥,٢نحـو  ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩الثامنة، حيث بلغت القروض القائمة في عام 

موازنة برصيد القروض المقدمة من هذه ) ٣٠,٣(بنسبة زيادة إجمالية بلغت نحو ريال، أي 
. بليـون ريـال   ١١٩,١والتي بلغت آنذاك نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥المؤسسات في عام 

ويشكل هذا النمو الملحوظ في التمويل المقدم من هذه المؤسسات ترجمة عمليـة لتوجهـات   
قـاء باألوضـاع   خطة التنمية الثامنة، التي ركزت على تعجيل وتيرة النمو االقتصـادي واالرت 

 . المعيشية للمواطنين
 
 السيولة المحلية   ١/٧/٤

، والذي يتكون مـن النقـد المتـداول خـارج     )٣ن(نما عرض النقود بمعناه الواسع 
في المتوسط ) ١٧(المصارف والودائع المصرفية بأنواعها وآجالها الزمنية المختلفة، بنحو 

" الودائع الزمنيـة واالدخاريـة  "كانت . لثامنةسنوياً خالل السنوات األربع األولى من الخطة ا
فـي المتوسـط   ) ٢٨,١(أسرع مكونات عرض النقود نمواً خالل هذه المدة، حيث نمت بنحو

الودائـع تحـت   "كما نمت  ). ٣ن(من إجمالي عرض النقود ) ٣٩,٦(سنوياً، كما شكّلت نحو 
من ) ٣٦,٩(شكلت نحو  في المتوسط سنوياً خالل هذه المدة، بحيث) ١٢,٩(بنحو " الطلب 

فقد " الودائع األخرى شبه النقدية"و" النقد المتداول خارج المصارف"أما . إجمالي عرض النقود
في المتوسط سنوياً، على التوالي، خالل المدة نفسها، بحيـث  ) ١١,٥(و) ٨,٤(نمت بنحو 
 ). ٣ن(من المعروض النقدي ) ٢٣,٥(شكال نحو 

دي خالل سنوات الخطة الثامنة في المقام األول إلـى  ويعزى نمو حجم المعروض النق
النمو الملحوظ في كل من اإلنفاق الحكومي والتسهيالت االئتمانية المقدمـة مـن المصـارف    
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 . التجارية للقطاعين العام والخاص
 السوق المالية السعودية   ١/٧/٥

المهم في  الدورهحظى السوق المالية الوطنية باهتمام ورعاية كبيرة من الدولة نظراً ت
قنوات استثمارية تسـهم فـي    اتمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص، من خالل توفيره

وقـد  . استقطاب رؤوس األموال المحلية واألجنبية، وتعزز من فرص توسع الشركات الوطنية
 واصلت هيئة السوق المالية، خالل خطة التنمية الثامنة، إعداد منظومـة اللـوائح التنفيذيـة   

هــ  ٢٦/١٤٢٧الالزمة لتنظيم السوق وإصدارها وتطويرها، حيـث أصـدرت خـالل عـام     
ومن بين تلك اللـوائح الئحـة صـناديق    . عدة لوائح استهدفت تنظيم عمل السوق) ٢٠٠٦(

االستثمار العقاري، والئحة حوكمة الشركات، والئحة صناديق االستثمار، إضافة إلى إصدارها 
 ).٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨في عام لالئحة االندماج واالستحواذ 

دخـل سـوق األسـهم    ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٥/١٤٢٦وخالل المدة  
إما باستثمارات مباشرة أو بالمشاركة مع (دولة عربية وأجنبية  ٢٠السعودية مستثمرون من 

إلنشاء شركات لممارسة أعمال األوراق المالية من تقـديم المشـورة   ) رؤوس أموال سعودية
ية، إضافة إلى إنجاز عمليات بيع األسـهم وشـرائها   الفنية للمستثمرين وإدارة محافظهم المال

 . لصالحهم
وقُدرت حصة رؤوس األموال األجنبية في شركات األوراق المالية فـي سـوق    

، وبقيمـة إجماليـة   )٢٢,٤(بنحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩األسهم السعودي في عام 
 بليون ريال سعودي، في حين قدرت حصة رؤوس أمـوال الشـركات   ٢,٥٥بلغت نحو 

بليـون   ٨,٨٥وبقيمـة إجماليــة  ) ٧٧,٦(السعوديـة واألفراد السعوديين بنحـو 
 . ريال

بالزخم خـالل الخطـة    -بصفة عامة  -وقد اتسم أداء سوق األسهم السعودي 
الثامنة، حيث تضاعف تقريباً عدد الشركات التي طُرَِحت لالكتتاب العام، وارتفع العـدد  

) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥شركة في عام  ٧٣السوق من اإلجمالي للشركات المدرجة في 
، بزيادة إجماليـة بلغـت نحـو    )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩شركـة في عام  ١٢٧إلـى 

)٧٤ .(    مليـون سـهم بنهايـة عـام      ١٠٢٩٨ارتفع أيضاً عدد األسـهم المتداولـة مـن
كما ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون سهم بنهاية عام  ٥٨٧٢٧إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

بليون ريـال خـالل    ١٩٦٢,٩بليون ريال إلى  ١٧٧٣,٩األسهم المتداولة من  ارتفعت قيمة
 . المدة نفسها
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وعلى الرغم من النشاط الملحوظ الذي شهده سوق األسهم السعودي، فـإن ضـغوط   
المضاربين، ومحاوالت السوق لتصحيح نفسه، إضافة إلى تداعيات األزمة الماليـة العالميـة،   

نقطة بنهاية عام  ٨٢٠٦,٢مؤشر العام ألسعار األسهم من نحو أفضت مجتمعة إلى انخفاض ال
، كمـا  )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩ط بنهاية عام انق ٤٨٠٣إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

بليون ريال إلـى   ١١٤٩من نحو ) القيمة السوقية لألسهم المصدرة(انخفضت رسملة السوق 
 .بليون ريال خالل المدة نفسها ٩٢٤نحو 

مع أسواق األسـهم   وق السعودي وعمقه وكفاءته عند موازنتهحجم السويتضح كبر  
ففـي  . العربية المشتركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وعددها خمسة عشر سـوقاً 

 ):٢٠٠٨ديسمبر (هـ ٢٨/١٤٢٩نهاية عام 

  في سوق األسهم السـعودية  ) رسملة السوق(شكلت القيمة السوقية لألسهم المصدرة
سط القيمة السوقية لألسهم المصدرة في أسواق األسهم العربية أضعاف متو ٦,٦نحو 

 .األخرى

         جاء السوق السعودي فـي المركـز األول بـين األسـواق العربيـة حيـث شـكلت
مــن إجمــالي قيمــة األســهم ) ١١٠,٣(قيمــة األســهم المتداولــة فيــه نحــو 

 .المتداولة في تلك األسواق

 ٢١٢,٣(حــو بلــغ معــدل دوران األســهم فــي الســوق الســعودية ن ( موازنــة
لألسـواق العربيـة األخـرى مـا يشـير إلـى كفـاءة        ) ٦١,٨(بمتوسط بلغ نحو 

 .أعلى لسوق األسهم السعودية

          تبوأت سوق األسـهم السـعودية موقعـاً متقـدماً بـين أسـواق األسـهم العربيـة
مؤشـر درجـة عمـق    "المشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي من حيـث  

في حين بلغت قيمـة المتوسـط العـام لهـذا     ) ٥٣(غت قيمته نحو الذي بل" السوق
 ).٥١,٤(المؤشر في أسواق األسهم العربية األخرى نحو 

 
 أسعار السلع والخدمات   ١/٨
يعد الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان المؤشر األكثر اسـتخداماً فـي    

، يـتم تجميعهـا فـي ثمـان     سلع وخدمات ٤٠٦المملكة، حيث يرصد أسعار قياس التضخم ب
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األطعمة والمشـروبات، األقمشـة والمالبـس    : مجموعات رئيسة من السلع والخدمات، وهي
واألحذية، الترميم واإليجار والوقود والمياه، التأثيـث المنزلـي، الرعايـة الطبيـة، النقـل      

 . االتصاالت، التعليم والترويح، وسلع وخدمات أخرىو
بداية موجة من االتجاهات التضـخمية فـي   ) ٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧وقد شهد عام  

، وتركزت ارتفاعات األسعار بشكل أساسٍ )٢,٢(المملكة، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 
مجموعة األطعمة والمشـروبات، ومجموعـة التـرميم    : في ثالث مجموعات سلع رئيسة هي

فقد ارتفعت مؤشرات أسـعار  . خرىواإليجار والوقود والمياه، ومجموعة السلع والخدمات األ
علـى التـوالي، وذلـك موازنـة     ) ٧,٧، ٣,١، ٥,٤(تلك المجموعات بنسب بلغت نحو 

ثم واصل معدل التضـخم ارتفاعـه خـالل    ). ٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦بمستوياتها بنهاية عام 
في عام ) ٩,٩(، ونحو )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨في عام ) ٤,١(السنوات التالية، فبلغ نحو 

، تركزت ارتفاعات )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧وشأن الوضع في عام ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
، بشكل رئيس فـي  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٧/١٤٢٨األسعار أيضاً، خالل عامي 

، )١٠,٥(مجموعة األطعمة والمشروبات حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدل الزيـادة نحـو   
، ومجموعة السلع والخدمات األخـرى  )١٢,٧(ومجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه 

)٨ .( 
وقد برزت االتجاهات التضخمية في المملكة خالل السنوات الثالث األخيرة من الخطة  

 : الثامنة نتيجة لتظافر مجموعة عوامل، منها

نمو الطلب اإلجمالي على السلع والخدمات بمعدالت مرتفعة، مدفوعاً بارتفـاع حجـم    -
لذي عززته اإليرادات النفطية المتنامية، فضالً عن ارتفـاع حجـم   اإلنفاق الحكومي، ا

 .اإلنفاق الخاص، والممول بنسبة كبيرة من االئتمان المصرفي

ظروف الجفاف التي شهدتها المملكة وتأثيرها السلبي على العـرض اإلجمـالي مـن     -
 . السلع الزراعية المنتجة محلياً

هيـأ الفرصـة الرتفـاع    نقص المعـروض مـن الوحـدات السـكنية، وهـو مـا        -
 . اإليجارات

نقص المعروض من العمالة الماهرة في وقت تصاعد الطلب عليها، وهو ما أدى إلـى   -
 . ارتفاع أجورها

ارتفـاع األسعـار العالميـة للمنتجات الزراعية ووصـولها إلـى مسـتويات غيـر      -
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 . مسبوقة

، وهو ما )األمريكيماعدا الدوالر (انخفاض سعر صرف الريال مقابل العمالت الرئيسة  -
رفع من تكلفة الواردات من العديد من الدول األوروبية واليابان، خاصـة فـي ظـل    
التحول التدريجي في هيكل الواردات نحو هذه األسواق على حسـاب الـواردات مـن    

 . الواليات المتحدة

 . ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين -

حتواء آثاره السلبية، خاصة علـى ذوي  وفي إطار سعي الحكومة لمكافحة التضخم وا 
وتـاريخ  ) ١١(الدخول المنخفضـة والمحـدودة، صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم         

، والذي انطوى على مجموعـة متكاملـة مـن السياسـات     )٢٠٠٨يناير (هـ ١٩/١/١٤٢٩
 : واإلجراءات العاجلة لمكافحة التضخم، شملت

ولمـدة ثـالث   ) ٥(نوياً بنسبة إضافة بدل غالء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة س .١
 . سنوات

 ).١٠(زيادة مخصصات الضمان االجتماعي بنسبة  .٢

من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل ) ٥٠(تحمل الدولة لمدة ثالث سنوات  .٣
 . الملكية وتجديد رخصة اإلقامة للعمالة المنزلية

ومراجعة ذلـك بعـد   استمرار دعم السلع األساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها  .٤
 .ثالث سنوات

 .تكثيف جهود مراقبة األسعار ومكافحة الغش التجاري .٥

 .اإلسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية .٦

 .التعجيل بتفعيل الهيئة العامة لإلسكان وتمكينها من مزاولة مهماتها .٧

ـ    .٨ ال اإلسراع فـي بناء اإلسكان الشعبي، خاصة بعد اعتماد مبلغ عشـرة باليـين ري
 . لتنفيذه

 .التعجيل بإصدار نظام الرهن العقاري واألنظمة المرتبطة به .٩

منع أي نوع من الممارسات االحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكاالت التجارية لمنع  .١٠
 . االحتكار وتعزيز المنافسة
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لقد أسهم ما تضمنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً في التخفيـف مـن حـدة      

) ٨٩(التضخمية وتأثيرها على المواطنين، ثم تعزز بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم      الضغوط
سلعة،  ١٨٠، والذي قضى بخفض التعرفة الجمركية على )٢٠٠٨(هـ ٢٣/٣/١٤٢٩وتاريخ 

هـ ٢٨/١٤٢٩ومنذ منتصف عام . شملت العديد من المواد الغذائية والسلع األساسية األخرى
تراجـع  : ي التراجع وذلك لسببين رئيسـين، أولهمـا  أخذت معدالت التضخم ف) ٢٠٠٨يوليو (

مرور وقت كاف على بعض إجراءات مكافحة التضـخم  : معدالت التضخم المستورد، وثانيهما
وينطبق ذلك بصفة خاصـة علـى    .التي سبق أن اتخذتها الدولة لتحدث تأثيرها بصورة كاملة

محلية التي تبنتهـا مؤسســة   إجراءات السياسة النقدية، كإجراءات الحد من نمو السيولة ال
خالل المـدة مـن   ) ٤,١(وعليه، فقد تراجع معدل التضخم إلى نحو . النقد العربي السعودي

، )٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١إلى شهر شعبان عام ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩شهر شعبان عام 
 .كما تشير التوقعات إلى استمرار االنخفاض في معدالت التضخم خالل الحقبة المقبلة
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 توجهات خطة التنمية التاسعة

 
 المقدمة  ٢/١
ـ ٣٥/١٤٣٦–٣١/١٤٣٢ خطة التنمية التاسـعة تنطلق   فـي  ) ٢٠١٤-٢٠١٠( هـ

غاياتها، كما في خطط التنمية السابقة، من مرجعيات أساسية تضمنها النظام األساسي للحكـم  
اإلسهام في بناء حضارة إنسانية فـي : ونصت عليهـا توجهات الدولة وثوابتها والمتمثلة في

وهويتها وإرثها لة إطار القيم اإلسالمية السمحة بُِمثُِلَها األخالقية الرفيعة، وترسيخ أسس الدو
، والمحافظة على األمن الوطني الشامل، وتعزيز الوحـدة الوطنيـة ودعـم    العربي واإلسالمي

مقوماتها، وضمان حقوق اإلنسان، والمحافظة على االستقرار االجتماعـي، وتعزيـز رسـالة   
وتستند هذه الخطـة فـي صـياغة    . األسرة في المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة

توجهاتها على الرؤية المستقبلية بعيدة المدى للمملكة حسبما عّبر عنها فـي االسـتراتيجية   
من جهة، وعلى ما حققتـه  ) ٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦بعيدة المدى لالقتصاد الوطني حتى عام 

 .الثامنة من تقدم في هذا المجال من جهة أخرىالتنمية خطة 
نمية التاسعة، مستعرضـاً بالتفصـيل   ويتناول هذا الفصل التوجهات الرئيسة لخطة الت

األهداف العامة التي تم رسمها، وموجِزاً اآلليات الرئيسة لتنفيذها، ومختتماً بعرض تفصـيلي  
 .لألطر العامة لتلك التوجهات

 
 األهداف العامة للخطة ٢/٢

تستند الخطة في توجهاتها إلى أهدافها العامة التي اشتملت على تسريع عملية التنمية 
وترسيخ استدامتها، وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، واالسـتمرار فـي تحسـين    
مستوى معيشة المواطنين واالرتقاء بنوعية حياتهم، والعناية بالفئات المحتاجـة مـن أفـراد    

وشـملت هـذه   . عدالت البطالة والوصول بها إلى أدنى مسـتوى ممكـن  المجتمع، وتقليص م
األهداف كذلك تنمية القوى البشرية الوطنية ورفع كفاءتها، وتعزيز إسهامات القطاع الخـاص  

، ورفـع معـدالت نمـو    االقتصاد القائم على المعرفـة في عملية التنمية، ودعم التوجه نحو 
قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العـالمي   االقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين

الذي تسوده اتجاهات العولمة وتشتد فيه المنافسة القائمة على المنجزات في حقـول العلـوم   
 :عشر هدفاً عاماً على النحو التاليثالثة وتتبنى الخطة . والتقنية

 



الصفحة
٢٨

 
 :الهدف األول 

وحدة الوطنية، واألمـن الـوطني   المحافظة على التعاليم والقيم اإلسالمية، وتعزيز ال
الشامل، وضمان حقوق اإلنسان، وتحقيق االستقرار االجتماعي، وترسـيخ هويـة المملكـة    

 .العربية واإلسالمية
 

 :الهدف الثاني 
لحجاج والمعتمـرين  إلى ااالستمرار في تطوير المشاعر المقدسة، والخدمات المقدمة 

 .أداء الشعائر بيسر وسهولة بما يكفلوالزوار 
 

 : الهدف الثالث 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، وذلك من خالل تسريع وتيرة النمو 

 . ةاالجتماعي يةاالقتصادي والرفاه
 

 : الهدف الرابع
في التنميـة االقتصـادية   دورها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز 

 .واالجتماعية
 

 : الهدف الخامس
في اكتسـاب المعـارف   للمواطنين تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة 

هذه القدرات المكتسبة، وتوفير مستوى الئق من بوالمهارات والخبرات، وتمكينهم من االنتفاع 
 .الخدمات الصحية

 
 : الهدف السادس

 .ياة لجميع المواطنينرفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الح
 

 : الهدف السابع
تنويع القاعدة االقتصادية أفقياً ورأسياً، وتوسيع الطاقـات االسـتيعابية واإلنتاجيـة    

 .النسبيةميزاته لالقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من 
 

 : الهدف الثامن
ـ المبني اد ـاالقتصو ـه نحـالتوج ـ ـعل وتعزيـز مقومـات مجتمـع     ةـى المعرف
 .المعلومات
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 : الهدف التاسع
القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة، وتوسـيع     دورتعزيز 

، ومجاالت الشراكة بين القطاعين الحكومي )الوطنية واألجنبية(مجاالت االستثمارات الخاصة 
 . والخاص
 

 : الهدف العاشر
والمحافظـة عليهـا، وترشـيد     –خاصة الموارد المائية وب –تنمية الموارد الطبيعية 

 . استخدامها، وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة
 

 : الهدف الحادي عشر
مواصلة اإلصالح االقتصادي واالجتماعي والمؤسسي وتطوير األنظمـة ذات العالقـة   

والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم مؤسسـات   وتحسين األداء ةيبرفع الكفا
 .المجتمع المدني في تطوير أنشطتها اإلنمائية

 
 : الهدف الثاني عشر

والدول العربية  تعزيز التكامل االقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 .قة، وتطوير عالقات المملكة بالدول اإلسالمية والدول الصدياألخرى

 
 : عشر لثالهدف الثا

زيادة مساهمته فـي النـاتج المحلـي    ل ،تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة  
 .واستحداث األطر لرعايته وتنظيمه ،اإلجمالي

 
 آليات تنفيذ األهداف العامة ٢/٣

التاسعة عناية خاصة لعملية تحديد اآلليات التي سـيتم مـن   التنمية أولت وثيقة خطة  
خاللها تحقيق أهدافها، وتنفيذ سياساتها، وبرامجها ومشروعاتها حيث أجملت تلك اآلليات في 

وتتمثـل اآلليـات   . وعشرين آلية رئيسة، انبثقت منها مجموعة من اآلليـات الفرعيـة   ثالث
 :الرئيسة في التالي

تصادي وتوزيع ثمـاره بـين منـاطق المملكـة، والشـرائح      تسريع وتيرة النمو االق .١
 .االجتماعية المختلفة

 .تعزيز الفاعلية التنموية لالستثمارات األجنبية المباشرة .٢



الصفحة
٣٠

 

 . تقليص الفجوات التنموية بين المناطق اإلدارية .٣

 .تكثيف جهود تنويع القاعدة االقتصادية .٤
 .تهيئة البيئة المواتية لتحقيق التنمية المستدامة .٥

ثيف الجهود لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة واالستمرار في تقلـيص  تك .٦
 .معدالت الفقر

على المعرفة والتحـول التـدريجي   المبني تهيئة البيئة المواتية للتوجه نحو االقتصاد  .٧
 .نحو مجتمع المعلومات

  .وتسريع عمليات التخصيص تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص .٨

تحقيق االستقرار المالي واالستمرار في انتهاج سياسة مالية ونقدية تسهم فـي رفـع    .٩
 . معدالت النمو االقتصادي وتقليص الضغوط التضخمية

 .القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنمويةإسهام زيادة  .١٠

التعليم وتحسين معدالت االلتحاق بمراحله المختلفـة، وتطـوير النظـام     توفير فرص .١١
التعليمي لضمان االستجابة النوعية والكميـة لالحتياجـات التنمويـة والمجتمعيـة،     

 .وللمعارف المستجدة

المناطق جميع توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني وتطويرها ونشرها في  .١٢
 .اإلدارية

  .الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد المجتمعتوفير الرعاية  .١٣

تباع سياسة سكانية تراعي المتغيـرات الكميـة والنوعيـة للسـكان وتوزيعـاتهم      ا .١٤
 .الجغرافية، وتعزيز العالقة بين الخصائص السكانية وتوجهات التنمية المستدامة

وتعزيز هـذه   تطوير المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية للمملكة .١٥
 .المشاركة

، وتمكيـنهم مـن   وتطويرهـا  دعم مشاركة الشباب في النهضة التنمويـة للمملكـة   .١٦
 .في تنمية المجتمع ةالفاعل اتاإلسهام

 .توفير السكن المناسب على أوسع نطاق وبما يلبي احتياجات فئات المجتمع .١٧

ثماري واألبعـاد حماية النزاهة ومكافحة الفساد والحد من انعكاساته على المناخ االست .١٨
 .االقتصادية واالجتماعية لخطة التنمية

 .تعزيز الثقافة الوطنية وتنميتها، وزيادة اإلنتاج الثقافي والعلمي .١٩
تعميق التكامل االقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة، وتفعيـل     .٢٠

 .عالقات المملكة العربية واإلسالمية والدولية
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يم السياسات التنفيذيـة التـي   وامج والمشاريع التنموية، وتقتحسين آليات تنفيذ البر .٢١

 .تتبناها الخطة

تقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل المعوقات التي تعتـرض   .٢٢
 .تنميتها

االهتمام بالبعد االجتماعي لعملية التنمية بتعزيز المشاركة األهلية في عمليات التنمية  .٢٣
ودعم الفئات المحتاجة، وذوي االحتياجـات الخاصـة، وإيـالء     والرعاية االجتماعية

 .اهتمام خاص لفئات الشباب والمرأة والطفل

 
 األطر العامة لتوجهات الخطة ٢/٤

يمكن إيجاز التوجهات الرئيسة لخطة التنمية التاسعة في ستة توجهات وذلـك علـى    
 :النحو التالي

 
 تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة   ٢/٤/١
ترسيخاً لمبدأ التعامل مع اإلنسان السعودي كغاية التنمية ووسيلتها األساسية، تضـع   

خطة التنمية التاسعة تحسين مستوى معيشة المواطنين واالرتقاء بنوعية حياتهم علـى رأس  
أولوياتها وتوجهاً رئيساً من توجهاتها التنموية، أفردت له الخطة الهدف العام السادس واآللية 

واستيفاًء لمتطلبات هذا التوجه تركز الخطة على عـدة مسـارات أولهـا    . ة السادسةالتنفيذي
االستمرار في رفع مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين بمعدالت تفوق معدل النمو السـكاني،  
وهو ما يتطلب تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي مع المحافظة على استقرار مستوى 

ويتعلق المسار الثـاني بمواصـلة التحسـين    . صرف الريال السعودي تكاليف المعيشة وسعر
الكمي والنوعي للخدمات المقدمة للمواطنين لما لهذه الخدمات من تأثير مباشر على مسـتوى  

 .المعيشة ونوعية الحياة
أما المسار الثالث فيتعلق بتنمية القدرات اإلنتاجية واإلبداعية للمواطنين وتوفير فرص  

زي لهم، وتوسيع مشاركتهم في األنشطة االقتصـادية المختلفـة، واتخـاذ جميـع     العمل المج
ويشـكل التوزيـع   . التدابير لتقليص معدالت البطالة خاصة بين الشباب من الذكور واإلنـاث 

المتوازن للجهد التنموي وثماره بين مناطق المملكة وداخلها، والذي يمثـل أحـد التوجهـات    
مانات األساسية ألن ينعم المواطنـون، حيثمـا كـانوا وألي    الرئيسة للخطة، ضمانة من الض

في مستوى المعيشـة   –بإذن اهللا  –شريحة اجتماعية ينتمون، بالتحسن الذي ستحققه الخطة 
 .ونوعية الحياة



الصفحة
٣٢

 

وضماناً الستدامة التحسن في مستوى المعيشة ونوعية الحياة على المدى البعيد ينص  
 –وبخاصـة المـوارد المائيـة     –مية الموارد الطبيعيـة  تن"الهدف العام العاشر للخطة على 

والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها، وحماية البيئة وتطوير أنظمتها فـي إطـار متطلبـات    
تهيئة البيئة المواتية لتحقيق "وتنص اآللية التنفيذية الخامسة للخطة على ". التنمية المستدامة
لية مجموعة من موجهات السياسة العامة التي تتعلق ، ويندرج تحت هذه اآل"التنمية المستدامة

بتحسين استغالل الموارد االقتصادية وتعزيز االستفادة منها، وحماية البيئة والحياة الفطريـة  
وإنمائها، واالستمرار في بناء التجهيزات األساسية بما يواكب الطلب عليها، وتطوير أدائهـا  

 .واالهتمام بصيانتها
 
 المتوازنة بين المناطقالتنمية    ٢/٤/٢
تحقيق التنمية المتوازنة بين منـاطق المملكـة   "ينص الهدف العام الرابع للخطة على  

، وتوضح اآللية التنفيذية الثالثـة للخطـة   "في التنمية االقتصادية واالجتماعيةدورها وتعزيز 
التنموية بين المناطق الخطوات الرئيسة التي سيتم اتخاذها خالل مدة الخطة لتقليص الفجوات 

ويؤكد هذا التوجه أهمية نشر ثمار التنمية االقتصادية واالجتماعية بصورة متوازنة . اإلدارية
بين مناطق المملكة وتقليص درجات التباين بين مستويات التنمية في تلك المناطق ألن هـذا  

التـي تزخـر بهـا     هو السبيل األمثل لتحقيق االستغالل الكفء والشامل للموارد واإلمكانـات 
إن تقليل درجات التفاوت التنموي بين المناطق من شأنه أن يسهم فـي  . المملكة بصفة عامة

الحد من وتيرة الهجرة الداخلية من المناطق القروية إلى المدن الكبرى، تلك الهجرة التي نجم 
زايدة عنها تضخم سكاني وتوسع جغرافي كبير في بعض المدن الرئيسة ترتبت عليه ضغوط مت

 .على مرافق الخدمات العامة والتجهيزات األساسية في تلك المدن
وتؤكـد توجهـات خطـة التنميـة التاسعة أن تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق  

ال يتطلب توفير مرافق التجهيزات والخدمات المهمة فحسب، بل يحتاج أيضاً، وبشكل متزامن، 
كل أساس إلى المعطيات الذاتيـة لكـل منطقـة ومقوماتهـا     إلى بناء قاعدة إنتاجية تستند بش

التنموية، وإلى استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل التباين بين المناطق مـن خـالل تحفيـز    
 .االستثمارات الخاصة على التوطن بالمناطق األقل نمواً

وسوف تشهد الخطة استمرار توسعة الشبكة الوطنية للطاقة، من غاز طبيعي، ونفط،  
كذلك ستشهد مدة . وكهرباء، لتوفير الوقود واللّقيم والطاقة الكهربائية لمحاور التنمية الجديدة

الخطة توسعة شبكة الخطوط الحديدية التي ستتيح في المدى المتوسط ربط المناطق التعدينية 
في شمال المملكة بالمنطقة الشرقية لنقل خامات المواد المستخرجة إلـى مراكـز المعالجـة    



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٣٣ 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
ت 
جها

تو
 

ل  
فص
ال

٢ 
 .تصنيع، هذا إضافة إلى ربط وسط المملكة بغربهاوال
ويتوقع أن يعزز إنشاء المدن االقتصادية توجهات الخطة نحو تحقيق التنمية المتوازنة  

بين مناطق المملكة المختلفـة، إذ مـن المأمول أن تشكل هذه المـدن منظومـات إنتاجيـة    
به من ميزات نسـبية وتنافسـية،    متكاملة تستند إلى المقومات التنموية للمناطق وما تتمتع

 .ظاهرة وكامنة
 :تنطوي تنمية المناطق خالل مدة الخطة على خمسة عناصر أساسية 
  إكمال وضع استراتيجيات للتنمية على مستوى المناطق اإلدارية في إطار خطة التنمية

 .التاسعة

 المشاريع التنموية العامة بين المناطق اإلدارية المختلفة، وتوفير احتياجاتهـا   توزيع
 .من المرافق والخدمات العامة بناء على معايير محددة

      تفعيل الدور التنموي لمجالس المناطق، وتطـوير قـدرات اإلدارة المحليـة للتحـول
 ).الالمركزية(التدريجي نحو عدم المركزية 

 خلية ذات التأثيرات السلبيـة على المراكز الحضرية الكبرىالحد من الهجرة الدا. 

 معالجة اآلثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر خاصة في المدن الكبرى. 

بـين  وتهدف استراتيجية تنمية المناطق في خطة التنمية التاسعة إلى تعزيز الروابط 
تنموية المقترحة في االستراتيجية من خالل تنفيذ الممرات المناطق المملكة المختلفة وداخلها 

من قبل مجلس الوزراء ) ٢٠٠٠(هـ ٢٠/١٤٢١العمرانية الوطنية التي تم اعتمادها في عام 
الموقر، مما يسهم في تحقيق الهدف األسمى لتنمية المناطق المتمثل في االرتقاء بالمسـتوى  

 .وداخلها المعيشي لجميع سكان المملكة وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق
وتحرص الخطة على أن تحظى المناطق ذات المستويات التنموية التي تحتاج رعايـة  
خاصة بأولوية في توزيع البرامج والمشروعات، وعلى توفير حوافز لتشجيع القطاع الخاص 

 .على زيادة استثماراته في تلك المناطق
 
 تنويع القاعدة االقتصادية ٢/٤/٣
ة لالقتصاد السعودي هدفاً رئيساً للتنمية االقتصـادية منـذ   ظل تنويع القاعدة اإلنتاجي 

بالمملكة حيث أدركت خطط التنمية المتعاقبة المخاطر الكامنة في ة مسيرة التخطيط للتنمية بداي
 .االعتماد األحادي والكثيف على إنتاج النفط الخام وتصديره

 



الصفحة
٣٤

 

التي  خطة التنمية التاسعةويمثل تنويع القاعدة االقتصادية توجهاً رئيساً من توجهات  
وتنبع أهمية تنويع القاعدة االقتصادية . أفردت له الهدف العام السابع واآللية التنفيذية الرابعة

لى قاعدة عريضة ومتنوعة من عمن كونه شرطاً ضرورياً لبناء اقتصاد عصري مستقر يرتكز 
بين الترابط الوثيق تجسد في الموارد االقتصادية، ويتسم بدرجة عالية من التكامل الداخلي الم

 . قطاعاته وأنشطته المختلفة
ويقتضي تنفيذ هذا التوجه تحقيق زيادات ملموسة ونقـالت نوعيـة فـي إسـهامات      

في الناتج المحلي اإلجمالي وفـي الصـادرات    –اإلنتاجية والخدمية  –القطاعات غير النفطية 
وينبغي أن يستند تنويع القاعدة االقتصادية . وفي توفير الفرص الوظيفية لقوة العمل الوطنية

ومن المهم أيضاً أال يقتصر التنويع . إلى الميزات النسبية للمملكة وأن يدعم قدراتها التنافسية
ة في عدد من المجاالت بـل ال بـد أن يتجـذر    على مجرد زيادة إسهام القطاعات غير النفطي

ويتعمق هذا التنويع ليطال الهياكل اإلنتاجية للقطاعات غير النفطية نفسها فيتم تنويع األنشطة 
اإلنتاجية داخل هذه القطاعات ليتسنى لها أن تنتج طيفاً واسعاً من السلع والخدمات التي يتجه 

ثر ذلك الـروابط بينهـا   إقتصاد الوطني فتقوى داخل قطاعات االالوسيط جزء منها لالستخدام 
أما الجزء اآلخر مـن اإلنتـاج غيـر    . ويتعزز عن هذا الطريق التكامل الداخلي لالقتصاد ككل

النفطي فيتجه إلى األسواق الخارجية كصادرات، وإلى السوق المحلي لالستخدام في مجـاالت  
 ).الحكومي والخاص(االستهالك النهائي 

ملموس على صعيد تنويع القاعدة االقتصادية تتوجـه خطـة التنميـة    ولتحقيق تقدم  
 :التاسعة إلى تكثيف الجهود في المجاالت التالية

الصناعات التي تعتمد على استغالل الميزات النسبية لالقتصاد الوطني وتحويلهـا إلـى    -
 .ميزات تنافسية مثل البتروكيماويات والصناعات كثيفة االستخدام للطاقة

عالية التقنية وكثيفة رأس المال، ومنها الصناعات التعدينية والدوائية، والتي  الصناعات -
 .تسهم بفاعلية في عملية التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة

صناعة السلع الرأسمالية مثل صناعة المنتجات المعدنية، واآلالت والمعدات واألجهـزة   -
 .الكهربائية

طة وتطويرها ألهمية دورهـا وإسـهاماتها فـي    تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوس -
 . تنويع القاعدة االقتصادية، وتوفير فرص العمل

 .الصناعات التحويلية المتجهة للتصدير -

 .السياحةنشاط  -
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الزراعة العصرية التي تركز على المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية، والتي تستخدم  -

 .سن مـن كفاءة استخدام الموارد الطبيعيةتقنيات متقدمة لترشيـد استخدام المياه، وتح

 .مختلف أنشطة التعدين التي يمكن من خاللها بناء سلسلة من الصناعات المتكاملة -

 
 المعرفةالقائم على قتصاد االدعم التوجه نحو  ٢/٤/٤
ظلت المملكة ولسنوات عديدة تعمل على إرساء دعائم اقتصاد معرفـي قـادر علـى     

ة والتقنية المتسارعة في العالم واسـتقطابها وتوطينهـا، وتوليـد    مواكبة التطورات المعرفي
االقتصـاد الـوطني ورفـع     كلالمعرفة داخلياً ونشرها، واالستفادة من كل ذلك في تطوير هي

إنتاجية القطاعات االقتصادية المختلفة، وإيجاد أنشطة وخدمات جديدة قائمة علـى المعرفـة،   
السوق المحلي واألسواق الخارجية، وإيجـاد ميـزات    وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في

تنافسية جديدة، وتنمية الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها الستدامة التنمية وبناء قوة عمل 
وحرصاً على تعزيز هذا التوجه وترسيخه أفردت خطة التنمية التاسعة . معرفية عالية المهارة

 .سابعةالهدف العام الثامن واآللية التنفيذية ال
وقد أوضحت الخطة أن التوجه نحو االقتصاد القائم علـى المعرفـة يقتضـي تكامـل      

نشر المعرفة ونقلها وتوليدها وإنتاجها وتوظيفها واستثمارها فـي فعاليـات اإلنتـاج    : أنشطة
 .المختلفة وتطويرها

واستناداً إلى تحليل أهم القضايا التي تواجه المملكة على صعيد العديد مـن األنشـطة    
تبنت الخطة التاسعة حزمة من األهداف العامة والمحددة لتوجيه مسار التقدم المنشـود نحـو   

ولتحقيق هذه األهـداف تتبنـى الخطـة مجموعـة مـن      . االقتصاد القائم على المعرفةبناء 
 :لكفيلة بتنفيذ كل سياسة، وتمثلت األهداف العامة فيما يليالسياسات، والبرامج ا

  تعزيز التنمية البشرية، ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة ألفراد المجتمع في
 .اكتساب المعارف والمهارات والخبرات

 تعزيز جهود نقل المعرفة وتوطينها في جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية. 

  ـ رفع مستوى ي إنتــاج المعرفـة فـي الحقـول االقتصـادية      ـقدرات المملكـة ف
 .واالجتماعية

    رفع مستوى المعرفة ومحتواها في األنشطة اإلنتاجية والخدمية في القطـاعين العـام
 .والخاص

  توفير البيئة التقنية واإلدارية والتنظيمية، فضالً عـن البنيـة التحتيـة    االستمرار في
 .تلتقنية المعلومات واالتصاال
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   ًتقليص الفجوة المعرفية بين المناطق، وزيادة وعي المواطن بأهمية المعرفة، فضـال
 .عن زيادة المحتوى الرقمي العربي

 

االقتصاد القائم على وقد اعتمدت الخطة السياسات التالية لتحقيق أهداف التوجه نحو 
 :المعرفة

 اعتماد آليات لزيادة نشر المعرفة. 

  مجال نقل التقنية وتوطينهازيادة قدرات المملكة في. 

 االستمرار في زيادة أنشطة توليد المعرفة العامة والخاصة. 

    تحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة في المملكة لالرتقـاء باإلنتاجيـة
 .والمقدرة التنافسية

 ًوإدارةً متابعة تطوير البيئة المناسبة إلدارة المعرفة تقنياً وهيكلياً وقانونياً وتمويال. 

 االرتقاء بالمستوى المعرفي ألفراد المجتمع. 

إن نجاح المملكة في بناء اقتصاد معرفي سيسهم بفعالية في تحقيق التنمية المتوازنة،   
 . وتنويع القاعدة االقتصادية، وتعزيز القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني

 
 تعزيز القدرات التنافسية    ٢/٤/٥
تبوء موقع اقتصادي مميز على الصعيد الدولي، من خالل ميزتهـا  تمكنت المملكة من  

وفي ظل مستجدات الواقع االقتصادي . االقتصادية في قطاعات الطاقة وصناعة البتروكيماويات
العالمي الذي تسوده اتجاهات العولمة، وتشتد فيه المنافسة بين الدول، وبانضـمام المملكـة   

د أحكامها إلى حرية التجارة وانتقال رؤوس األموال فيمـا  لمنظمة التجارة العالمية التي تستن
بين الدول األعضاء، أصبح التحدي أمام المملكة يتمثل في تعزيز تنافسية اقتصادها في اجتذاب 
االستثمارات الوطنية واألجنبية المباشرة، وتحسين تنافسية منتجاتها فـي السـوق المحلـي    

سية جديدة لتنمية صادراتها وتنويعها وفتح أسواق واألسواق الخارجية، واكتساب ميزات تناف
 .جديدة أمامها

وقد استمرت الجهود خالل خطة التنمية الثامنة لتطوير األنظمة والهياكل المؤسسـية   
. سيما التصديرية منها الوواالقتصادية واإلدارية وتحسين أداء القطاعات اإلنتاجية والخدمية 

تصنيف المملكة وفقاً للتقارير الدولية، ونتج عن ذلـك  وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسن في 
أن تبوأت المملكة مركزاً متقدماً ضمن أفضل الدول جذباً لالستثمار األجنبـي المباشـر، كمـا    

 .زيادة حجم الصادرات غير النفطية وتنويعها عنأثمرت الجهود المبذولة 
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مواصلة هذه الجهود وتعزيزها لما تنطوي عليه من  خطة التنمية التاسعةوتعتزم  

ويرتبط . تعزيز للقدرات التنافسية لالقتصاد الوطني، وكونها أحد التوجهات الرئيسة للخطة
بذلك مدى التقدم المحرز في مجال تنويع القاعدة االقتصادية، ومن ثم االنتقال من مرحلة 

ى وفرة مورد النفط ومشتقاته إلى االعتماد االعتماد الكثيف على الميزة النسبية القائمة عل
 .على الميزات التنافسية الظاهرة والكامنة في إنتاج السلع والخدمات غير النفطية

وأبرزت الخطة مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه ارتقاء المملكة في مراتب  
 :التنافسية العالمية، منها

 العاملة إذ تعد القوى العاملة المؤهلة تأهيالً  الحاجة إلى رفع المستوى التعليمي للقوى
جيداً والقادرة على استيعاب التقنيات الحديثة أحد الركائز الرئيسة لتطـوير القـدرات   

 .التنافسية
   ضعف مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل وفق مؤشر مشاركة المرأة في سـوق

ـ  ية الدوليـة الصـادر عـن    العمل الذي يشكل أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافس
 .العالمي يالمنتدى االقتصاد

  محدودية تجمعات األعمال العنقودية التي تتكون من عدة صناعات وشركات
تتيح التفاعل المكثف فيما بينها، ببعض ومؤسسات ذات روابط وعالقات قوية بعضها 

أعمال مما يسهم في زيادة اإلنتاجية وحفز االبتكار، وتهيئة الفرص إلقامة منشآت 
 .جديدة

  الحاجة إلى تعزيز االستثمار في أنشطة البحث والتطوير واالبتكار، فهناك نقص في
أعداد المتخصصين في مجاالت العلوم والهندسة مضافاً إلى ذلك ضعف العالقات بين 

 .المجتمع األكاديمي ومجتمع األعمال

  تطوير قدراتها غلبة الطابع العائلي على المنشآت الخاصة الذي يشكّل قيداً على
التنافسية، وتطوير أساليبها اإلدارية، ومحدودية تطبيق أنظمة الرقابة الفعالة وحوكمة 
الشركات، وضعف االستفادة من التقنيات الحديثة، فضالً عن عدم تطبيق أنظمة الجودة 

 .الشاملة

  ضعف المحتوى التقني للصادرات الوطنية غير النفطية حيث إن معظم الصادرات
ية ذات تقنيات بسيطة مثل المالبس ومنتجات الصناعة الغذائية والورق الصناع

ومنتجات الحديد والصلب والمجوهرات، في حين شكلت الصادرات ذات المحتوى 
من إجمالي ) ١٠(نحو ) باستثناء الصادرات البتروكيماوية(التقني المتوسط والعالي 
 .الصادرات غير النفطية
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الخطة مجموعة من األهداف العامة والمحـددة لتطـوير القـدرات التنافسـية      وتبنت
وشـملت األهـداف   . للمملكة واعتمدت سياسات وآليات تنفيذية محددة لتحقيق تلك األهـداف 

 :العامة في هذا المجال
 االنتقال باالقتصاد الوطني إلى مرحلة التنافسية المعتمدة على االبتكار. 

  ت الوطنية في السوق المحلي واألسواق الخارجيةالمنتجاتنافسية تحسين . 

  التقنيمحتواها دعم القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية وزيادة. 

  والتوسع في المسارات العلمية والتقنيةرفع مستوى التعليم والتدريب. 

 مواصلة تطوير بيئة االستثمار وبيئة التصدير. 

 وتوطينها واستنباتها في المملكة بما يعزز مـن القـدرات    التقنية تكثيف عمليات نقل
 .التنافسية ويتماشى مع عولمة اإلنتاج

 الروابط القويـة والمتعـددة بـين     التوسع في إنشاء تجمعات األعمال العنقودية ذات
الوطنية فيما بينها  ، وتشجيع اندماج الشركات)التشابكات األمامية والخلفية( وحداتها

تعاونها مع الشركات األجنبية ذات التقنيات المتطورة، مـن جهـة    من جهة، وتوثيق
 .أخرى

 زيادة االستثمار في البنية التحتية الصناعية والمعلوماتية  . 

  لسلع والخدماتلالجودة والنوعية تحسين مستوى. 

 
وتحقيقاً لتلك األهداف اعتمدت الخطة مجموعة من السياسات واآلليات التنفيذية، مـن  

 :ليضمنها ما ي
 االستمرار في دفع الجهود نحو تحسين اإلنتاجية في االقتصاد الوطني. 

     تطوير التشريعات والنظم والبيئة القضائية من أجل تعزيز حمايـة ممارسـة أنشـطة
ـ   ـة فـا، وزيادة الشفافيـاألعمال وتيسيره ة ـي القـرارات واإلجـراءات االقتصادي

 .العامة

 مة االلكترونيةتسريع الخطى نحو التطبيق الشامل للحكو. 

  حفز االستثمار في صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت وفي األنشطة التي تتمتع فيها
 .المملكة بميزات نسبية

 تنمية مجمعات األعمال العنقودية. 

 تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. 
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 جهود تطوير التعليم العالي، ومجاالت البحث العلمي واالبتكار، وربـط هـذه    مواصلة

 .األنشطة باحتياجات القطاع الصناعي، وبالنشاط االقتصادي للقطاع الخاص

 ًتوطين التقنيات الحديثة واستنباتها محليا. 

 تعميق ثقافة الجودة واإلتقان والتميز لدى أفراد المجتمع السعودي. 

 
 لموارد البشريةتنمية ا  ٢/٤/٦
الثـروة  لكـون  أولت خطط التنمية المتعاقبة أهمية كبرى لتنمية المـوارد البشـرية    

وقد تجسد . الحقيقية للوطن تتمثل في موارده البشرية والمهارات اإلنتاجية للقوى العاملة فيه
ـ   ا هذا االهتمام المستمر بتنمية الموارد البشرية في التوسع الملحوظ الذي ظل يشـهده قطاع

وتواصل خطة التنمية التاسعة االهتمام بهذا . التعليم والتدريب بالمملكة طيلة العقود المنصرمة
المحور، وينعكس ذلك في الهدف العام الخامس للخطة الذي يضع اإلطار العام الـذي يحكـم   

وضماناً لتحقيق متطلبات التوجه في هذا المجـال، تؤكـد   . الرؤية واآلفاق المستقبلية للقطاع
لية التنفيذية الحادية عشرة للخطة على تحسين معدالت االلتحاق بمراحل التعليم المختلفـة،  اآل

وتطوير النظام التعليمي بما يضـمن االسـتجابة النوعيـة والكميـة لالحتياجـات التنمويـة       
وتؤكد اآللية الثانية عشرة للخطة علـى أهميـة توسـيع    . والمجتمعية، وللتحديات المستجدة

هـذا  . والتأهيل المهني والتقني وتطويرها ونشرها في جميع المناطق اإلدارية برامج التدريب
ويكتسب االهتمام بتنمية الموارد البشرية ُبعداً آخر مهماً في خطة التنمية التاسعة لكونه أحـد  

 . العناصر الرئيسة المتصلة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة
ة إلى تحقيـق تطـور نـوعي    خطة التاسعوتهدف االستراتيجية التعليمية خالل مدة ال

ة من األهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة ة ومتكاملي من خالل مجموعة متناسقوكم
 : مجموعة أهداف منهاالخطة تبنّت التعليم العام ففي مجال . لكل مرحلة من مراحل التعليم

مناهج تعليمية متطورة تحقق تطويراً شامالً للطالب تمكنه من اإلسهام في بنـاء   بناء -
 .مجتمعه

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربويـة لتكـون قـادرة علـى      -
 .استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة

 .تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي -

 .لتربوية للطفولة المبكرة وتهيئة األطفال للدخول إلى التعليم العامالرعاية ا -

 .االرتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات االحتياجات الخاصة والكبار -

 .تطبيق نظم الجودة في التعليم ومعاييرها -
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 :الخطة ما يليشملت أهداف التعليم العالي وفي مجال 
 .لتحقيق متطلبات التنميةزيادة الكفاءة الداخلية والخارجية  -

 .التوظيف األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالت -

 .التوسع في برامج الدراسات العليا وتنويعها -

 .دعم البحث العلمي وتعزيزه وزيادة اإلسهام في إنتاج المعرفة -

 .تحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمعات المحلية -

في الداخل والخـارج لتحقيـق    تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية -
 .أهداف التنمية

 
 : تبنّت الخطة مجموعة أهداف منهاالتدريب وفي مجال 

 .استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني -
 لحاجـة في المجاالت التقنية والمهنية وفقاً وتطويرها البشرية الوطنية الطاقات تأهيل  -

 .سوق العمل
التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفـة   تقديم البرامج -

 .المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادراً على ممارسة العمل الحر
 .ل لتنفيذ برامج تدريبية تقنية ومهنيةاعماع األـع قطـبناء شراكات استراتيجية م -
والمشـاركة فـي   ، للخطط الوطنيـة التوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة الداعمة  -

 .وتطويرها برامج نقل التقنية
توفير احتياجات المناطق المختلفة من مراكز التدريب والتأهيل المهني في المجـاالت   -

المـدن االقتصـادية   في والتخصصات المالئمة لمشروعاتها التنموية، وبصفة خاصة 
 . الجديدة ومناطق التقنية

بمدى إسـهامها فـي   ) الوطنية واألجنبية(ارات الخاصة ربط الحوافز المقدمة لالستثم -
 .وتأهيلها تدريب العمالة الوطنية

 
 



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٤١ 

جية
راتي

ست
اال

 
ني
وط
د ال
صا
القت
ى ل

لمد
ة ا
عيد
ب

 
صل

الف
 ٣  

 بعيدة المدى لالقتصاد الوطني االستراتيجية
 
 المقدمة ٣/١

 النهج ،)٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦عام  حتى السعودي لالقتصاد المستقبلية الرؤية مثلت
 وأولوياتها البعيد، المدى علىواالجتماعي  االقتصادي لمسارها المملكة اختطته الذي التنموي

 واالجتماعي االقتصادي لمشهدا الرؤية تلكجسدت  فقد. الحقبة امتداد على االستراتيجية
 االستراتيجية صياغةإليها في  َدِنتُواْس ).٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦ عام في للمملكة والثقافي
 .السعودي لالقتصاد المدى طويلة

 المـدى  بعيـدة  االسـتراتيجية " صـياغة  على للمملكة االستراتيجي النهج يقتصر ولم
 االسـتراتيجيات  مـن  عدد صياغة الثامنةالتنمية  خطة شهدتبل  فحسب،" السعودي لالقتصاد

الخطة الوطنية و لصناعة،الوطنية ل جيةيستراتالا مثل الوطني، االقتصاد قطاعات مستوى على
 الصـحية، الرعاية  واستراتيجية لنقل،الوطنية ل ستراتيجيةاالو المعلومات، وتقنية التصاالتل
-٣١/١٤٣٢ التاسـعة التنميـة   خطـة  وتشـكل . االجتماعي إلنماءالوطنية ل جيةيستراتاالو

 بعيـدة  االسـتراتيجية  منظومـة  تنفيذ في الثانية المرحلة ،)٢٠١٤-٢٠١٠(هـ ٣٥/١٤٣٦
 الثامنـة  التنمية خطة عدتُ والتي ،)٢٠٢٤( هـ٤٥/١٤٤٦ عام حتى الوطني لالقتصاد المدى

 . تنفيذها مراحلمـن  األولى المرحلة
 المـدى  طويلـة  االستراتيجية ستجابه التي والتحديات القضايا الفصل هذا ويستعرض 

 التحـديات،  تلـك  لمواجهـة  المسـاعدة  والعوامـل  المقبلة، المرحلة خالل الوطني لالقتصاد
 .التاسعة التنمية بخطة عالقتها إلى إضافة لالستراتيجية، المستهدفة والمسارات

 
  االستراتيجيةالقضايا والتحديات  ٣/٢
 رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة ٣/٢/١
بعيدة المدى الوصول بالمملكة إلى مصاف الـدول المتقدمـة،    االستراتيجيةتستهدف  

وقد ترجمـت  . وذلك انطالقاً من تصنيفها الحالي ضمن الشريحة العليا للدول المتوسطة الدخل
هذا الهدف العام إلى هدف محدد، تمثل في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي  االستراتيجية

) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥عام  االستراتيجيةألف ريال في مطلع  ٤٣,٧من الحقيقي اإلجمالي 
، أي بمعدل زيـادة إجماليـة   )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦ألف ريال بنهايتها في عام  ٨٦,٥إلى 

 . االستراتيجيةسنوات  خالل) ٩٨(يقدر بنحو 
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قد استهدفت زيادة نصيب الفرد من النـاتج المحلـي اإلجمـالي     االستراتيجيةوكانت  
ألـف   ٤٣,٧، من )االستراتيجيةالمرحلة األولى من تنفيذ (خالل خطة التنمية الثامنة الحقيقي 

هــ  ٣٠/١٤٣١ألـف ريـال فـي عـام      ٤٦,٢إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ريال في عام 
 . نجحت المملكة في تحقيق هذا الهدف ، وقد)٢٠٠٩(
 
 تحقيق التنمية المستدامة ٣/٢/٢
يعكس تحدي التنمية المستدامة قضية متعددة الجوانب نظراً لتعـدد روافـد التنميـة     

 : وفيما يلي أهم هذه الجوانب. وتشابكاتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 :تنويع القاعدة االقتصادية )أ

القاعدة االقتصادية هدفاً رئيساً للتنمية االقتصادية واالجتماعية منذ بدايـة  شكل تنويع 
التخطيط للتنمية في المملكة حيث ركزت خطط التنمية المتعاقبة على قضية تنويـع القاعـدة   
االقتصادية، وتخفيض االعتماد على النفط، لكونه مورداً ناضباً على المدى الطويل، فضالً عن 

 ،وبالفعل، بعد عقود مـن التخطـيط  . رات المختلفة ألسواق الطاقة العالميةكونه عرضة للتأثي
، وارتفعت مسـاهمتها فـي   )٦,٢(شهدت القطاعات غير النفطية نمواً سنوياً متوسطاً قدره 

مطلـع خطـة التنميـة األولـى، إلـى      ) ٥١,١(من نحو الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي 
)٧٧,١ ( كما نمت الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط . الثامنةبنهاية خطة التنمية

 ). ٦,٧(قدره 
وعلى الرغم من تلك التطورات، فال تزال تنمية القطاع غير النفطي وزيادة حصته من 
الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات، تشكل أحد أبرز التحديات التنموية، التي تحدد مكانة 

 . ه وتنافسيته على المدى الطويلاالقتصاد الوطني، ومستوى تقدم
 

 :دور العائدات النفطية )ب
شكلت العائدات النفطية المحرك الرئيس لعجلة التنمية خالل العقود الماضية، لكونهـا  
المصدر األساسي إليرادات الميزانية العامة، والتي تم توجيهها لتلبية متطلبات اإلنفاق العـام  

عملية التنمية تتطلب تعزيز االستثمار األمثـل للعائـدات   إن استدامة . االستثماري والتشغيلي
تعزيز توجيه اإليرادات النفطية نحو االستثمار في أصول إنتاجية مسـتدامة  ومن ثم النفطية، 

تسهم في تنويع القاعدة االقتصادية، فضالً عن تعزيز االرتقـاء بقـدرات العنصـر البشـري     
 . الوطني
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 : يفهاتطوير القوى  البشرية وحسن توظ )ج
فر قوى بشرية وطنية عالية التأهيل والكفاءة شرطاً ضرورياً لتحقيق التنميـة  ايعد تو

المستدامة، كون اإلنسان هو هدف التنمية وأداتها في الوقت نفسه، وهو العنصـر األسـاس   
وقد تطورت مؤشرات التنميـة البشـرية فـي    . الذي تقوم عليه تنافسية االقتصادات الحديثة

العقدين الماضيين، وذلك على أثر االهتمام المكثف الذي حظي به هـذا المـورد   المملكة خالل 
إال أن متطلبـات  . ستراتيجي سواًء على مستوى التعليم أو التدريب أو الرعايـة الصـحية  اال

التنمية أدت إلى تنامي الفجوة بين العرض والطلب على القـوى العاملـة فـي العديـد مـن      
وبمـرور  . ة إلى استقدام العمالة الوافدة لتلبية هـذا الطلـب  المجاالت، ولهذا تصاعدت الحاج

الوقت، بات توطين الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة من التحديات الرئيسة التـي تجابـه   
 . العملية التنموية

وقد برز في السنوات األخيرة تحدي المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب من 
ولهذا، برزت ظاهرة البطالة الهيكلية بين . ل من جهة أخرىجهة، وبين متطلبات سوق العم

من القضايا التي يتعين  -بجوانبها المتعددة  -وعليه، تعـد قضيـة المواءمة . المواطنين
معالجتها للوصول بالعنصر البشري الوطني إلى المستويات المهارية التي تلبي متطلبات سوق 

نظيمية التي تعيق إحالل العمالة الوطنية محل العمالة العمل، فضالً عن معالجة االختالالت الت
 . الوافدة

 
 :استدامة الموارد الطبيعية ) د

تزخر المملكة بالعديد من الثروات والموارد الطبيعية، إال أن هذه الموارد تبقى 
محدودة نسبياً موازنة بالمساحة الشاسعة للمملكة ومعدالت النمو السكاني، إضافة إلى 

 . تنمية االقتصادية واالجتماعيةمتطلبات ال
ففيما يختص بمورد المياه، فإن مقتضيات التنمية المستدامة تستدعي االعتماد على 
مصادر المياه المتجددة التقليدية، مع أهمية االحتفاظ بمخزون استراتيجي من المياه غير 

من التدهور أو أما بالنسبة لألراضي الزراعية، فإن المحافظة عليها وحمايتها . المتجددة
التصحر، تُعد من التحديات الرئيسة للتنمية المستدامة، وكذلك األمر بالنسبة للمحافظة على 
ثروة الغابات وتطويرها، والمحافظة على البيئة ونظافتها، إضافة إلى توفير الموارد والتقنيات 

 . لتحقيق االستثمار األمثل للثروة السمكية
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 :المتوازنة بين المناطقتحقيق التنمية  )هـ

على الرغم من جهود توفير التجهيزات األساسية والخدمات العامة في جميع مناطق 
المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة فيما بينها، ال يزال هناك قدر من التباين في النشاط 

ر ظاهرة االقتصادي للمناطق مرتبطاً باستمرار التباين في إمكاناتها، ويدلل على ذلك استمرا
من المناطق القروية إلى المدن الكبرى، وهو ما  –رغم انخفاضها تدريجياً  –الهجرة الداخلية 

فرض ضغوطاً كبيرة، اقتصادية واجتماعية وبيئية، داخل تلك المدن، اقتضت توجيه المزيد من 
بما يتوافق  وعليه، فإن تحفيز النشاط االقتصادي في المناطق األقل نمواً،. الموارد العامة إليها

 . مع خصوصية كل منطقة وميزاتها النسبية، يشكل أحد أبرز التحديات خالل السنوات القادمة
 
 تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني   ٣/٢/٣

. تمكنت المملكة خالل مدة وجيزة من تبوُّء موقع تنافسي متميز على الصعيد العـالمي 
وقد جسدت قطاعات الطاقة وصناعة البتروكيماويات، وبعض النشاطات األخرى تلك الميزات، 
إال أنها تبقى ميزات نابعة في المقام األول من الميزة النسبية للمملكة، المتمثلـة فـي وفـرة    

وبناًء عليه، فإن إكساب االقتصاد الوطني وصادراته . فضالً عن الموارد الماليةموارد الطاقة 
التي تتطلب جهداً مكثفاً، نظراً  االستراتيجيةميزات تنافسية يشكل أحد أبرز التحديات والقضايا 

فإن بناء ميزات تنافسـية   ،وكما تشير التجارب الدولية. لتعدد أبعادها االقتصادية واالجتماعية
ب توفير قاعدة متينة للعلوم والتقنية، وعناصر بشـرية عاليـة التأهيـل، فضـالً عـن      يتطل

التجهيزات المادية والمؤسسية الحديثة، وتحديد مجاالت التميز التي سـيتم التركيـز عليهـا    
واألهداف الموضوعة لها، فضالً عن استراتيجية واضحة وخطة متكاملة للوصول إلـى تلـك   

 . األهداف
 
 الدعائم القتصاد قائم على المعرفة إرساء  ٣/٢/٤

االقتصـادي   يشكل بناء اقتصاد قائم على المعرفة يـدعم اسـتدامة مؤشـرات النمـو    
اً أمام جهود تنويع القاعدة االقتصـادية وتعزيـز القـدرة التنافسـية     وتطورها، تحدياً رئيسـ

ولمواجهة هـذا التحـدي تشـتمل    . لالقتصاد الوطني وإمكاناته التصديرية، واستدامة التنمية
على العديد من األهداف والسياسات والبرامج، والتي تم تضمينها فـي خطتـي    االستراتيجية

وسيتوالى إتّباع ذلك األسلوب في الخطـط  . رحلي ومتدرجالتنمية الثامنة والتاسعة بأسلوب م
لهذا التحدي ال بد أن تكون شاملة ومتعددة الجوانب  االستراتيجيةالالحقة وذلك ألن االستجابة 

، وبنـاء التجهيـزات األساسـية    )عمالة المعرفة(لكونها تتعلق ببناء القوى العاملة الوطنية 
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وير منظومة العلوم والتقنية واالبتكار، وتهيئة البيئـة  والفنية، والمؤسسات ذات العالقة، وتط
وسيتم االستعانة في هذا الخصوص بعدد من المؤشرات الدولية . اإلدارية والتنظيمية المالئمة

تم إحرازه في إرساء دعـائم االقتصـاد القـائم علـى     يالتي تستخدم لقياس مدى التقدم الذي 
 .المعرفة
 

 ميالتكامل العربي واإلقلي  ٣/٢/٥
شهدت خطة التنمية الثامنة تطوراً في العمل المشترك خليجياً وعربياً، حيث شكلت  

المملكة دعامة رئيسة لتطوير مشروعات التعاون وتفعيلها للتعامل بجدية مع تحديات العولمة 
وستتواصل جهود المملكة خالل المرحلة القادمة . وما صاحبها من بناء تكتالت إقليمية قوية

العمل الخليجي المشترك نحو بلوغ أعلى المستويات الممكنة من التكامل  لدفع مسيرة
وعلى الصعيد العربي، . االقتصادي بين منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ستكثف المملكة جهودها لتطوير قنوات التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بينها وبين الدول 
كذلك ستعمل المملكة بالتعاون . المصالح المشتركة لجميع األطرافالعربية األخرى وبما يحقق 

مع بقية الدول العربية على تسريع تنفيذ مشروعات العمل االقتصادي العربي المشترك التي تم 
 .اعتمادها ومنها مشروع السوق العربية المشتركة

 
 العوامل المساعدة لمواجهة التحديات  ٣/٣

التي سيواجهها االقتصاد الوطني  االستراتيجيةديات يتطلب معالجة القضايا والتح
التي تم تحديدها، توفر اإلمكانات البشرية والمادية  االستراتيجيةوتحقيق األهداف والغايات 

والتنظيمية والفنية، إضافة إلى التزام مختلف األجهزة التنفيذية وجميع فعاليات المجتمع 
ينطلق استعداد المملكة لمواجهة تلك القضايا و. وأهدافها االستراتيجيةالسعودي بغايات 

التحديات من دعائم قوية ومحفزة، في مقدمتها توفر قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة، و
وقدرات بشرية قابلة للتطوير، وميزات وموارد طبيعية، فضالً عن محفزات أخرى، وذلك على 

 : النحو التالي
  تجربة تنموية ناجحة: 

على الرغم من حداثة مسيرة التخطيط التنموي، تمكنت المملكة من تحقيق تطورات 
كبيرة جسدتها مختلف المؤشرات التنموية، وذلك نتيجة لإلعداد والتخطيط الجيد لألولويات 

فقد روعيت ظروف كل مرحلة ومتطلباتها لضمان . على مدار الخطط التنموية الثمان المتعاقبة
 . واستمراريته تواصل العمل التنموي



الصفحة
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  تجهيزات أساسية وخدمات متطورة: 

تنعم المملكة بتجهيزات أساسية متطورة وعصرية تضاهي تلك القائمة في العديد من 
البلدان المتقدمة، هذا باإلضافة إلى الخدمات الصحية، وخدمات التعليم والتدريب، والخدمات 

 .االجتماعية، فضالً عن خدمات حماية البيئة وغيرها
 

  تجربة رائدة إقليمياً في مجال تطوير محاور التنمية الشاملة: 
نجحت المملكة، وخالل مدة زمنية وجيزة، في إنشاء مدينتين صناعيتين في الجبيل 
وينبع، تمكنتا من تبوء مكانة مرموقـة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي في مجال الصناعات 

ونتيجة لنجاح التجربة، تم تطوير مشروعات . لةالبتروكيماوية وغيرها من الصناعات المكم
: مدن اقتصادية متكاملة هي ٤، كما تم الشروع في إنشاء ٢، وينبع ٣، والجبيل ٢الجبيل 

في  االقتصاديةاألمير عبدالعزيز بن مساعد ، ومدينة رابغمدينة الملك عبداهللا االقتصادية في 
االقتصادية في المدينة المنورة، وتجري " المعرفة"، ومدينة جازان االقتصادية، ومدينة حائل

 . دراسة إنشاء مدينتين أخريين في منطقة تبوك والمنطقة الشرقية
ويعد نمط المدن االقتصادية المتكاملة ككيان اقتصادي متجانس األنشطة، والذي يراعي 

الصعيدين  إمكانات كل منطقة وميزاتها النسبية، نمطاً مالئماً وفعاالً، أثبت نجاحات كبيرة على
 . المحلي والدولي

 
  قطاع خاص نشط ومبادر: 

يتسم القطاع الخاص الوطني بدرجة عالية من الديناميكية والتطور، ويدلل على ذلك 
عام في ) ٥٧,٤(إلى نحو الحقيقي ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي 

نتاجية والخدمية، ، كما توزعت أنشطته بين مختلف القطاعات اإل)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
فضالً عن تحسن قدراته المالية واإلدارية، حيث انتقل من مرحلة االعتماد شبه الكلي على 
العقود الحكومية واإلنفاق العام إلى مرحلة الدفع الذاتي، وأصبح شريكاً رئيساً في عملية 

ر، خاصة في ا شهدت القدرات التنافسية للقطاع تحسناً، يؤهله ليؤدي دوراً أكبـكم. التنمية
ظل تنامي فرص االستثمار الواعدة مع تسارع وتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
واستكمال إنشاء المدن االقتصادية الجديدة وتشغيلها، والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية 

 .  التخصيص
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  وفرة اإلمكانات المادية: 
على ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم عائداته، خالل السنوات القليلة الماضية،  ترتب

ومع استمرار . تحقيق فوائض مالية يجري استثمارها في مواصلة مشروعات وبرامج التنمية
النمو االقتصادي واطراد التحسن في بيئة األعمال ومناخ االستثمار بالمملكة، سيتوالى ارتفاع 

محلي الذي يدعمه ويعززه تدفق المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة معدالت االستثمار ال
ك االستثمارات من تقنيات متطورة وأساليب حديثة في التنظيم واإلدارة ـبما تجلبه تل

 .والتسويق
 

  البيئة المؤسسية والتنظيمية: 
مؤسسـي  تركزت الجهود خالل خطتي التنمية السابعة والثامنة على عملية التطوير ال

واإلداري، حيث تم اتخاذ العديد من القرارات واإلجراءات التي تستهدف رفع كفاءة المؤسسات 
العامة، فضالً عن تطوير البيئة التنظيمية واإلجرائية لتوفير بيئة محفزة للعمـل واالسـتثمار   

دمة، ويتوقع أن تتواصل هذه الجهود، وبوتيرة عالية، خالل السنوات القا). الوطني واألجنبي(
 .بعيدة المدى االستراتيجيةوهو ما سيوفر قاعدة متينة ومحفزة لتنفيذ 

 
  السمات الجغرافية: 

. تنعم المملكة بموقع استراتيجيٍّ ممّيزٍ، وموانئ بحرية تربطها بجميع الموانئ العالمية
تنعم المملكة بمساحة جغرافية شاسعة تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية القابلة لالستثمار  كما

وتتيح هذه السمات الجغرافية المتميزة والموارد الطبيعية الهائلة إمكاناٍت وفرصاً . المجزي
 .بعيدة المدى وتحقيق غاياتها المنشودة االستراتيجيةكبيرة إلنجاز 

 
 ة غرافيوالسمات الديم: 

ينطوي الهيكل العمري لسكان المملكة، ومعدل النمو السكاني المرتفع نسبياً، على 
في الجزء الخاص  االستراتيجيةوقد عرضت . العديد من المضامين المهمة لمسيرة التنمية

بالتحديات لمسألة تعليم القوى البشرية الوطنية وتأهيلها وتعزيز مواءمتها مع احتياجات 
وباستمرار نجاح المملكة في مواجهة هذا التحدي، يتحول الهيكل العمري للسكان إلى . التنمية

 . وأهدافها االستراتيجيةقوة دفع قوية لتحقيق غايات 
 
 



الصفحة
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  االستراتيجيةفة في المسارات المستهد  ٣/٤
بعيدة المدى بانتهاء خطة التنمية الحادية عشرة  االستراتيجيةيتوقع إنجاز أهداف  

وبحسب ما تم إنجازه خالل خطة التنمية ). ٢٠٢٤-٢٠٢٠(هـ ٤٥/١٤٤٦-٤١/١٤٤٢
، فقد كان األداء جيداً، حيث تم تحقيق غالبية االستراتيجيةالثامنة، التي انطلق معها تنفيذ 

كهدف نمو الناتج المحلي اإلجمالي  االستراتيجيةالخطة، والسيما تلك التي حددتها  أهداف
المسارات المستهدفة ) ٣/٧ – ٣/٢(وتتضمن الجداول . وزيادة الدخل الحقيقي للفرد السعودي

-٢٠٠٤(هـ ٤٥/١٤٤٦-٢٤/١٤٢٥لعدد من المتغيرات االقتصادية األساسية خالل الفترة 
 . غطيها خطط التنمية األربعوهي المدة التي ست) ٢٠٢٤

 
 التوقعات السكانية بعيدة المدى   ٣/٤/١

بمعدل نمو سنوي متوسط ) سعودي وغير سعودي(من المتوقع نمو سكان المملكة 
مليون نسمة عام  ٣٣,١١، بحيث يصل عددهم إلى نحو االستراتيجيةخالل ) ١,٩(قدره 
ير السعوديين، الجدول مليون نسمة من غ ٧,٦٣، منهم نحو )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦

)٣/١ .( 
 
 )٣/١(الجدول 

 االستراتيجيةتطور السكان خالل مدة 
 

 
 

 السكان بالمليون نسمة
 معدل النمو

 السنوي المتوسط
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٢٠
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(

 

٣٠/
١٤
٣١

 هـ
)

٢٠
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٣٥/
١٤
٣٦

 هـ
)

٢٠
١٤

(
 

٤٠/
١٤
٤١

 هـ
)

٢٠
١٩

(
 

٤٥/
١٤
٤٦

 هـ
)

٢٠
٢٤

(
 

 ١,٩ ٣٣,١١ ٢٨,١٩٣٠,٥٣ ٢٢,٦٧٢٥,٣٧ إجمالي السكان

 ٢,٢ ٢٥,٤٨ ٢٠,٧٠٢٢,٩٧ ١٦,٥٣١٨,٥٤ السعوديون   

 ١,١* ٧,٦٣ * ٧,٥٦ ٧,٤٩ ٦,٨٣ ٦,١٤ غير السعوديين   

 -- ٣,٣ ٣,٧ ٤,١ ٤,٧ ٤,٦٧(**)معدل اإلعالة الصافي للسعوديين

السعودية على  تقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط والتي تأخذ في الحسبان انخفاض نمو العمالة غير (*)
 .ضوء برنامج السعودة

 .عدد المشتغلين السعوديين/ عدد السكان السعوديين = معدل اإلعالة الصافي للسعوديين  (**)
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
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للسعوديين وكما هو مالحظ، تفترض هذه التوقعات انخفاضاً في معدل النمو السكاني 
سنويـاً خـالل خطة ) ٢,١(سنوياً خالل خطة التنمية الثامنة، إلى نحو ) ٢,٣(من نحو 

التنمية الحادية عشرة، بحيث يصل معدل النمو السنوي المتوسط للسكان السعوديين خالل 
كما يتوقع أن تشهد التركيبة السكانية للسعوديين تغيـراً ). ٢,٢(إلى نحـو  االستراتيجية

سيزداد الوزن النسبي للفئة العمرية فوق سن الرابعة عشرة، ، حيث وظاً خالل تلك المدةملح
وعليه، يتوقع لمعدل اإلعالة الصافي ). عاماً ٦٤-١٥(خاصة الفئة العمرية في سن العمل 

إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥أفراد في عام ) ٤,٦٧(للسعوديين أن ينخفض من نحو 
 ). ٢٠٢٤(ـ ه٤٥/١٤٤٦فرد في عام ) ٣,٣(

 
 الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي   ٣/٤/٢
طويلة المدى من رؤية مستقبلية طموحة، ويمكن إيجاز الرؤيـة   االستراتيجيةتنطلق  

 : المستقبلية لالقتصاد السعودي فيما يلي
، )٢٠٢٤(هــ  ٤٥/١٤٤٦بحلول عـام   - إن شاء اهللا - سيكون االقتصاد السعودي’’

اقتصاداً متنوعاً ومزدهراً، قائماً على المعرفة وعلـى قواعـد مسـتدامة، مـوفراً فـرص      
عمل مجزية لجميع المواطنين القـادرين علـى العمـل، متسـماً بنظـام تعلـيم وتـدريب        
عالي الجـودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة متاحـة للجميـع، إضـافة إلـى جميـع      

األخــرى الالزمــة لتــوفير الرفاهيــة لجميــع المواطنيـــن، وحمايـــة القيـــم      الخــدمات
 . ‘‘االجتماعية والدينية، والحفاظ على التراث، والحفاظ على البيئة

 
 الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد  ٣/٤/٢/١
الوصول باالقتصاد الوطني إلى مصاف االقتصادات المتقدمـة،   االستراتيجيةتستهدف  
ألف ريال في نهاية عام  ٨٦,٥ن ثم يتوقع أن يصل متوسط دخل الفرد السعودي إلى نحو وم
وفي ضوء توقعـات  ). ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام ) ٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦

خالل ) ٥,٧(تبين أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره النمو السكاني، 
وكـان  . كافياً لبلوغ الهدف الخاص بمتوسط دخل الفرد السـعودي سيكون  االستراتيجيةمدة 

، وهو أقل من المعـدل  )٣,٥(معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الخطة الثامنة قد بلغ 
وبما أن خطة التنميـة  . نظراً لتداعيات األزمة المالية العالمية) ٤,٦(الذي استهدفته الخطة 
طورات المحلية والعالمية المتوقعة وتبنّت السياسات الكفيلـة  التحسابها التاسعة قد أخذت في 

). ٥,٢(برفع معدل النمو االقتصادي بصورة مناسبة، فقد استهدفت تحقيق معدل نمو قـدره  



الصفحة
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) ٦,٥(أما معدالت النمو المستهدف تحقيقها خالل الخطتين العاشرة والحادية عشرة فتبلـغ  
 ). ٣/٢(على التوالي، الجدول ) ٧,٩(و

 
 )٣/٢(الجدول 

 (*)الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد السعودي 
 )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 

 

 الناتج المحلي اإلجمالي السنوات
 )بليون ريال(

 متوسط دخل الفرد
 )ألف ريال(

 ٤٣,٧ ٧٢٢,٢)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 ٤٦,٢ ٨٥٥,٨)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
 ٥٣,٢ ١١٠١,٢)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦
 ٦٥,٦ ١٥٠٧,١)٢٠١٩(هـ ٤٠/١٤٤١
 ٨٦,٥ ٢٢٠٤,٦)٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦

 )(معدل النمو السنوي المتوسط 
 ٣,٥١,١)٢٠٠٩-٢٠٠٥(هـ٣٠/١٤٣١-٢٥/١٤٢٦
 ٥,٢٢,٩)٢٠١٤-٢٠١٠(هـ٣٥/١٤٣٦-٣١/١٤٣٢
 ٦,٥٢,٣)٢٠١٩-٢٠١٥(هـ٤٠/١٤٤١-٣٦/١٤٣٧
 ٧,٩٥,٧)٢٠٢٤-٢٠٢٠(هـ٤٥/١٤٤٦-٤٢/١٤٤٣
 ٥,٧٣,٤)٢٠٢٤-٢٠٠٥(هـ٤٥/١٤٤٦-٢٥/١٤٢٦

وتحديثها مع بداية كل خطة تنموية، والقيم والنسب  االستراتيجيةسيتم مراجعة أهداف  (*)
 .مقربة إلى أقرب رقم عشري

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر  
 
 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق  ٣/٤/٢/٢
يتطلب تحقيق هدف تنويع القاعدة االقتصادية تعزيز االستثمارات العامـة والخاصـة،    

فمن المتوقع نمـو  . االستراتيجيةبحيث تصبح المصدر الرئيس للنمو االقتصادي خالل سنوات 
بمعدل سنوي متوسط قدره ) ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠اإلنفاق االستثماري باألسعار الثابتة لعام 

)١٠,٣ ( بمعدل نمو سنوي متوسط يبلـغ نحـو   موازنة ، الستراتيجيةاخالل سنوات)٦ (
وعليه، يتوقع ارتفاع مساهمة اإلنفاق االستثماري في ). ٣/٣(لإلنفـاق االستهالكي، الجدول 

) ٤٩,٣(إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٢١,١(الناتج المحلي اإلجمالي من نحو 
نسبي محدود في مساهمة اإلنفـاق   ، وسيصاحب ذلك ارتفاع)٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦في عام 

 .مدة الموازنةخالل ) ٧٤,٣(إلى ) ٧٠,٧(االستهالكي من 
ويتوقع أن تشكل االستثمارات الخاصة المحفز الرئيس  للنمو في اإلنفاق االستثماري، 

، وذلـك موازنـة   االستراتيجيةخالل ) ١٠,٥(حيث ستشهد معدل نمو سنوي متوسط قدره 
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ومن ثـم، سـترتفع مسـاهمة    . لالستثمارات العامة) ٨,٧(قدره بمعدل نمو سنوي متوسط 
تلـك  خـالل  ) ٤٠,٢(إلـى  ) ١٦,٣(االستثمارات الخاصة في الناتج المحلي اإلجمالي من 

وفي ضوء تكامل االستثمارات العامة مع الخاصة ودورهـا فـي تهيئـة التجهيـزات     . المدة
إلـى  ) ٤,٢(رات العامة من نحـو  المناسبة للمشروعات يتوقع أن ترتفع مساهمة االستثما

)٧,٣ ( االستراتيجيةخالل مدة. 
 
 )٣/٣(الجدول 

 (*)الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق  
 )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 

 

 البنود
 معدل النمو بليون ريال

السنوي 
 )(المتوسط 

هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤(

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩(

هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤(

 هـ٤٠/١٤٤١
)٢٠١٩( 

هـ ٤٥/١٤٤٦
)٢٠٢٤( 

 ١٢٨٤,٠١٦٣٧,١٦,٠ ٩٩٠,٤ ٧٦٠,٠ ٥١٠,٨ :االستهالك

 ٦,١ ٧٢٥,٥ ٥٦٣,٠ ٤٤٥,٤ ٣٣٢,٨ ٢٢١,٦ العام*

 ٥,٩ ٩١١,٦ ٧٢٠,٩ ٥٤٥,٠ ٤٢٧,٢ ٢٨٩,٢ الخاص*

 ١٠٨٧,٩١٠,٣ ٦٦٣,٤ ٤٢٤,٤ ٢٥٩,٣ ١٥٢,٤ :االستثمار

 ٨,٧ ١٦٠,٠ ١٠٦,٩ ٧١,٤ ٥٥,٤ ٣٠,٣ العام*

 ١٠,٥ ٨٨٧,٤ ٥٢٥,٠ ٣٣٤,٠ ١٩٠,٩ ١١٧,٧ الخاص*

 ١,٩ ٦,٨ ٦,٨ ٤,٧ ٣,٤ ٤,٦ زراعة

 ١٢,٣ ٣٧٩,٤ ٢١٢,٣ ١٢١,٨ ٨٤,١ ٣٧,٣ صناعة

 ١٠,٥ ٣٦٧,٢ ٢٢٥,١ ١٥٨,٧ ٧٢,٥ ٥٠,١ خدمات

 ١١,٨ ٤٠,٥ ٣١,٦ ١٩,٠ ١٣,٠ ٤,٤ قطاع النفط*

 ٣,٧ ٤٧,٨ ٤٢,٢ ٣٧,٣ ٣٣,٨ ٢٣,٢ :التغير في المخزون

 ١٠٤٩,٢٧,١ ٥٦٥,٤ ٣٩٣,٠ ٣١٥,٢ ٢٦٥,٠ :الصادرات

 ٠,٨ ٢٠٤,٣ ١٦٤,٧ ١٣٢,٨ ١٥٣,٤ ١٧٤,٤ النفط والغاز*

 ١٢,٨ ٢١٧,٦ ١٢٩,٢ ٧٦,٦ ٤٣,٥ ١٩,٧ خدمات*

 ١١,٥ ٦٢٧,٣ ٢٧١,٥ ١٨٣,٥ ١١٨,٣ ٧٠,٩ أخرى*

 ١٠٤٧,٩١٦١٧,٢١٠,٣ ٧٤٣,٩ ٥١٢,٦ ٢٢٩,٢ )-(الواردات 

 ١١٠١,٢١٥٠٧,١٢٢٠٤,٦٥,٧ ٨٥٥,٨ ٧٢٢,٢الناتج المحلي اإلجمالي

 .القيم والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري(*) 
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
ومن المتوقع أن يترتب على التوسـع فـي اإلنفـاق االسـتثماري خـالل سـنوات       

، بحيـث تشـكل نحـو    )٧,١(نمو الصادرات بمعدل سنوي متوسـط قـدره    االستراتيجية
)٤٧,٦ ( هـ ٤٥/١٤٤٦من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية عام)موازنـة بنحـو   )٢٠٢٤ ،



الصفحة
٥٢

 

)٣٦,٧ ( هـ ٢٤/١٤٢٥بنهاية عام)إال أن التوسع في اإلنفاق االستثماري عـادة  ). ٢٠٠٤
ما يصاحبه ارتفاع في الواردات سواًء من السلع الرأسمالية، أو من السلع والخدمات األخرى 

وعليه، يتوقع نمو الواردات بمعدل سنوي متوسـط قـدره   . دخولعلى أثر ارتفاع مستويات ال
من النـاتج المحلـي اإلجمـالي بنهايـة مـدة      ) ٧٣,٣(، بحيث تشكل نحو )١٠,٣(نحو 
 ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بنهاية عام ) ٣١,٧(بنحو موازنة جية، يستراتاال

وفيما يختص بهيكل الصادرات، فمن المتوقـع أن يشـهد تحـوالً ملحوظـاً لصـالح      
الصادرات األخرى، والتي تتضمن صادرات الصناعات التحويلية األخـرى والبتروكيماويـات   
والمواد الكيماوية والمعادن العادية ومصنوعاتها، وغيرها مـن الصـادرات السـلعية غيـر     

فـي نهايـة   ) ٢٦,٨(تجات من إجمالي الصادرات من النفطية، حيث سترتفع حصة هذه المن
، )٢٠٢٤(هــ  ٤٥/١٤٤٦في نهاية عام ) ٥٩,٨(إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 

 ).٣/٤(وذلك على النحو الموضح بالجدول 
 
 )٣/٤(الجدول 
 (*)ونهايتها  االستراتيجيةهيكل الصادرات في بداية 

 )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 
 

 )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦)٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥ 
 )( )بليون ريال(القيم )()بليون ريال(القيم

 ١٩,٥ ١٧٤,٤٦٥,٨٢٠٤,٣صادرات النفط والغاز
 ٥٩,٨ ٧٠,٩٢٦,٨٦٢٧,٣(**) صادرات أخرى 
 ٢٠,٧ ١٩,٧٧,٤٢١٧,٦ صادرات الخدمات

 ١٠٠,٠ ٢٦٥,٠١٠٠,٠١٠٤٩,٢إجمالي الصادرات
 .والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشريالقيم  (*)

تتضمن صادرات البتروكيماويات والمواد الكيماويـة، ومنتجـات الصـناعات التحويليـة      (**) 
 .الخ... األخرى، والمواد الغذائية

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
 
أما فيما يختص بإسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات، فيتوقع انخفاضـه   

، وذلـك نتيجـة الرتفـاع مسـاهمة     االسـتراتيجية ، خالل مدة )١٩,٥(إلى ) ٦٥,٨(من 
فمن المتوقـع أن  . خالل المدة المذكورة) ٨٠,٥(إلى ) ٣٤,٢(الصادرات غير النفطية من 

في مقابل نمو الصادرات ) ٠,٨(تنمو صادرات النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 
وفي هذا اإلطار يتوقع أن تنمو الصـادرات الخدميـة بمعـدل    ). ١١,٨(غير النفطية بنحو 

، وسوف ترتفع حصـتها مـن   االستراتيجيةخالل سنوات ) ١٢,٨(سنوي متوسط يبلغ نحو 
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بنهاية ) ٢٠,٧(إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام ) ٧,٤(إجمالي الصادرات من نحو 
الصادرات أن تسهم في تعزيز  ي هيكلـة فـومن شأن هذه التحوالت المستهدف. االستراتيجية

التوجه نحو تنويع القاعدة االقتصادية من خالل زيادة االعتماد على اإليرادات غير النفطية في 
 .تمويل عملية التنمية

 
 الناتج المحلي اإلجمالي حسب اإلسهامات القطاعية ٣/٤/٢/٣

لمتعلقـة  ا االسـتراتيجية يحظى تعزيز دور القطاعات غير النفطية في تحقيق أهداف 
بتنويع القاعدة االقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة باهتمام كبيـر، وسـيظل تحقيـق تلـك     
األهداف مرهوناً بنوعية النمو وليس فقط بحجمه، أي عبر التطوير الهيكلي لالقتصـاد، مـن   

وعليـه،  . خالل تعزيز دور القطاعات اإلنتاجية والخدمية غير النفطية ذات الميزة التنافسـية 
تحقيق القطاعات اإلنتاجية غير النفطية معدل نمو سنوي متوسط قدره  االستراتيجيةتهدف تس
)٧( بحيث ترتفع حصتها في الناتج المحلي اإلجمالي من ،)٢٥,١ (  في بداية الحقبة إلـى
)٣٢ ( في نهايتها، الجدول)وانسجاماً مـع أهـداف تنويـع القاعـدة االقتصـادية،      ). ٣/٥

الميزات التنافسية القائمة، واكتسـاب  دعم ة النسبية لالقتصاد الوطني في واالستفادة من الميز
ميزات تنافسية جديدة، يتوقع أن يشهد القطاع الصناعي معدل نمو سـنوي متوسـط قـدره    

)٨,١ ( بحيث ترتفع حصته في الناتج المحلـي اإلجمـالي مـن    االستراتيجيةخالل سنوات ،
)١١,٣ ( إلى)١٧,٦ (خالل المدة نفسها . 
، االستراتيجيةأما قطاع الخدمات، فيتوقع أن يقود عملية التنويع االقتصادي خالل مدة  

حيث ستتم االستفادة من التطورات العالمية في تقنيات المعلومات واالتصاالت لتوسيع نطاق 
أنشطة ذلك القطاع وتعميقها، خاصة في ضوء تصاعد االهتمام برفع مستوى المهارات 

الطاقات العلمية الوطنية، فضالً عن التوجهات نحو تعزيز دور القطاع االبتكارية لدى 
السياحي، إضافة إلى استثمار موقع المملكة الجغرافي في تقديم العديد من الخدمات التي تعزز 

أن يحقق  االستراتيجيةومن ثم، تستهدف . من حركة التجارة الدولية والتدفقات الرأسمالية
، بحيث تشهد حصته من الناتج )٧,٤(وي متوسط قدره نحو قطاع الخدمات معدل نمو سن

في ) ٣٦,٨(إلى نحو  االستراتيجيةفي بداية ) ٢٧(المحلي اإلجمالي ارتفاعاً تدريجياً من 
 .نهايتها

  



الصفحة
٥٤

 
 )٣/٥(الجدول 

 (*) تطور الناتج المحلي اإلجمالي
 )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 

 )بليون ريال(

 

٢٤/
١٤
٢٥

 هـ
)
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 ٧,٠ ٧٠٤,٥ ٤٤٠,٨ ٣١٠,٢ ٢٢٨,١ ١٨١,٦القطاعات اإلنتاجية غير النفطية -

 ١,٩ ٥٥,٤ ٤٨,١ ٤٤,٢ ٤٠,٦ ٣٧,٩الزراعة والغابات* 

 ٨,١ ٣٨٨,٩ ٢٣٤,٧ ١٥٣,٦ ١٠٨,٥ ٨١,٣ )*(* الصناعة * 

 ٧,٤ ٢٦٠,٢ ١٥٨,٠ ١١٢,٣ ٧٩,٠ ٦٢,٤ (***) أخرى* 

 ٧,٤ ٨١١,٥ ٥٣٨,٧ ٣٦٧,٤ ٢٦٣,١ ١٩٥,١ (****) قطاع الخدمات  -

 ٧,٢ ١٥١٦,٠ ٩٧٩,٥ ٦٧٧,٦ ٤٩١,٢ ٣٧٦,٧ (*****) القطاع الخاص  -

 ٤,٤ ٣١٠,٩ ٢٤١,٣ ١٩٠,٩ ١٥١,٠ ١٣٢,١ القطاع الحكومي -

 ٢,٥ ٣٣٨,٨ ٢٦٢,١ ٢١٥,٦ ٢٠٣,٢ ٢٠٥,١ قطاع النفط -

 ٨,٠ ٣٨,٩ ٢٤,٢ ١٧,١ ١٠,٣ ٨,٣ رسوم الواردات  -

 ٥,٧ ٢٢٠٤,٦ ١١٠١,٢١٥٠٧,١ ٨٥٥,٨ ٧٢٢,٢الناتج المحلي اإلجمالي

 .القيم والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (*) 
 . يشمل صناعة البتروكيماويات وصناعة التكرير والصناعات التحويلية األخرى (**)

 .يشمل البناء والتشييد والكهرباء والتعدين (***)
وماً حسيشمل التجارة والنقل واالتصاالت وخدمات المال والتأمين والعقارات والخدمات الجماعية م (****)

 .البنكيةمنه رسوم الخدمات 
 .البنكيةوم منه رسوم الخدمات حسم(*****) 

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 
خالل ) ٢,٥(أما بالنسبة للقطاع النفطي، فيتوقع أن ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره  

، وهو معدل يقل عن معدالت النمو التي ستحققها القطاعات غيـر النفطيـة   االستراتيجيةمدة 
ذا يتوقع انخفاض حصة القطاع النفطـي فـي النـاتج    ، وله)٧,٤(والخدمية ) ٧(اإلنتاجية 

، وهذا يعني أن حصة القطاعات غير النفطيـة  )١٥,٤(إلى ) ٢٨,٤(المحلي اإلجمالي من 
) ٨٢,٩(ستبلغ نحـو  ) منها رسوم الخدمات البنكية وغير شاملة لرسوم الوارداتوم حسم(

في بدايتها، ) ٧٠,٥(زنة بنحو ، موااالستراتيجيةمن الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية سنوات 
 ). ٣/١(الشكل 
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  ) ٣/١(الشكل 
  النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي اإلسهامات 

  )١٩٩٩( هـ ١٤٢٠ /١٩باألسعار الثابتة لعام 
  

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
  
  القوى العاملة والتوظيف ٣/٤/٢/٤

خـالل مـدة   ) ٣(نحـو  يتوقع نمو إجمالي قوة العمل بمعدل سنوي متوسط قـدره  
إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥مليون عامل عام  ٧,٧٤، لترتفع من نحو االستراتيجية

، كما ستنمو العمالة الوطنية مـن نحـو   )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦مليون عامل عام  ١٣,٨١
خالل المدة ذاتهـا،  ) ٤,٤(مليون عامل، أي بمعدل سنوي متوسط قدره  ٧,٧٤إلى  ٣,٢٩

وبمعدل نمـو   مليون عامل، ٥,٩١إلى  ٣,٨٨وسيصاحب ذلك ارتفاع العمالة الوافدة من نحو 
  ). ٣/٦(خالل المدة نفسها، الجدول ) ٢,١(سنوي متوسط قدره 

وقد تم بناء تقديرات التشغيل اعتماداً على الطلب المحتمل من القطاعات االقتصـادية    
مـن إجمـالي العمالـة    ) ٥١,٢(المختلفة، والسيما قطاع الخدمات الذي تقدر حصته بنحو 

مـن  ) ٣٢,٣(اعات اإلنتاجية التي يتوقع أن تسـتوعب  ، والقطاالستراتيجيةبنهاية سنوات 
  . إجمالي العمالة الوطنية

أما على صعيد توزيع قوة العمل الوطنية حسب مسـتوى التحصـيل العلمـي، فـإن       
وعليه، يتوقع نمو خريجـي  . المرحلة المقبلة تتطلب مستويات عالية من المهارة والتخصص

، بحيث ترتفع حصتهم في إجمالي قـوة  )٥,١(ه المرحلة الجامعية بمعدل سنوي متوسط قدر
وفي المقابل، يتوقع نمـو خريجـي   . خالل المدة) ٣٢,٦(إلى ) ٢٤,٥(العمل الوطنية من 

القطاع  
النفطي


القطاع  
الحكومي


القطاع  
الخاص


رسوم 
الواردات


)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/٢٤
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الواردات


)٢٠٢٤(هـ ١٤٤٦/٤٥
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، وهو أعلى معدل بين مختلـف الفئـات   )٨,٢(المرحلة الثانوية بمعدل سنوي متوسط قدره 
إلــى  ) ٢٢,١(التعليمية، حيث سترتفع حصتهم في إجمالي قـوة العمـل الوطنيـة مـن     

)٥١,٧ ( خالل المدة، الجدول)أما بالنسبة لقـوة العمـل مـن خريجـي المرحلـة     ). ٣/٧
المتوسطة فيتوقع انخفاضها، كما ستشهد فئة خريجي المرحلة االبتدائية وفئة من ال يحملـون  

وبصفة عامة، ستنخفض حصـص الفئـات   . مؤهالت انخفاضاً بمعدالت كبيرة خالل تلك المدة
  ).٣/٢(خيرة خالل تلك المدة، الشكل الثالث األ

 
 )٣/٦(الجدول 

 مؤشرات القوى العاملة والتوظيف

 المؤشرات

٢٤/
١٤
٢٥

 هـ
)

٢٠
٠٤

( 

٣٠/
١٤
٣١

 هـ
)

٢٠
٠٩

( 

٣٥/
١٤
٣٦

 هـ
)

٢٠
١٤

( 

٤٠/
١٤
٤١

 هـ
)

٢٠
١٩

( 

٤٥/
١٤
٤٦

ـ 
ه

)
٢٠

٢٤
مو  )
 الن
عدل

م
ي 
سنو
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ط 
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لمت
ا

)( 

 ١١٤٤٥,٧١٣٨١٠,٢٣,٠ ٩٦٨٧,٩ ٨٥٨٧,٥ ٧٧٤٣,٢*إجمالي قوة العمل 

 ٣,٦ ٧٨٩٥,٢ ٦٤٨٦,٢ ٥٣٢٨,٦ ٤٣٢٩,٠ ٣٨٦٠,٨*قوة العمل الوطنية 

 ١١٢٢١,١١٣٦٦٠,٧٣,٣ ٩٣٩٦,٣ ٨١٧٣,١ ٧١٨٠,٦ *العمالة الكلية 

 ٢,١ ٥٩١٤,٩ ٤٩٥٩,٥ ٤٣٥٩,٣ ٤٢٥٨,٥ ٣٨٨٢,٤ *العمالة الوافدة 

 ٤,٤ ٧٧٤٥,٨ ٦٢٦١,٦ ٥٠٣٧,٠ ٣٩١٤,٦ ٣٢٩٨,٢ *العمالة الوطنية 

 ٦,٤- ١٤٩,٥ ٢٢٤,٦ ٢٩١,٦ ٤١٤,٤ ٥٦٢,٦ *البطالة حجم 

   ١,٩ ٣,٥ ٥,٥ ٩,٦ ١٤,٦ )(معدل البطالة 

   ٥٦,٧ ٥٥,٨ ٥٣,٦ ٤٧,٩ ٤٦,٣)(مؤشر السعودة 

 .واألرقام والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشريباأللف عامل،  (*)
 حجم البطالة –إجمالي قوة العمل = العمالة الكلية 

 .وزارة االقتصاد والتخطيطمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، : المصدر
 
 )٣/٧(الجدول 

 (*) قوة العمل الوطنية حسب التحصيل العلمي

 البيان
معدل النمو السنوي  )ألف عامل(القوى العاملة السعودية

 المتوسط 
)( 

هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤(

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩(

هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤(

 هـ٤٠/١٤٤١
)٢٠١٩( 

هـ ٤٥/١٤٤٦
)٢٠٢٤( 

 ٣,٦ ٧٨٩٥,٢ ٦٤٨٦,٢ ٥٣٢٨,٦ ٤٣٢٩,٠ ٣٨٦٠,٨ قوة العمل الوطنية

 ١١,٩- ٣٣,٩ ٦٨,٠ ١٣٠,٤ ٢٣٢,٤ ٤٢٦,٣ دون مؤهالت -

 ٦,٨- ١٥٣,٦ ٢٣٣,٦ ٣٤٠,٠ ٤٥٩,٥ ٦٢٦,١ المرحلة االبتدائية -

 ١,٦- ٥٠١,٨ ٥٨٧,٢ ٦٥٨,٠ ٦٨٤,٣ ٦٩٩,٧ المرحلة المتوسطة -

 ٨,٢ ٤٠٨٤,٩ ٢٩٤٠,٦ ٢٠٢٧,٠ ١٢٩٦,٩ ٨٥١,٩ المرحلة الثانوية -

 ٢,٨ ٥٤٥,٣ ٥٢٢,٤ ٤٧٩,٢ ٤٠٨,١ ٣١١,٨ دبلوم دون الجامعة -

 ٥,١ ٢٥٧٥,٧ ٢١٣٤,٥ ١٦٩٤,٠ ١٢٤٧,٨ ٩٤٥,١ التعليم الجامعي -

 .األرقام والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (*)
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
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  ) ٣/٢( الشكل
  تطور هيكل قوة العمل الوطنية حسب التحصيل العلمي

  
  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

  
 المسار المستهدف لتحسين نوعية الحياة ٣/٤/٣
على تغطية البعد االقتصادي فحسب، وإنما يمتد لتغطية  االستراتيجيةال ينصب اهتمام   

وقد تم في هذا اإلطار بناء مؤشر مركب . األبعاد االجتماعيـة والثقافية لتحسين نوعية الحياة
لقياس نوعية الحياة يغطي مؤشرات التنمية البشرية واألهـداف اإلنمائية لأللفية التي تشـمل  

ئة والتمكين وغيرها، باإلضافة إلى مؤشرات أخرى تعكس الصحة والتعليم وتوزيع الدخل والبي
مؤشـراً تغطـي الجوانـب    ) ١١(ويتكون المؤشر المركب من أحد عشر . خصوصية المملكة

وتغطـي المؤشـرات   . مؤشراً ٤٠المختارة، والتي تتفرع إلى مؤشرات فرعية وعددها نحو 
واالتصــاالت، والصحــة،   مختلفة مثل الدخل والتوزيـع، والنقـل    اًالمركبة جوانب وأبعاد

وقد درجت . والتعليم، واإلسكان، والبيئة، والحياة األسرية، والسالمة العامة، والترفيه والراحة
  .الوزارة على مراجعة هذه المؤشرات وتحديثها من حين آلخر

  
 المسار المستهدف لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمعرفية ٣/٤/٤
يشتمل هذا المسار على ثالثـة محاور رئيسة تتعلق بتنمية القدرات البشرية العلميـة   

والتقنية، وتعزيز إمكانات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار، وتقوية الروابط بينهـا  
ويتضمن كل محور من المحاور الثالثـة أهـدافاً بعيـدة    . وبين الفعاليات االقتصادية المختلفة


  





  







٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

دون  
مؤهــــــــالت

المرحلة  
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المرحلة  
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المرحلــة  
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)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/٢٤ )٢٠٢٤(هـ ١٤٤٦/٤٥
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وأخرى مرحلية، وتحديداً للمتطلبات والمدخالت المادية والمؤسسية والتنظيمية الالزمة  المدى
لتحقيق األهداف باإلضافة إلى اختيار البرامج والمشـروعات الفاعلـة للتنفيـذ والمؤشـرات     

 .المناسبة لمتابعة التقدم في تنفيذها
 
 بعيدة المدى وخطة التنمية التاسعة االستراتيجية  ٣/٥
وعليه، فقد روعي عند . االستراتيجيةطة التنمية التاسعة ثاني مراحل تنفيذ تمثل خ 

 االستراتيجيةإعدادها توافق جميع السياسات واآلليات والبرامج والمشاريع مع توجهات 
ومن ثم، ففي حالة حدوث أي تباين خالل تنفيذ الخطة بين مسار النمو الفعلي . ومساراتها

، فستتم المعالجة في إطار المراجعة الخمسية تراتيجيةاالسوالمسار الذي استهدفته 
 .لالستراتيجية، والتي ستتزامن مع إعداد خطط التنمية القادمة
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 االقتصاد الوطني
 خطة التنمية التاسعة

 
 المقدمــة ٤/١
مرحلـة  ) ٢٠١٤-٢٠١٠(هــ  ٣٥/١٤٣٦-٣١/١٤٣٢تمثل خطة التنمية التاسعة  

جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الممتدة عبر أربعة عقود خلت، وهي تعد الحلقة الثانيـة  
وينتهي في قادمة عشر عاماً خمسة منظومة مسار استراتيجي لالقتصاد الوطني يمتد إلى  في

 ).٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦عام 
الخطة التاسعة بين طموحات المملكة التنموية طويلة األجل وحقائق الواقع  وقد وازنت 

االقتصادي العالمي المعاش وتداعياته المتباينة، فاستهدفت تحقيق العديد من األهداف الكليـة  
والقطاعية متبنية في سبيل ذلك طيفاً واسعاً من السياسات االقتصادية واالجتماعيـة الكفيلـة   

سة في مستوى معيشة المواطنين ونوعيـة حيـاتهم، وتحقيـق التنميـة     بإحداث نقلة ملمو
مناطق المملكة، وتطوير هيكل االقتصاد الوطني وتنويـع قاعدتـه اإلنتاجيـة،    بين المتوازنة 

 .وتعزيز قدراته التنافسية، إضافة إلى اإلسراع بالتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة
ويتضمن هذا الفصل عرضاً موجزاً للبيئة العامة إلعداد الخطة التاسعة وأهدافها الكلية  

والقطاعية، والعديد من القضايا المحورية كـالتوظف والبطالـة، واإلنتاجيـة والتنافسـية،     
والتطوير المؤسسي، وميزان المدفوعات، ورعاية الفئات ذات الـدخل المـنخفض، وتنميـة    

 .، كما يستعرض أيضاً أهم سياسات الخطةالقائم على المعرفةواالقتصاد المناطق، 
 
 بيئة إعداد الخطة  ٤/٢

تزامن إعداد خطة التنمية التاسعة مع مرور االقتصاد العالمي بأزمة مالية واقتصادية، 
وبمرور الوقت انتقلـت  . عصفت باألسواق المالية، فانهارت عشرات البنوك وشركات التأمين

األزمة من القطاع المالي إلى قطاعات اإلنتاج الحقيقي، فأشهرت الكثير من الشركات العالميـة  
كما تراجعت مختلف المؤشـرات االقتصـادية   . سها وتمت إعادة هيكلة الكثير منهاالكبرى إفال

العالمية كمعدالت التجارة الدولية وأحجامها، واالستثمار األجنبي المباشر، والناتج الصـناعي  
 . العالمي

وفي ضوء تلك المؤشرات، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو االقتصـاد  
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، خاصة بعـد تراجـع النـاتج    )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١خالل عام ) ٠,٨(العالمي إلى نحو 
ين، يبعين متتـال المحلي اإلجمالي في كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان لـرُ 

وامتداد األزمة االقتصادية إلى االقتصادات اآلسيوية وفي مقدمتها الصين، مما أدخل االقتصاد 
ونتيجة لذلك تراجع الطلب على الطاقة، وانخفضت . االقتصادي العالمي في مرحلة من الركود

دوالراً فـي   ٤٠م إلى ما دون ٢٠٠٨دوالر للبرميل في أغسطس  ١٤٧أسعار النفط من نحو 
وقد كان النخفاض أسعار الـنفط، تـأثير ملحـوظ علـى مـوازين      . ديسمبر من العام نفسه

 . للنفطالمدفوعات وإيرادات الموازنة العامة للدول المصدرة 
والحتواء هذه األزمة بذلت الدول والمؤسسات المالية الدولية جهوداً مكثفة تجسـدت  
في تبنّي سياسات مالية ونقدية توسعية وتدخالت مكثفة ونشطة من جانب الدول لتعزيز قدرات 
المؤسسات المالية مع إحكام الرقابة على أنشطتها، كما تبنت قمة مجموعة العشـرين تـوفير   

ومن المتوقـع أن  . تريليون دوالر لدعم األسواق التجارية وتنشيطها ٥ة، بلغت نحو حزم مالي
تفضي هذه الجهود إلى انتعاش تدريجي ومتنامٍ في دورة النشاط االقتصادي العالمي، سـيكون  
له أثر إيجابي مباشر على فعاليات أسواق النفط العالمية يتمثل في ازدياد الطلب علـى الـنفط   

لالرتفاع، ولكن ال يتوقع بلوغها مستويات ما قبل األزمة على األقـل علـى    ومعاودة أسعاره
 . المدى القريب والمتوسط

في ظل األوضاع االقتصادية العالمية، وفى إطار توجهات الرؤية المستقبلية لالقتصاد 
، تم إعداد خطة التنمية التاسعة التـي عكسـت   )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦السعودي حتى عام 

اتها وبرامجها حرص المملكة على مواصـلة مسـيرتها التنمويـة، وتحقيـق     أهدافها وسياس
قد عزز من إرادة المملكة، الفـوائض  و. تطلعات مواطنيها نحو حياة ومستوى معيشي أفضل

وعليه، فقد وازنت  الخطة بـين طموحـات   .  المالية التي حققتها، نتيجة ارتفاع أسعار النفط
قتصادي العـالمي وتوجهاتـه المسـتقبلية، وانعكاسـاتها     المملكة التنموية وحقائق الواقع اال

المحتملة على االقتصاد الوطني، حيث تم اختيار أهداف الخطة وحـزم السياسـات والبـرامج    
فعلى صعيد األهداف، تستهدف الخطة رفع مسـتويات المعيشـة وتحسـين    . الكفيلة بتحقيقها

عدته اإلنتاجيـة وتعزيـز تنافسـيته،    نوعية الحياة، وتطوير هيكل االقتصاد الوطني وتنويع قا
إضافة إلى تهيئة البيئة المواتية للتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيـق التنميـة   

وقد اشتملت الخطة على سياسات وبرامج من شأنها تعبئة المـوارد االقتصـادية   . المتوازنة
وفاعليتها، ورفـع كفـاءة   المطلوبة، مع تركيز خاص على آليات رفع كفاءة أداء األنشطـة 

 .  القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية
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 األهداف الرئيسة للخطة  ٤/٣
في ضوء الرؤية المستقبلية بعيدة المدى للمملكة وما تضمنته مـن توجهـات نحـو    
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدة االقتصـادية،  

إنتاجية االقتصاد السعودي، وفي ظل الظروف العالميـة الراهنـة والمتوقعـة،    ورفع مستوى 
تتبنى خطة التنمية التاسعة مجموعة من األهداف الرئيسة على مسـتوى االقتصـاد الكلـي،    

 : وتشمل
 زيادة معدل النمو االقتصادي . 

 مكافحة التضخم والعمل على استقرار األسعار. 

 ريالالمحافظة على استقرار سعر صرف ال. 

 تحقيق تنمية متوازنة بين جميع مناطق المملكة. 

 تنويع هيكل االقتصاد الوطني. 

 زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية االقتصادية . 

 زيادة معدالت توظيف العمالة الوطنية. 

 رفع كفاءة األسواق وخاصة سوق األسهم السعودي . 

 تحسين أوضاع ميزان المدفوعات. 
 رعاية الفئات االجتماعية األكثر حاجة . 

   ،تعزيز التكامل االقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصـة
 . باقي الدول العربية بصفة عامة، والدول الصديقة عوم

المؤشرات االقتصادية الكلية المستهدف تحقيقها خالل خطـة  ) ٤/١(ويوضح الجدول 
وقد راعت التقديرات االقتصادية الكلية . نة بمؤشرات خطة التنمية الثامنةالتاسعة موازالتنمية 
المتغيرات الداخلية والخارجية، والتي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غيـر   التاسعةللخطة 

 .مباشر على توجهات الخطة
 

 العرض الكلي  ٤/٤
يتكون العرض الكلي في االقتصاد الوطني من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاعي الـنفط  

وترمي خطة . والغاز، والقطاعات اإلنتاجية والخدمية، العامة والخاصة، باإلضافة إلى الواردات
التنمية التاسعة إلى تحقيق العديد من األهداف التنموية في هذا الجانب، وبما يؤسس لمرحلـة  

 . ديدة ينعم بثمارها جميع مواطني المملكةتنموية ج
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 ) ٤/١(الجدول 

 المؤشرات االقتصادية الكلية 
  التاسعةخطة التنمية 

 )١(موازنة بخطة التنمية الثامنة 
)( 

 
 المؤشــرات

 خطة التنمية الثامنة
٢٥/١٤٢٦-
 هـ٣٠/١٤٣١

)٢٠٠٩-٢٠٠٥( 

 التاسعةخطة التنمية 
٣١/١٤٣٢-
 هـ٣٥/١٤٣٦

 )٢٠١٤-٢٠١٠( 
 )مستهدف(

 معدالت النمو. أ

 ٥,٢ ٣,٥ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي*  

 ١,٢ ٠,٢- )٢(القطاع النفطي *  

 ٦,٣ ٤,٧ القطاع غير النفطي*  

 ٦,٦ ٥,٥ قطاع خاص -

 ٤,٨ ٢,٧ قطاع حكومي -

 ١٠,٤ ١١,٢ تكوين رأس المال اإلجمالي الثابت*  

 ٧,٩ ٢٤,٤ القطاع النفطي -

 ١١,٨ ١٠,٢ القطاع الخاص -

 ٥,٢ ١٢,٨ القطاع الحكومي -

 ٤,٥ ٣,٥ الصادرات السلعية والخدمية*  

 ٧,٧ ١٧,٥ الواردات السلعية والخدمية*  

 )٣(كنسب من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية .ب

 ٣٤,٩ ٤٠,٢ االدخار اإلجمالي*  

 ٦,٦- ٤,٣- )عجز/فائض(رصيد الموازنة العامة*  

 ١,٠٣ ١٥,٤ ميزان الحساب الجاري*  

 معدالت البطالة والتضخم .ج

 ٢,٤ ٣,٩ )٤(معدل التضخم * 

 ٥,٥ ٩,٦ )٥(معدل البطالة * 

 .النسب والمعدالت مقربة إلى أقرب رقم عشري، )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام ) ١(
 .النفط الخام، الغاز الطبيعي) ٢(
 .نهاية الخطةفي ) ٣(
 .النمو السنوي المتوسط ألسعار المستهلكين) ٤(
تقتصر على العمالة الوطنية كنسبة من قوة العمل الوطنية في نهاية الخطـة الثامنـة ونهايـة الخطـة     ) ٥(

 .التاسعة
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٦٣ 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
ي، 

وطن
د ال
صا
القت
ا

 
صل 

الف
٤ 

 معدالت النمو الرئيسة ٤/٤/١
تم تقدير معدل النمو االقتصادي بعد مراعاة مختلف المتغيـرات المحليـة والعالميـة،    
وخاصة التوقعات بزيادة االستثمارات الحكومية والخاصة، وما سيترتب عليها من توسع فـي  
الطاقات اإلنتاجية، إضافة إلى التأثيرات المتوقعة لإلجراءات الحكومية التي تسـتهدف رفـع   

كما راعت معدالت النمو المستهدفة تحقيق هـدف  . تاجية جميع القطاعاتالكفاءة وتحسين إن
تنويع القاعدة اإلنتاجية ومصادر الدخل الوطني، من خالل تعميق البعد التقني والمعرفي فـي  

ولهذا، أعطيت األولوية للقطاعات التي تسهم بقـدر أكبـر فـي تنويـع القاعـدة      .  االقتصاد
 .  ستخدام الموسع للتقنيات الحديثةاالقتصادية، وتتسم أنشطتها باال

ـ    التاسـعة وبناًء عليه، تستهدف خطة التنميـة   ة ، خـالل السـنوات الخمـس القادم
، تحقيق زيادة في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي )٢٠١٤-٢٠١٠(هـ ٣٥/١٤٣٦-٣١/١٤٣٢

 ١١٠١,٢إلى نحـو  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام  ٨٥٥,٨الحقيقي من نحو 
، أي تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ نحـو  )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ل في عام بليون ريا

)٥,٢ ( هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام)وسيترتب على تحقيق ذلك المعـدل،  ). ١٩٩٩
ألف ريـال فـي عـام     ٤٦,٢زيادة نصيب المواطن من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من 

 ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ل في عام ألف ريا ٥٣,٢إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
وعلى مستوى القطاعات االقتصادية الرئيسة، تستهدف الخطة التاسعة نمـو النـاتج   

) ٥,٥(في المتوسط سنوياً، موازنـة بنحـو   ) ٦,٦(المحلى اإلجمالي للقطاع الخاص بنحو 
لـى  خالل الخطة الثامنة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع إسهامات هذا القطاع فـي النـاتج المح  

إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بنهاية الخطة الثامنة في عام ) ٥٧,٤(اإلجمالي من نحو 
)٦١,٥ ( هـ ٣٥/١٤٣٦بنهاية الخطة التاسعة في)٢٠١٤.( 

وفيما يختص بقطاع النفط والغاز، تستهدف الخطة التاسعة تحقيق معدل نمو سـنوي  
نة، بحيث تبلغ إسهامات هـذا  خالل الخطة الثام) ٠,٢-(موازنة بنحو ) ١,٢(متوسط قدره 

، موازنـة بنحـو   )١٩,٦(القطاع في الناتج المحلى اإلجمالي بنهاية الخطة التاسـعة نحـو   
)٢٣,٧ (   بنهاية الخطة الثامنة، وهو ما يعنى تخفيض االعتماد على النفط، ومن ثـم إنجـاز

 . الهدف االستراتيجي الخاص بتنويع القاعدة االقتصادية
، فتستهدف الخطة التاسعة نموه بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحـو  أما القطاع الحكومي

)٤,٨( ، بنحو موازنة)٢,٧ (   خالل الخطة الثامنة، وينسجم هذا التوجه مع الـدور الـذي
ه القطاع الحكومي خالل سنوات الخطة في مختلف المجاالت، ومنها بناء المدن ؤدييتوقع أن ي



 الصفحة
٦٤ 

 

يمي والصحي والسكني، ببناء العديد مـن المـدارس   التقنية الحديثة والتوسع في المجال التعل
والجامعات والمراكز الطبية والمستشفيات، فضالً عن اإلسكان االجتماعي للفئات ذات الـدخل  

ويتوافق نمو دور القطاع الحكومي أيضاً مع التوجه العالمي للتعامل مـع األزمـة   . المنخفض
ة في النشاط االقتصادي للتعجيل بـالخروج  العالمية الراهنة، والذي يدعو إلى دور أكبر للدول

  .من األزمة
  
  )٤/١(الشكل 

  معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته الرئيسة
  خطة التنمية التاسعة

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر      
  
 النمو القطاعي والهيكل االقتصادي ٤/٤/٢

حرصت استراتيجية خطة التنمية التاسعة على استهداف معـدالت النمـو القطاعيـة    
المالئمة لتحقيق أعلى معدل نمو ممكن للناتج المحلى اإلجمالي، والتي تسهم بقدر ملحوظ في 

وعليـه،  . تنويع قاعدة االقتصاد، فضالً عن إكساب المسار التنموي سمتي التراكم والديمومة
حقيق كل قطاع لمعدل نمو يتناسب طردياً مع حجم روابطه مـع بـاقي   فقد استهدفت الخطة ت

القطاعات، إضافة إلى دوره المتوقع في تنويع الهيكل اإلنتـاجي، وتنميـة الصـادرات غيـر     
النفطية، وتوفير الفرص الوظيفية، فضالً عن االستخدام األمثل للموارد، إلى جانـب إسـهامه   

  . ائم على المعرفةالمتوقع في إرساء دعائم االقتصاد الق

‐١

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

معدل نمو القطاع الخاص  معدل نمو القطاع 
الحكومى 

معدل نمو القطاع النفطى  معدل النمو اإلجمالى 



)٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/٣٠ )٢٠١٤(هـ ١٤٣٦/٣٥
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  القطاعات النفطية والقطاعات غير النفطية: 

تمشياً مع هدف زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النـاتج المحلـي اإلجمـالي،    
في المتوسط سـنوياً، وهـو مـا    ) ١,٢(تستهدف الخطة التاسعة نمو القطاع النفطي بنحو 
) ١٩,٦(ج المحلى اإلجمـالي إلـى نحـو    سيؤدي إلـى انخفاض إسهام هذا القطاع في النات

وفي المقابل، تستهدف الخطة نمو القطاعات غير النفطيـة بمعـدل سـنوي    . بنهاية الخطـة
خـالل الخطـة   ) ٤,٧(، موازنة بمعدل نمو سنوي فعلـي قـدره   )٦,٣(متوسط يبلغ نحو 

حلـي  وفي ضوء هذه المؤشرات، سترتفع إسهامات هذه القطاعـات فـي النـاتج الم   . الثامنة
في عـام  ) ٨١,٣(، إلى نحو )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) ٧٧,١(اإلجمالي من نحو 

وسيدعم تلك المعدالت النمو المستهدف في القطاعـات اإلنتاجيـة   ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦
ولهـذا، سـترتفع إسـهامات هـذه     . في المتوسط سـنوياً ) ٦,٣(ككل، والذي سيبلغ نحو 

في نهاية الخطـة التاسـعة، الجـدول    ) ٢٨,٢(اإلجمالي إلى القطاعـات في الناتج المحلى 
)٤/٢.( 

تستهدف الخطة أيضاً ضمان مشاركة فعالة للقطاعات الخدمية، وذلك من خالل قيامها 
وعليه، فقد  . بدور محوري في تحقيق أهداف التنويع االقتصادي وتقليص االعتماد على النفط

في ) ٤,٨و٧,١(والخدمات الحكومية بنحو  استهدفت الخطة نمو قطاعات الخدمات الخاصة
المتوسط سنوياً على التوالي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إسهامات هذه القطاعات ككـل فـي   

 . بنهاية الخطة التاسعة) ٥٣,١(الناتج المحلى اإلجمالي إلى نحو 
 
  الزراعة والغابات وصيد األسماك: 

ك، خالل سنوات خطة التنمية التاسـعة،  سيشهد قطاع الزراعة والغابات وصيد األسما
هــ  ١٩/١٤٢٠في المتوسط سنوياً، وذلك باألسعار الثابتة لعـام  ) ١,٧(نمواً حقيقياً بنحو 

ومن المتوقـع أن  . في المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنة) ١,٤(، موازنة بنحو )١٩٩٩(
ويتمشـى  . ية الخطة التاسعةبنها) ٤(تبلغ إسهامات القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي نحو 

معدل النمو المستهدف للقطاع الزراعي مع توجهات الخطة التاسـعة الراميـة إلـى ترشـيد     
 . استخدام الموارد المائية، وتبنّي استراتيجية متكاملة إلدارتها وتنميتها
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 ) ٤/٢(الجدول 

 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط 
 )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 

 

 القطاعات

القيمة
 )مليون ريال(

معدل النمو السنوي 
 ) ***(المتوسط 

النسبة من الناتج المحلي 
 ) ***(اإلجمالي 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

فعلي
الخطة (

)الثامنة

مستهدف 
الخطة (

 )التاسعة

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 *٨١,٣ ٧٧,١ ٦,٣ ٦٥٩٦٦٩,٥٨٩٥٦٥١,٥٤,٧ القطاعات غير النفطية  -أ
 ٢٨,٢ ٢٦,٧ ٦,٣ ٤,٧ ٣١٠١٥٥,٠ ٢٢٨٠٩٩,٠القطاعات اإلنتاجية                    . ١

 ٤,٠ ٤,٧ ١,٧ ١,٤ ٤٤١٩٧ ٤٠٥٩٠,٤الزراعة والغابات وصيد األسماك     ١/١

 ٠,٤ ٠,٤ ٩,٢ ٣,٠ ٤٧٦٢,٥ ٣٠٦٩,٣والمحاجر    ، التعدين غير النفطي  ١/٢

 ١٤,٠ ١٢,٧ ٧,٢ ٥,٩ ١٥٣٦٣٤,٠ ١٠٨٥١١,٧الصناعات التحويلية                ١/٣

 ٣,٠ ٢,٨ ٧,٠ ٢,٠ ٣٣٥١٠,٧ ٢٣٨٩٢,٦تكرير النفط                  ١/٣/١

 ١,٧ ١,٧ ٥,٧ ٩,٧ ١٨٧٣٧,٤ ١٤١٩٣,٧البتروكيماويات               ١/٣/٢

الصناعات التحويلية   ١/٣/٣
 ٩,٢ ٨,٢ ٧,٦ ٦,٨ ١٠١٣٨٦,٠ ٧٠٤٢٥,٤األخرى                             

 ١,٩ ١,٧ ٧,٥ ٥,٧ ٢١٢٥٧,٧ ١٤٨٢٩,٠الكهرباء والغاز والمياه              ١/٤

 ٧,٨ ٧,١ ٧,٢ ٤,٧ ٨٦٣٠٣,٧ ٦١٠٩٨,٦البناء والتشييد                      ١/٥

 ٣٥,٨ ٣٢,٨ ٧,١ ٦,٠ ٣٩٤٦١٧,٤ ٢٨٠٥٢٥,٤ قطاعات الخدمات الخاصة .٢

 ٩,٦ ٨,٧ ٧,٣ ٥,٦ ١٠٦٠٣٢,٧ ٧٤٧٠٢,٩التجارة والمطاعم والفنادق          ٢/١

 ٧,١ ٦,٨ ٦,١ ٩,١ ٧٨٣١٨,٧ ٥٨٣٩٢,٨ واالتصاالتالنقل  ٢/٢

خدمات المال والتأمين واألعمال    ٢/٣
 ١٤,٧ ١٣,٣ ٧,٢ ٥,٢ ١٦١٦٠٩,١ ١١٤١٣٠,٦ والعقار                          

 ٧,٣ ٦,٧ ٦,٨ ٣,٧ ٧٩٩٢٣,٤ ٥٧٥٤٦,١              يةعقارخدمات  ٢/٣/١

خدمات المال والتأمين  ٢/٣/٢
 ٧,٤ ٦,٦ ٧,٦ ٦,٩ ٨١٦٨٥,٧ ٥٦٥٨٤,٥واألعمال                           

الخدمات الجماعية واالجتماعية   ٢/٤
 ٤,٤ ٣,٩ ٧,٩ ٤,٥ ٤٨٦٥٧,٠ ٣٣٢٩٩,١والشخصية                         

 ١٧,٣ ١٧,٧ ٤,٨ ٢,٧ ١٩٠٨٧٩,١ ١٥١٠٤٥,٢الخدمات الحكومية                    . ٣

 ١٩,٦ ٢٣,٧ ٠,٢١,٢-٢٠٣١٦٣,٤٢١٥٦٤٨,٢الطبيعيقطاع النفط الخام والغاز  -ب
 ٠,٩- ٠,٨- ١٠١٠١,٨٥,٨٧,٤- ٧٠٦٧,٩- **بنود أخرى 

 ١٠٠ ١٠٠ ٥,٢ ٣,٥ ١١٠١١٩٧,٩ ٨٥٥٧٦٥,١ الناتج المحلي اإلجمالي 

 . غير شاملة لصافي رسوم الواردات بعد خصم مصاريف الخدمات البنكية (*) 
 .       رسوم الواردات ناقصاً مصاريف الخدمات البنكية (**)

 .   معدالت النمو والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (***)
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
  التعدين والمحاجر: 
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تستهدف خطة التنمية التاسعة أن يشهد قطاع التعدين معدل نمو سنوي متوسط قدره 
)٩,٢( هــ  ١٩/١٤٢٠الثابتة لعام ، وذلك باألسعار)٣(، موازنـة بنحـو  )١٩٩٩ (  فـي

وتتوقع الخطة أن يترتب على إنشـاء خطـوط السـكك    . المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنة
 .الحديدية تحقيق دفعة قوية تعزز نمو القطاع وتوسعته

في المتوسط ) ٢٢,٤(كما استهدفت الخطة نمواً حقيقياً في االستثمار التعديني بنحو 
ومـن المتوقـع أن   . في المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنـة ) ٢,١-(سنوياً موازنة بنحو 

يترتب على زيادة معدالت االستثمار خالل الخطة التاسعة، توظيف أساليب إنتاجية ذات كثافـة  
 .رأسمالية مرتفعة وتعتمد على تقنيات حديثة عالية اإلنتاجية

الجهـود لتشـجيع االسـتثمارات الخاصـة      ومع صدور نظام التعدين الجديد، ستكثف
وتتوقع الخطــة أن  . ، الستغـالل الموارد الوفيرة فـي هـذا القطاع)المحليـة واألجنبيـة(

هــ  ٣٥/١٤٣٦فـي عـام   ) ٠,٤(تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي نحـو  
)٢٠١٤.( 
 
  الصناعات التحويلية : 

قيمة المضافة في الصناعات التحويليـة بنحـو   تستهدف خطة التنمية التاسعة نمو ال
)٧,٢ (في المتوسط سنوياً، وذلك موازنة بنحو)٥,٩ (    في المتوسط سـنوياً خـالل خطـة

عـام  ) ١٢,٧(التنمية الثامنة، وبذلك ترتفع مساهمتها في الناتج المحلى اإلجمالي من نحو 
ضـوء تلـك   وفي ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام ) ١٤(إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

في المتوسط ) ٧(المعدالت، تستهدف الخطة نمو القيمة المضافة لصناعة تكرير النفط بنحو 
 . في المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنة) ٢(سنوياً، وذلك موازنة بنحو 

أما بالنسبة لصناعة البتروكيماويات، والتي باتت تسهم إسهاماً ملحوظاً فـي تنويـع   
وزيادة المحتوى الصناعي والتقني للصادرات، فمن المتوقع أن تستمر  قاعدة االقتصاد الوطني

في أداء دورها خالل الخطة التاسعة، حيث من المستهدف نمو القيمة المضافة التـي تولـدها   
في المتوسط سـنوياً  ) ٩,٧(في المتوسط سنوياً، موازنة بنحو ) ٥,٧(هذه الصناعة بنحو 

أن تبلغ إسهامات صناعة البتروكيماويـات فـي النـاتج     خالل الخطة الثامنة، وتتوقع الخطة
 ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦في عام ) ١,٧(المحلي اإلجمالي نحو 

، فمن المتوقع أن تنمو قيمتها المضـافة  "الصناعات التحويلية األخرى"أما على صعيد 
طة في المتوسط سنوياً خـالل الخ) ٦,٨(في المتوسط سنوياً، موازنة بنحو ) ٧,٦(بنحـو 
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فـي النـاتج   " الصناعات التحويليـة األخـرى  "وعليه، تتوقع الخطة ارتفاع إسهامات . الثامنة
وتجدر اإلشـارة إلـى   ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦في عام ) ٩,٢(المحلي اإلجمالي إلى نحو 

، )٠,٣و ١٥,٣(توقع نمو كل من االستثمار والعمالة في هذه الصناعات بمعدالت تبلغ نحو 
على التوالي، خالل خطـة  ) ٠,٨و ٦,٣(اً خـالل الخطة موازنة بنحو في المتوسط سنويـ

 . التنمية الثامنة
 
  الكهرباء والغاز والمياه: 
نتيجة للزيادة   –من المتوقع نمو قطاع الكهرباء والغاز والمياه خالل السنوات القادمة  

المتوسـط سـنوياً،    في) ٧,٥(بنحو  –في عدد السكان، إضافة إلى توسع الطاقات اإلنتاجية 
كما يتوقـع نمـو كـل مـن     . في المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنة) ٥,٧(موازنة بنحو 

في المتوسط سنوياً، موازنـة بنحـو   ) ٦,٨،  ٨(االستثمار والعمالة في هذا القطاع بنحو  
)٤,٢ ،٦,٥ (أن  وعليه، من المتوقع. في المتوسط سنوياً على التوالي خالل الخطة الثامنة

هــ  ٣٥/١٤٣٦فـي عـام   ) ١,٩(تبلغ إسهامات القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي نحـو  
وفي مجال الكهرباء سيتم توسيع القدرات اإلنتاجية لمحطات التوليد، إضـافة إلـى   ). ٢٠١٤(

رفع كفاءة أداء شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلـب علـى هـذه    
 .الخدمة

 
 البناء والتشييد: 

فـي المتوسـط   ) ٧,٢(تتوقع خطة التنمية التاسعة نمو قطاع البناء والتشييد بنحو 
خالل الخطة الثامنة، كما تتوقع الخطة أن تبلغ إسـهامات  ) ٤,٧(سنوياً، وذلك موازنة بنحو 

ونظـراً  ). ٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦في عام ) ٧,٨(القطاع في الناتج المحلى اإلجمالي نحو 
اط أداء هذا القطاع الحيوي بحجم االستثمارات الكلية المتوقعة، فتتوقع الخطة نمو كل من الرتب

في المتوسط سنوياً، موازنة بنحـو  ) ١,٣، ٢٣,٧(نحو باالستثمـار والعمالـة بالقطـاع 
)-١,١ ،١,٤ (في المتوسط سنوياً على التوالي، خالل الخطة الثامنة . 
 
  التجارة والمطاعم والفنادق : 
في ضوء تصاعد االهتمام بقطاع السياحة، وتحديداً السياحة الداخلية، تتوقـع خطـة    

التنمية التاسعة نمو القيمة المضافة في قطاع خدمات التجـارة والمطـاعم والفنـادق بنحـو     
)٧,٣ ( في المتوسط سنوياً، وذلك موازنة بنحو)٥,٦ ( الخطـة   في المتوسط سنوياً خـالل
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فـي  ) ٣,٥، ٢٠,٤(كما يتوقع نمو كل من االستثمار والعمالـة بالقطـاع بنحـو    . الثامنة
في المتوسط سنوياً على التوالي، خـالل  ) ٦,٤،  ٢,٢(المتوسط سنوياً وذلك موازنة بنحو 

في عام ) ٩,٦(ومن ثم يتوقع إسهام القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو . الخطة الثامنة
 ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

 
  النقل واالتصاالت: 

في المتوسـط سـنوياً خـالل    ) ٦,١(من المتوقع نمو قطاع النقل واالتصاالت بنحو 
في عام )  ٧,١(، بحيث ترتفع إسهاماته في الناتج المحلى اإلجمالي إلى نحو التاسعة الخطة
في هـذا القطـاع    كما تتوقع الخطة نمو كل من االستثمار والعمالة). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

في المتوسط ) ٦,٢،  ٩,٣(في المتوسط سنوياً وذلك موازنة بنحو ) ٠,٢،  ١٤(بنحو 
 . سنوياً على التوالي، خالل الخطة الثامنة

 
  خدمات المال والتأمين واألعمال والعقار: 

في المتوسط سنوياً خـالل  ) ٧,٢(تتوقع خطة التنمية التاسعة نمو هذا القطاع بنحو 
في المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنة، بحيث ترتفع ) ٥,٢(الخطة، وذلك موازنة بنحو  مدة

إلـى  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ١٣,٣(إسهاماته في الناتج المحلى اإلجمالي من نحو 
وستسهم جميع األنشطة العاملة في هذا القطاع ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام ) ١٤,٧(نحو 

ث يتوقع نمو نشاط الخدمات العقارية في المملكة خالل السـنوات  في بلوغ تلك المعدالت، حي
خالل الخطـة  ) ٣,٧(في المتوسط سنوياً، وذلك موازنة بنحو ) ٦,٨(الخمس القادمة بنحو 

كما تتوقع الخطة التاسعة نمو القيمة المضافة ألنشـطة خـدمات المـال والتـأمين     . الثامنة
خـالل الخطـة   ) ٦,٩(، وذلك موازنة بنحـو  في المتوسط سنوياً) ٧,٦(بنحو   واألعمال

) ٦,٦(الثامنة، بحيث ترتفع نسبة إسهام هذه األنشطة في الناتج المحلى اإلجمالي من نحـو  
وتتوقع الخطة ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام ) ٧,٤(إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام 

فـي  ) ١,٧، ١٦,١(أيضاً نمو االستثمار واستيعاب العمالة في القطاع ككل بمعدالت تبلـغ  
في المتوسط سنوياً على التوالي خـالل  ) ٦,٥، ٨,٧(المتوسط سنوياً وذلك موازنة  بنحو 

 .الخطة الثامنة
 
 الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية: 
يغطي هذا القطاع العديد من الخدمات العامـة مثـل الخـدمات البلديـة والقرويـة،       
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والرياضية، باإلضـافة إلـى الخـدمات الصـحية والتعليميـة       والنشاطات الترفيهية والثقافية
ولهذا، يسهم هذا القطاع إسهامات كبرى في تـوفير  . واالجتماعية التي يقدمها القطاع الخاص

وعليه، من المتوقع نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات الجماعية واالجتماعية . فرص العمل
خالل خطة التنمية التاسعة، وذلك موازنة بنحو في المتوسط سنوياً ) ٧,٩(والشخصية بنحو 

)٤,٥ (من جانـب آخـر تتوقـع الخطـة نمـو      . فـي المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنة
في المتوسط سنوياً وذلك موازنـة بنحـو   ) ٣,٤، ٢٩,٢(االستثمار والعمالة بالقطاع بنحو 

)٢,٣ ،٠,٩ (مؤشـرات، سـترتفع   في ضـوء تلـك ال  . على التوالي خالل الخطة الثامنة
 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ عامفي ) ٤,٤(إسهامات القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

 
 الخدمات الحكومية: 

يعكس قطاع الخدمات الحكوميـة الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة فـي دفـع   
عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين ونوعية حيـاتهم،  
بتوفير الخدمات اإلدارية، ومرافق وخدمات التجهيـزات األساسـية والخـدمات االقتصـادية     

 . دماتها الخدمات الصحية والتعليميةواالجتماعية الحيوية، وفي مق
وتستهدف خطة التنمية التاسعة نمو هذا القطاع بمعدل سنوي متوسـط قـدره نحـو    

)٤,٨ ( وذلك موازنة بنحو)٢,٧ (كمـا تحـرص   . في المتوسط سنوياً خالل الخطة الثامنة
هـا  الخطة على أن يتالزم مع التوسع الكمي في الخدمات الحكومية تحسن مطـرد فـي نوعيت  

 .وكفاءة تقديمها
 
 النفط الخام والغاز الطبيعي : 

ُبنيت تقديرات خطة التنمية التاسعة، فيما يختص بمعدل نمو قطاع النفط والغاز، على 
فرضيات متحفظة بشأن تطور الطلب العالمي والمحلي على النفط الخام والغاز الطبيعي خـالل  

الفرضيات، تتوقع الخطة نمو قطاع النفط والغــاز  وبناء على تلك . السنوات الخمس القادمة
كما تتوقع الخطة نمو االستثمار فــي القطـاع بمعـدل    . في المتوسط سنوياً) ١,٢(بنحو 

أمـا  . خالل الخطـة الثامنـة ) ٢٤,٤(نة بنحووازوذلـك م) ٧,٩(سنـوي متوسـط قدره 
في عام ) ٢٣,٧(تنخفض من نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي فيتوقع لها أن 

، وهــي  )٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦في عـام  ) ١٩,٦(إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
مؤشرات تتماشى مع التوجهات االستراتيجية للخطة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع غيـر  

 . النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي، وتمكينه من قيادة ركب التنمية
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 الواردات   ٤/٤/٣
 -يتوقع خالل خطة التنمية التاسعـة ارتفـاع قيمـة الواردات من السلع والخدمات 

بليـون ريـال فـي عـام      ٥١٢,٦من نحو  -) ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 
، )٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦بليون ريال في عـام   ٧٤٣,٩إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

وسيصاحب ذلـك ارتفـاع نسـبة    . المدةخالل هذه ) ٧,٧(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
، إلـى  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ٥٩,٩(الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي من نحو 

 ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام ) ٦٧,٦(نحو 
 
 الطلب الكلي   ٤/٥

تحرص خطة التنمية التاسعة على نمو مكونات الطلب الكلي بالمعدالت التـي تحقـق   
). ٤/٣(لى صعيد التوازن االقتصادي الداخلي والخـارجي، الجـدول   أفضل النتائج الممكنة ع

 . وفيما يلي عرض ألهم التطورات المستهدفة في مكونات الطلب الكلي
 

 ) ٤/٣( الجدول
 مكونات الطلب الكلى 
 خطة التنمية التاسعة

 

  البنود  

 القيم 
 )*مليون ريال(

المحلي  من الناتج  )((**) )(معدل النمو السنوي المتوسط 
الخطة التاسعة الخطة الثامنة (**)اإلجمالي 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩(

هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 مستهدف فعليمستهدف
 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 ٩٠,٠ ٨٨,٨ ٧٦٠٠٣٧,٧٩٩٠٤١٧,٢٣,٣٨,٣٥,٤ :االستهالك النهائي الكلى
 ٤٩,٥ ٤٩,٩ ٤٢٧٢٢٣,٧٥٤٥٠٣٧,٠٣,٥٨,١٥,٠ االستهالك الخاص     
 ٤٠,٥ ٣٨,٩ ٣٣٢٨١٤,٠٤٤٥٣٨٠,٢٣,٠٨,٥٦,٠ االستهالك الحكومي    

 ٣٨,٥ ٣٠,٣ ٢٥٩٢٧٠,٦٤٢٤٣٧٩,٣١٠,٧١١,٢١٠,٤ :إجمالي تكوين رأس المال الثابت
 ٣٠,٣ ٢٢,٣ ١٩٠٨٨١,٦٣٣٤٠١٢,٤١٠,٤١٠,٢١١,٨ القطاع الخاص    
 ٦,٥ ٦,٥ ٥٥٤٢١,٧٧١٤١٠,٠٣,٢١٢,٨٥,٢ القطاع  الحكومي    
 ١,٧ ١,٥ ١٢٩٦٧,٢١٨٩٥٦,٩٢٠,١٢٤,٤٧,٩ القطاع النفطي    

 ٣,٤ ٤,٠ ٣٣٧٩٣,٢٣٧٣١٠,٤٤,٠٧,٨٢,٠ :التغير في المخزون
 ٣٥,٧ ٣٦,٨ ٣١٥٢٣٢,٨٣٩٢٩٥٢,١٣,٠٣,٥٤,٥ :الصادرات

 ١٢,١ ١٧,٩ ٢,٨٣ - ٢,٥٢-١٥٣٤١٨,٦١٣٢٨١٥,٥١,٣ الزيت الخام والغاز الطبيعي  
 ٣,٨ ٣,٣ ٢٨٠٦٠,٢٤١٣٩٤,٣٢,٧٥,٥٨,١ تكرير الزيت  
 ٥,٤ ٥,٥ ٤٧٣٨٨,٢٥٩٣٠٧,٧٦,٥١٢,٣٤,٦ البتروكيماويات  
 ٧,٠ ٥,١ ٤٣٤٩٢,٨٧٦٦٤٩,٢٧,٠١٧,١١٢,٠ صادرات الخدمات  
 ٧,٥ ٥,٠ ٤٢٨٧٣,١٨٢٧٨٥,٤١٣,٤١٣,٤١٤,١ صادرات األخرى  

 )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠الثابتة لعام باألسعار  (*)
 .معدالت النمو والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (**)

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر



 الصفحة
٧٢ 

 

 االستهالك ٤/٥/١
تحرص خطة التنمية التاسعة على الحفاظ على مستوى  مالئم من اإلنفاق االستهالكي 

. الظروف العالمية غيـر المواتيـة  النهائي الكلى على السلع والخدمات، وذلك على الرغم من 
فـي  ) ٥,٤(وعليه، فقد استهدفت الخطة نمو االستهالك النهائي الكلـى الحقيقـي  بنحـو    

سنوياً خالل الخطة الثامنة، ليرتفع االستهالك النهـائي  ) ٨,٣(المتوسط سنوياً موازنة بنحو 
ل فـي عـام   بليـون ريـا   ٧٦٠من نحو  -) ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام  -
ـ ٣٥/١٤٣٦ بليون ريال في عام ٩٩٠,٤، إلى نحو )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ ، )٢٠١٤( هـ

من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية الخطة التاسـعة، موازنـة بنحـو    ) ٩٠(وليشكل نحو 
)٨٨,٨  ( بنهاية الخطة الثامنة، الشكل)٤/٢.(  

  
  )٤/٢(الشكل 

  أهم مكونات الطلب الكلي 
  ةخطة التنمية التاسع

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 
  االستهالك الخاص:  

خالل الخطـة، حيـث   ) ٥(يتوقع نمو االستهالك الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 
بليون  ٥٤٥، إلى نحو )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام  ٤٢٧,٢سيرتفع من نحو 

). ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠، وذلك باألسعار الثابتة لعام )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ريال في عام 
وتتوقع الخطة انخفاضاً طفيفاً في حصة االستهالك الخاص من الناتج المحلي اإلجمـالي مـن   

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

هـ ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩(

هـ ١٤٣٢/٣١
)٢٠١٠(

هـ ١٤٣٣/٣٢
)٢٠١١(

هـ ١٤٣٤/٣٣
)٢٠١٢(

هـ ١٤٣٥/٣٤
)٢٠١٣(

هـ ١٤٣٦/٣٥
)٢٠١٤(

)
ال
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ن 
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(

االستهالك النهائى الكلى  االستثمار الكلى  الصادرات 
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هــ  ٣٥/١٤٣٦عـام  ) ٤٩,٥(إلـى نحـو   ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ٤٩,٩(نحو 
)٢٠١٤ .( 

 
 االستهالك الحكومي: 

الخطة، حيث خـالل ) ٦(يتوقع نمو االستهالك الحكومي بمعدل سنوي متوسط قدره 
 ٤٤٥,٤إلـى نحـو   ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام  ٣٣٢,٨سيرتفع من نحو 

هــ  ١٩/١٤٢٠، وذلك باألسعار الثابتة لعـام  )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بليون ريال في عام 
ويتوقع في ضوء النمو المتوقع لالستهالك الحكومي، ارتفاع حصته فـي النـاتج   ). ١٩٩٩(

عام )  ٤٠,٥(إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ٣٨,٩(المحلي اإلجمالي، من نحو 
، وهو اتجاه يتمشى مع الدور المنوط باإلنفاق الحكـومي، والسـيما   )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

االستثماري منه، في دفع عجلة النمو االقتصادي وإرساء الدعائم لتنميـة مسـتدامة خـالل    
  .السنوات الخمس القادمة

 
 االستثمار ٤/٥/٢

بمعـدل  ) تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي(نمو إجمالي االستثمارات  تستهدف الخطة
ـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام  ٢٥٩,٣ليرتفع من نحو ) ١٠,٤(سنوي متوسط قدره   هـ

، وذلـك باألسـعار   )٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦بليون ريال في عام  ٤٢٤,٤إلى نحو ) ٢٠٠٩(
ات، سترتفع حصة االسـتثمارات  وفي ضوء تلك التوقع). ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠الثابتة لعام 

إلـى نحـو   ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) ٣٠,٣(في الناتج المحلي اإلجمالي من نحو 
)٣٨,٥ ( هـ ٣٥/١٤٣٦في عام)٢٠١٤(. 
 
 االستثمار الخاص: 

مرتفعاً من ) ١١,٨(تتوقع الخطة نمو االستثمار الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 
بليون ريـال فـي    ٣٣٤إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام  ١٩٠,٩نحو 
ومن ثم، يتوقع ). ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠، باألسعار الثابتة لعام )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام 

) تكوين رأس المال الثابـت اإلجمـالي  (أن تبلغ حصة القطاع الخاص في إجمالي االستثمارات 
ستثمار الخاص نحو ، كما يتوقع أن يشكل اال)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦في عام ) ٧٨,٧(نحو 

)٣٠,٣ (من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في ذلك العام . 
 



الصفحة
٧٤

 
 االستثمار الحكومي: 

تستهدف خطة التنمية التاسعة إقامة العديد من المشاريع الحيوية، إضافة إلى تـأمين  
ية، متطلبات اإلحالل والصيانة للمشاريع القائمة، وذلك لتحقيق أهداف تنويع القاعدة االقتصاد

ومن المتوقع نمو . وتعزيز القدرات في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية
في المتوسط سنوياً خالل مدة الخطة، ) ٥,٢(االستثمارات الحكومية في األصول الثابتة بنحو 

بليون ريال فـي   ٥٥,٤وسيترتب على ذلك ارتفاع قيمة االستثمار الحكومي الحقيقي من نحو 
). ٢٠١٤(هـ  ٣٥/١٤٣٦بليون ريال في عام  ٧١,٤إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١م عا

إال أنه وعلى الرغم من النمو المتوقع في االستثمار الحكومي، فـإن حصـته مـن إجمـالي     
هــ  ٣٥/١٤٣٦فـي عـام   ) ١٦,٨(االستثمارات المتوقعة خالل الخطة ستنخفض إلى نحو 

من الناتج ) ٦,٥(طة الثامنة، بحيث يشكل نحو بنهاية الخ)  ٢١,٤(موازنة بنحو ) ٢٠١٤(
 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦المحلي اإلجمالي الحقيقي في عام 

 
 االستثمار النفطي:  

في المتوسـط سـنوياً   ) ٧,٩(من المتوقع نمو االستثمارات في القطاع النفطي بنحو 
بليـون   ١٢,٩خالل سنوات الخطة، بحيث ترتفع قيمة االستثمارات في هذا القطاع من نحـو  

هــ  ٣٥/١٤٣٦بليـون ريـال عـام     ١٨,٩إلى نحـو  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ريال عام 
هــ  ٣٥/١٤٣٦من إجمالي االستثمارات المتوقعة في عـام  ) ٤,٥(، لتشكل نحو )٢٠١٤(
اإلجمالي كما يتوقع ارتفاع حصة االستثمارات في القطاع النفطي من الناتج المحلي ). ٢٠١٤(

فـي نهايـة الخطـة    ) ١,٥(نهاية الخطة التاسعة، موازنة بنحو ب) ١,٧(الحقيقي إلى نحو 
 ). ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠الثامنة، وذلك باألسعار الثابتة لعام 

 
 التغير في المخزون ٤/٥/٣
هــ  ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعـام   -من المتوقع ارتفاع قيمة المخزون السلعي  
بليون  ٣٧,٣إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال عام  ٣٣,٨من نحو  –) ١٩٩٩(

، إال أن حصته مـن  )٢(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ريال عام 
إلى  )  ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ٤(الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي ستنخفض من نحو 

 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام )  ٣,٤(نحو 
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 الصادرات ٤/٥/٤
صادرات من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط تتوقع خطة التنمية التاسعة نمو ال

بليـون ريـال فـي عـام      ٣١٥,٢، وهو ما يعني ارتفاع قيمتها من نحو )٤,٥(يقدر بنحو 
، وذلك )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بليون ريال في عام  ٣٩٣إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

المحلـى   وفي ضوء النمو المستهدف للنـاتج ). ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 
سوف تبلغ حصة الصادرات في النـاتج  ) ٥,٢(اإلجمالي الحقيقي بمعدل سنوي متوسط قدره 

مـن  ). ٤/٣(الجدول ) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام ) ٣٥,٧(المحلي اإلجمالي الحقيقي نحو 
بليـون   ١٥٣,٤جانب آخر، تتوقع الخطة انخفاض قيمة الصادرات من النفط الخام من نحـو  

ـ ـريال ف بليـون ريـال فـي عـام      ١٣٣، إلـى نحـو   )٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١ام ـي ع
وبناء علـى  . في المتوسط سنوياً) ٢,٨٣-(، بمعدل انخفاض قدره )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

 ذلك سوف تنخفض حصة الصادرات النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلـى نحـو  

)١٢,١ ( هـــ ٣٥/١٤٣٦فــي عــام)١٧,٩(، وذلــك موازنــة بنحــو )٢٠١٤ ( عــام
، في حين يتوقع ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطيـة مـن السـلع    )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 ٢٦٠,١إلـى نحـو   ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال عام  ١٦١,٨والخدمات، من نحو 
،  )١٠(، بمعدل نمو سنوي متوسط يقـدر بنحـو   )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بليون ريال عام 

هــ  ٣٠/١٤٣١عـام  ) ١٨,٩(الي من نحو ومن ثم ارتفاع حصتها في الناتج المحلي اإلجم
 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام ) ٢٣,٧(إلى نحو ) ٢٠٠٩(
 
 ميزان المدفوعات  ٤/٦
، خالل )باألسعار الجارية(من المتوقع أن يترتب على تطور قيم الصادرات والواردات   

بليـون ريـال فـي عـام      ٢٩٨,٢سنوات الخطة، انخفاض فائض الميزان التجاري من نحو 
، الشـكل  )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بليون ريال عام  ٧٧,٤إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

بليـون ريـال عـام     ٢٤٢,٤كما يتوقع انخفاض فائض الحساب الجاري، من نحـو  ). ٤/٣(
، بحيـث  )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بليون ريال عام  ٢١,٧إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

هــ  ٣٥/١٤٣٦عـام  ) سعار الجاريـة باأل(من الناتج المحلي اإلجمالي ) ١,٠٣(يشكل نحو 
 ).٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ١٥,٤(، مقارنة بنحو )٢٠١٤(
 

  



 الصفحة
٧٦ 

 
  )٤/٣(الشكل 

  الفائض في الميزان التجاري والجاري باألسعار الجارية
  خطة التنمية التاسعة

  
  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر   

 
 التنميةلقطاعات المتطلبات المالية   ٤/٧
يتطلب إنجاز األهداف والمعدالت التنموية المشار إليهـا فـي هـذا الفصـل رصـد        

ــف  ــة لمختل ــة مواتي ــات مخصصــات مالي ــةالقطاع ــدول . المعني ) ٤/٤(ويوضــح الج
خالل خطـة التنميـة التاسـعة، موازنـة بالوضـع خـالل       القطاعات المتطلبات المالية لتلك 

الزمـة لتمويـل المشـاريع التنمويـة     خطة التنمية الثامنة، حيث يقدر مجمـوع المبـالغ ال  
بليون ريال خـالل السـنوات الخمـس القادمـة، وذلـك موازنـة        ١٤٤٤,٦الرئيسة بنحو 

بليــون ريــال خــالل خطــة التنميــة الثامنــة، وبنســبة زيــادة قــدرها  ٨٦٣,٩بنحــو 
)٦٧,٢ .(         وتؤكد هـذه المؤشـرات حـرص المملكـة علـى مواصـلة مسـيرة التنميـة

االقتصــادية واالجتماعيــة واالرتقــاء المســتمر بمســتوى معيشــة المــواطنين ونوعيــة 
  . حياتهم حتى في ظل األوضاع االقتصادية العالمية غير المواتية

التنميـة  ت قطاعـا السمات الرئيسة لتوزيع اإلنفاق على ) ٤/٤(وتبرز بيانات الجدول   
  : الرئيسة خالل الخطة

   

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

هـ ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩(

هـ ١٤٣٢/٣١
)٢٠١٠(

هـ ١٤٣٣/٣٢
)٢٠١١(

هـ ١٤٣٤/٣٣
)٢٠١٢(

هـ ١٤٣٥/٣٤
)٢٠١٣(

هـ ١٤٣٦/٣٥
)٢٠١٤(

)
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ن 
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(

رصيد الميزان التجارى  رصيد الميزان الجارى 
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 )٤/٤(الجدول 
 التنمية لقطاعات المتطلبات المالية 

 خطة التنمية التاسعة

 قطاعات التنمية
بليون ريال

اعتمادات الميزانية )(معدل الزيادة 
)الخطة الثامنة(

 المستهدف 
 )الخطة التاسعة(

 ٥٢,٤ ٤٨٠,٠٧٣١,٥تنمية الموارد البشرية
 ٧٥,٧ ١٥٥,٩٢٧٣,٩التنمية االجتماعية والصحة
 ١١٥,١ ١٠٥,٨٢٢٧,٦تنمية الموارد االقتصادية

 ٩٦,٦ ٥٦,٥١١١,١ النقل واالتصاالت
 ٥٣,٠ ٦٥,٧١٠٠,٥الخدمات البلدية واإلسكان

 ٦٧,٢ ٨٦٣,٩١٤٤٤,٦ إجمالي النفقات
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
 

بليون  ٧٣١,٥تستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو  :تنميـة المـوارد البشـرية    -
ومـن  . ريال لتنمية الموارد البشرية، التي تشمل التعليم، والعلوم والتقنية، والتدريب

ثم، تتعدى المبالغ المعتمـدة لقطاع تنمية الموارد البشرية في خطة التنمية التاسـعة  
وتشكل هذه المبالغ ). ٥٢,٤(خطة التنمية الثامنة بنحو  خاللللقطاع  اعتمادهما تم 
من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية، وهو ما ) ٥٠,٦(نحو 

يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها تنمية الموارد البشـرية ضـمن بـرامج الخطـة     
 . وتوجهاتها الرئيسة

بات المالية لهذا القطـاع فـي خطـة    تقدر المتطل :ةالصـح التنمية االجتماعية و -
من إجمالي اإلنفاق علـى  ) ١٩(بليون ريال، أي نحو  ٢٧٣,٩التنمية التاسعة بنحو 

عما كان معتمداً في الخطة الثامنـة، وهـي   ) ٧٥,٧(جهات التنمية، وبزيادة نسبتها 
مؤشرات تتوافق مع زيادة الطلب على هذه الخـدمات المـرتبط بالزيـادة السـكانية     

ومـن المتوقـع   . سن المستهدف لمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنينوالتح
 . زيادة مشاركة القطـاع الخاص في تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين

بليون ريال لتنمية  ٢٢٧,٦تستهدف الخطة إنفاق نحو  :تنمية الموارد االقتصادية -
، والكهربـاء، والبتـرول، والغـاز،    الموارد االقتصادية التي تشمل الزراعة، والمياه

وتشـكل هـذه المبـالغ نحـو     . والمعادن، والصناعة، والخدمات االقتصادية العامـة 
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)١٥,٧ (  من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية، كما تتعـدى
، وهو مـا يعكـس   )١١٥,١(خطة التنمية الثامنة بنحو  خاللللقطاع  اعتمادهما تم 

تنمية الموارد االقتصادية وتحسين كفاءة استخدامها، فضالً عن تعظـيم   تصاعد جهود
 . المردود االقتصادي واالجتماعي من ذلك االستخدام

تقدر المتطلبـات الماليـة لتنمية قطاع النقل واالتصاالت  :قطاع النقل واالتصـاالت  -
من إجمـالي  ) ٧,٧(بليون ريال، أي نحو  ١١١,١خالل خطة التنمية التاسعة بنحو 
عن المبـالغ  ) ٩٦,٦(وتزيد هذه المبالغ بنحو  .مخصصات الخطة لقطاعات التنمية

وسيتم استثمار هذه الموارد في إنشـاء   .المخصصة للقطاع خالل خطة التنمية الثامنة
مشاريع جديدة والمحافظة على المشاريع القائمة في القطاع وتطويرها بما يزيد مـن  

ف مناطق المملكة، فضالً عن االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة رقعة انتشارها في مختل
 . لتواكب التطورات االقتصادية والتقنية المتسارعة

 ١٠٠,٥تستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحـو  : الخدمات البلدية واإلسكان -
مـن مجمـوع   ) ٧(بليون ريال لتطوير الخدمات البلدية واإلسـكان، تشـكل نحـو    

عـن المبـالغ   ) ٥٣(دة في الخطة لقطاعات التنمية، وتزيد بنحو المخصصات المعتم
خطة التنمية الثامنة، حيث تعكس هـذه الزيـادة األهميـة     خاللالمعتمدة لهذا القطاع 

المحورية للخدمات البلدية واإلسكان في تنمية مناطق المملكـة المختلفـة وتحسـين    
 . األوضاع المعيشية للمواطنين

 
 ةالتوظيف والبطال  ٤/٨

في ضوء معدالت النمو االقتصادي المتوقعة، وتنفيذ السياسات المتعلقة بزيادة النشاط 
االستثماري للقطاع الخاص وتنويع فعالياته االقتصادية، وتنفيذ سياسـات التعلـيم والتـدريب    
وتحسين المهارات كأساس في التنمية البشرية، وإعطاء األولوية لتوظيـف القـوى العاملـة    

مليون فرصة عمل خالل سنوات خطة التنمية التاسعة،  ١,٢٢يستهدف توفير نحو والوطنية، 
من ) ٩١,٨(، بنحو عمل مليون فرصة  ١,١٢بحيث تكون حصة العمالة الوطنية فيها نحو 

 ألف فرصـة  ١٠٠,٨إجمالي الفرص الوظيفية، في حين ستستحوذ العمالة الوافدة على نحو 
 ). ٤/٤(ص الوظيفية، الشكل من إجمالي الفر) ٨,٢(، أي نحو عمل
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  )٤/٤(الشكل 
  ف، ومعدل البطالةيمعدل نمو التوظ

  خطة التنمية التاسعة

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
  
مليون فرصة وظيفية للعمالة الوطنية تحقيق  ١,١٢توقع أن يترتب على توفير نحو وُي

تحديات اقتصـادية واجتماعيـة،   تحول بارز في اتجاه معالجة مشكلة البطالة وما تفرضه من 
فـي عـام   ) ٩,٦(حيث يتوقع أن ينخفض معـدل البطالـة بـين السـعوديين مـن نحـو       

توقـع  كمـا يُ ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦في عام ) ٥,٥(إلى نحو )  ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
وتعزيـز   تشجيع المرأة للمشاركة فـي النشـاط االقتصـادي   إلى استمرار السياسات الرامية 

  . ، ومن ثم توسيع فرص العمل أمامها وزيادتهامواردها
 
 الفئات ذات الدخل المنخفض وتنمية المناطق  ٤/٩

التاسـعة  تكريساً للنهج الذي سارت عليه خطط التنمية المتعاقبة، أولت خطة التنميـة  
اهتماماً خاصاً برعاية ومعالجة مشكالت الفئات ذات الدخل المنخفض، وخاصة الفقراء واألسر 

  . جةالمحتا
وقد استهدفت الخطة على الصعيد االقتصادي تهيئة المناخ المالئـم لزيـادة اإلنتـاج    
واالستثمار والتوظيف، أما على الصعيد االجتماعي فقد استهدفت الخطة زيادة مرافق الخدمات 
الصحية والتعليمية واإلسكانية، والخدمات العامة األخرى، خاصة في مناطق المملكـة األقـل   

 عن توسيع نطاق شبكة الحماية االجتماعية وزيادة فاعليتهـا، وتـوفير فـرص    نمواً، فضالً

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

هـ ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩(

هـ ١٤٣٢/٣١
)٢٠١٠(

هـ ١٤٣٣/٣٢
)٢٠١١(

هـ ١٤٣٤/٣٣
)٢٠١٢(

هـ ١٤٣٥/٣٤
)٢٠١٣(

هـ ١٤٣٦/٣٥
)٢٠١٤(



معدل  نمو التوظيف  معدل البطالة  
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كمـا تسـتهدف الخطـة تشـجيع     . التدريب وتحسين المهارات للفئات االجتماعية المحتاجـة 
االستثمار الخاص، خاصة في المناطق األقل نمواً، من خالل منح الحوافز، وتوفير األراضـي  

 .لمدن الصناعية على غرار مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتينللمستثمرين، والتوسع في إقامة ا
ويتكامل اهتمام خطة التنمية التاسعة بالمناطق األقل نمواً مع هدفها الخاص برعايـة  
الفئات االجتماعية ذات الدخل المنخفض الستهدافها بالبرامج والمشاريع اإلنمائية التي تسـهم  

ت والحوافز التي تشجع القطاع الخاص على إقامـة  في تنميتها، فضالً عن تبني حزم السياسا
 .مشاريعه في تلك المناطق

 
 اإلنتاجية والتنافسية  ٤/١٠

في ضوء المتغيرات والتحديات المحلية والعالمية، خاصة تحـدي المنافسـة ورفـع    
خطة التنمية التاسعة أهميـة  خاصـة لتعزيـز الجهـود      يالكفاءة والقدرات اإلنتاجية، ستول

الحكومية الرامية إلى توسيع برامج التدريب والتأهيل وتطويرها وزيادة المهارات، إضافة إلى 
تحسين أساليب اإلدارة والتنظيم، والتوسع فـي استخدام تقنية المعلومات واالتصـاالت فـي   

ايـة االبتكـار، والمشـاركة الفعالـة مـع     جميع القطاعات، وتشجيع األبحاث والتطوير ورع
مؤسسات القطاع الخاص في تطوير قدراتها، في مجـال االختراعـات واالبتكـارات التقنيـة     

كمـا  . وبرامج البحوث والتطوير عن طريق توفير البنية األساسية وتقديم الـدعم المناسـب  
المسـتخدمة، نظـراً    ستولي الخطة اهتماماً بزيادة إنتاجية جميع  عناصر اإلنتاج والمـوارد 

 . ألهمية زيادة اإلنتاجية في تحسين تنافسية المنتجات الوطنية في السوقين المحلي والدولي
 

 التطوير المؤسسي واإلداري ٤/١١
كفلت أنظمة المملكة وتشريعاتها وأطرها المؤسسية والتنظيمية خالل الخطط التنموية 

لقطاع الخاص الوطني واألجنبي فـي جميـع   المتعاقبة  بيئة عمل مواتية للنشاط االقتصادي ل
مجاالت التجارة واالستثمار واإلنتاج حيث ظلت النظم والتشريعات واألطر المؤسسية تخضـع  
للتطوير والتحديث المستمر الذي مكنها من اإلسهام بفاعلية في رفع كفـاءة األداء الحكـومي   

تحسين مستوى التنظيم وكفاءة إلى جانب ، وزيادة معدالت االستثمار الخاص المحلى واألجنبي
ومن أمثلة التطوير المؤسسـي واإلداري  . استخدام الموارد في القطاعات االقتصادية الحيوية

إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أداء األجهزة 
يث األنظمـة الضابطــة   وتحـد ، )ةالتعامالت اإللكتروني(الحكومية وتحسين نوعية خدماتها 
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 .  ألنشطة السوق المالية والجهاز المصرفي والمنافسة وحوكمة الشركات
وتستهدف خطة التنمية التاسعة االستمرار في جهود التطوير المؤسسي واإلداري مع 

مستجدات البيئة العالمية ومتطلبات تحسـين  لحسبان خصائص االقتصاد السعودي واألخذ في ا
 .لممارسة النشاط االقتصادي بالمملكةالبيئة العامة 

 
 االقتصاد القائم على المعرفة    ٤/١٢

. ومقوماته باهتمام خطط التنمية المتعاقبة االقتصاد القائم على المعرفةحظيت عناصر 
وقد أسفر هذا االهتمام عن تحقيق تحسن ملموس على صـعيد أنشـطة البحـث والتطـوير،     

تصاالت وتقنية المعلومات، وتنمية رأس المال البشـرى مـن   والعلوم والتقنية واالبتكار، واال
وعليه، تستهدف الخطة التاسعة مواصلة مسيرة التطوير، من خـالل  . خالل التعليم والتدريب

تنمية القدرات الوطنية في مجاالت توليد المعرفة بالبحث والتطوير، ونقل التقنيـة وتوطينهـا   
تصادية، مع تعزيـز منظومـة العلـوم والتقنيـة     ونشرها واستثمارها في جميع األنشطة االق

وترسيخ ترابطها مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية، وتحفيز القطاع الخـاص للتوجـه نحـو    
األنشطة القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى مواصلة العمل علـى  

 . نية المؤهلة علمياً وتقنياً وتدريبياًالبشرية الوطالطاقات تلبية احتياجات االقتصاد الوطني من 
 
 السياسات االقتصادية ٤/١٣

العالمية وما فرضته من تحـديات ومراجعـات للكثيـر مـن     المالية في ضوء األزمة 
المسلمات االقتصادية، يتوقع ازدياد االهتمام خـالل سـنوات الخطـة بتفاصـيل السياسـات      

ت الحكومية، ودور القطاع الخاص، وذلـك  االقتصادية واإلجراءات الفرعية من قبل المؤسسا
لتحسين البيئة االقتصادية، فضالً عن استمرار حفز المؤسسات والدوائر الحكومية على تنفيـذ  
. اإلصالحات المؤسسية، وتطوير طاقاتها اإلدارية لدعم النشـاط االقتصـادي ورفـع كفاءتـه    

ذا هو أهم درس مـن دروس  فالتوجه نحو اقتصاد السوق ال يعني غياب دور فاعل للدولة، وه
وعليه، تعد السياسات االقتصادية الحكومية ضرورية لتوجيه النشـاط  . األزمة المالية العالمية

وقد تضـمنت الخطـة تحديـداً واضـحاً     . االقتصادي للعمل في إطار التوجهات االستراتيجية
بها وأدواتها وذلك لضمان االنسـيابية   ةلمجاالت عمل السياسات االقتصادية والمهمات المنوط

والمرونة في تنفيذها وزيادة فعاليتها في تحقيق األهداف المرسومة في الخطة، وذلـك علـى   
 : النحو التالي
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 السياسة المالية ٤/١٣/١
أهم أدوات إدارة النشاط االقتصادي وتطويره، مـن خـالل    إحدىتعد السياسة المالية 

عن تحقيق التوازن االقتصادي لبلوغ المستويات المسـتهدفة   تعويض إخفاقات السوق، فضالً
ونظراً لظروف األزمة المالية العالمية وتداعياتها، تتبنى خطـة التنميـة   . من الدخل والتوظف

التاسعة سياسة مالية توسعية، تقوم على التوسع في اإلنفاق العام خالل سنوات الخطة، بحيث 
ز النشاط االقتصادي من خالل دور اإلنفاق االستثماري في يشكل اإلنفاق العام أداة رئيسة لحف

توسيع الطاقات اإلنتاجية وحفز العرض الكلي من السلع والخدمات، ودور اإلنفاق العام ككـل  
كما ستعمل السياسة المالية على ربـط بـرامج   . في حفز الطلب الكلي على السلع والخدمات
المعتمدة في خطة التنمية التاسـعة، وستواصـل    الميزانية واعتماداتها باألهداف واألولويات

تعزيز رؤوس أموال مؤسسات اإلقراض المتخصصة بما يتناسب مع الطلب المتنـامي علـى   
 .قروضها من قبل المواطنين والقطاع الخاص

 
 السياسة النقدية ٤/١٣/٢
الع ؤسسة النقد العربـي السـعودي االضـط   تتوقع خطة التنمية التاسعة أن تواصل م 

بدورها المحوري في إدارة السياسة النقدية، من خالل إدارة السـيولة المحليـة، بمـا يلبـي     
كمـا تتوقـع الخطـة اسـتمرار     . متطلبات األسواق، وبما يضمن تجنب الضغوط التضـخمية 

االستقرار في النظام المصرفي، من خالل تبني اإلجراءات الكفيلة بالنهوض بمستوى فاعليتـه  
والتي تشمل استمرار مؤسسة النقد في تعزيز ضوابط الرقابة المصـرفية،  وقدراته التنافسية، 

، فضالً عن مواصلة تطوير األسـواق  فادة من األزمة المالية العالميةفي ضوء الدروس المست
المالية وزيادة كفاءتها، بما يؤهلها لتعزيز عمليات التخصيص المستقبلية، إضافة إلى تعزيـز  

 .صالدور التنموي للقطاع الخا
وكما كان الحال خالل الخطة الثامنة، ستشهد خطة التنمية التاسـعة اسـتقراراً فـي    
المتغيرات النقدية األساسية، وفي مقدمتها سعر صرف الريال السعودي، من خالل اسـتمرار  
مؤسسة النقد في تبني السياسات واإلجراءات النقدية الوقائية المناسبة، والتي تمنع المضاربة 

 . عليه
 

 السياسة االستثمارية  ٤/١٣/٣
أحد أهم آليات التعامل مـع المسـتجدات   ) العام والخاص(يشكل التوسع االستثماري 

وعليـه، تسـتهدف السياسـة    . العالمية الراهنة، فضالً عن تحقيق األهداف التنموية للمملكة
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ـ (االستثمارية في الخطة تهيئة المناخ االستثماري المالئم والجاذب للقطاع الخاص  عودي الس
، إضافة إلى زيادة اإلنفاق االستثماري الحكومي لتلبية احتياجات الـبالد المتزايـدة   )واألجنبي

واالجتماعية والبيئية وتطويرها، والناجمة عـن  ) المادية(لتوسيع البنى األساسية االقتصادية 
النشاط الزيادة في عدد السكان ومتطلبات تحسين نوعية الخدمات العامة، باإلضافة إلى تحفيز 

وسوف تعمل الخطة على تعزيز التكامل بين االستثمارات . االقتصادي واالستثماري في المملكة
 .الحكومية واستثمارات القطاع الخاص

 
 سياسة التجارة الخارجية  ٤/١٣/٤

تنطلق سياسة التجارة الخارجية بالمملكة من رؤية مستقبلية بعيدة المدى قائمة على 
ة، في مقدمتها التنويع االقتصادي ورفع مستويات التكامل بين عدد من الركائز األساسي

القيم المضافة، وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات وزيادة القطاعات االقتصادية  المختلفة، 
، ومن ثم تعزيز القدرات التصديرية للمملكة، وتعظيم استفادتها من )داخلياً وخارجياً(الوطنية 

وتشكل األوضاع العالمية المترتبة على األزمة المالية . العالمية العضوية في منظمة التجارة
العالمية، وربما لسنوات قليله قادمة، حافزاً للتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص بشأن سياسة 
التجارة الخارجية، وذلك من خالل تبني إجراءات وبرامج فعالة لتنمية الصادرات غير النفطية، 

المكثف لها في األسواق التقليدية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة،  كماً ونوعاً، مع الترويج
وإنشاء مناطق للتجارة الحرة، مع تعزيز الدور التنموي للواردات من السلع الوسيطة 
والرأسمالية، فضالً عن إحكام الرقابة على الواردات لتقليص فرص تدفق السلع المقلدة 

رجية خالل سنوات الخطة على تحقيق االستفادة كما ستعمل سياسة التجارة الخا. والمغشوشة
القصوى من التكامل االقتصادي الخليجي والعربي لزيادة الصادرات الوطنية ورفع األهمية 
النسبية للتجارة البينية في إطار مستويات متقدمة من االنفتاح االقتصادي على الصعيد 

داء األجهزة الحكومية المعنية بأنشطة كما ستولى الخطة اهتماماً خاصاً برفع كفاءة أ. اإلقليمي
 .التجارة الخارجية والرفع من مستواها
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 االقتصاد القائم على المعرفة
 
 المقـدمـة   ٥/١

االقتصاد المتمكن من إنتاج المعرفة ونشرها "ُيعرَّف االقتصاد القائم على المعرفة بأنه 
الذي تكون فيه المعرفة العامل الرئيس في النمو وتكوين الثروة والتوظيف هو واستخدامها و

في مختلف القطاعات التنموية، ويشكل رأس المال البشري ركيزته األساسية لالبتكار واإلبداع 
ـ وتوليد األفكار الجديدة، وذلك باالعتماد على تقنية المعلومات واالتصاالت  ". أداة مسـاعدة ك

، فكـل  "االقتصاد القائم علـى المعرفـة  "و"  مجتمع المعرفة"إيجابية بين  وهناك عالقة ارتباط
اً لتعزيز القدرات التنافسية للدول مطلباً ملّح" المعرفة"وتمثل . منهما يؤثر في اآلخر ويتأثر به

 .   الحادي والعشرينخالل القرن 
امـل  تؤكد النظريات والتجارب والممارسات العالمية المعاصـرة علـى اخـتالف العو   

المحركة للنمو االقتصادي اليوم عما كانت عليه في السابق، حيث بات االقتصاد أكثر اعتمـاداً  
وللتفاعل اإليجـابي  . في نموه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية

مع تلك التطورات لضمان االرتقاء بالقدرات التنافسـية لالقتصـاد الـوطني، يلـزم اهتمـام      
االبتكار واستثماره في جميع القطاعات، والدور : ت االقتصادية بالمعرفة؛ أي بكل منالسياسا

الجديد للتقنية، وريادة األعمال، والتعليم، والتعلم مدى الحياة، واالرتقـاء بمهـارات القـوى    
العاملة، وانتقال اإلدارة من الهياكل الهرمية إلى األفقية مع االستفادة من شـبكات التعـامالت   

 . كترونية واالتصال األكثر كفاءةاإلل
شهدت خطة التنمية الثامنة تطورات، تشكل ركائز أساسية للتوجه نحـو االقتصـاد    

القائم على المعرفة ومنها البدء في تنفيذ الخطة الخمسية األولى للسياسـة الوطنيـة للعلـوم    
االستراتيجية الوطنية  ، وإقرار"الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات"والتقنية، واعتماد 

، وإقامـة مدينـة   "استراتيجية الموهبة واإلبداع ودعـم االبتكـار  "للصناعة، فضالً عن إقرار 
المعرفة في المدينة المنورة، واعتماد المنطقة التقنية بالدمام التابعة للهيئة السعودية للمـدن  

، إضافة )آفاق(ليم العالي الصناعية ومناطق التقنية، والمضي في إعداد استراتيجية جديدة للتع
 .إلى التقدم في عملية التخصيص

نحو االقتصاد القائم على المعرفة من خالل التركيز تتبنى خطة التنمية التاسعة التوجه 
على التعليم الذي ينشر المعرفة التي تؤسس قدرات تمكن من نقـل المعرفـة وتراكمهـا ثـم     

ادية واالجتماعية، وخاصة في أنشطة اإلنتاج توليدها واستثمارها في مختلف القطاعات االقتص



الصفحة
٨٦

 

الميـزات النسـبية   تعزيز وتسعى الخطة من خالل التركيز على تلك المحاور إلى . والخدمات
القتصاد المملكة وإضافة ميزات تنافسية جديدة لـه، وتنويـع االقتصـاد وزيـادة إنتاجيتـه      

 .فرص عمل مناسبة للمواطنينإحداث وتنافسيته، فضالً عن 

رض هذا الفصل تحليالً لألوضاع الراهنة، وأهم القضايا والتحديات التي تواجـه  يستع
جهود التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى استراتيجية التنمية التي تتضـمن  
عرضاً للرؤية المستقبلية واألهداف العامة، والسياسات، واألهداف المحددة التي تتبناها خطـة  

 .عة في هذا الخصوصالتنمية التاس
 

 الوضع الراهن    ٥/٢
 نشر المعرفة  ٥/٢/١

يشكل التعليم المنظومة الرئيسة لنشر المعرفة في المجتمع، بدءاً من رياض األطفـال  
ففي ظل التوجه نحو مجتمـع المعرفـة، تصـاعد االهتمـام      . وانتهاًء بالتعليم فوق الجامعي

 وقد تجلى هذا االهتمام. العالمي بتنشئة األطفال، وخاصة خالل مرحلة التعليم ما قبل المدرسي
في إطالق العديد من البرامج العالمية في هذا المجال، أما علـى المسـتوى الـوطني، فتـدل     

فقـد ازداد عـدد   . إحصاءات وزارة التربية والتعليم على حصول بعض التقدم في هذا المجال
إلـى  ) ١٩٨٠(هـ ٤٠٠/١٤٠١عام في ألف طفل  ٢٨لملتحقين برياض األطفال من األطفال ا
 ).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام في ألف طفل  ١٠٣,١

األساس لبناء القدرات التي يتطلبها التحول نحو االقتصاد القائم أما التعليم العام فيشكل 
الراهن للتعلـيم   الموارد البشرية في هذه الوثيقة، الوضعتنمية ويوضح فصل . على المعرفة

الذي من شـأنه أن  " تطوير"لتعليم ر االعام في المملكة، فقد انطلق برنامج الملك عبداهللا لتطوي
نوعيـة  : تتطلب المزيد من االهتمـام مثـل  ويعالج أوضاعاًً راهنة تخص التعليم بكل مراحله 

لتقنية والرياضـية،  التعليم، وتأهيل المعلمين، وتطوير المناهج بالتركيز على المواد العلمية وا
والتوسع في نشاطات تنمية المهارات وخاصة مهارات الفكر التحليلي والمهـارات اليدويـة،   

 . وروح المبادرة واالبتكار وريادة األعمال واللغات ، والعلوم المستقبلية أو البازغة

من جهة أخرى تشكل مرحلة التعليم العالي إحدى أهم مراحل البنـاء للتوجـه نحـو    
وباالستناد إلى ما ورد في فصل تنمية الموارد البشرية في هذه . اد القائم على المعرفةاالقتص

الوثيقة بشأن الوضع الراهن للتعليم العالي، يتضح أن هناك أوضاعاً راهنة  ذات تأثير مباشر 
 : في نشر المعرفة، تتطلب التطوير وهي
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   ير ، إذ ازداد عـدد  عدد طالب الماجستير والدكتوراه وحجم أنشطة البحـث والتطـو
 ٩٧٦٨إلى ) ١٩٩٤(هـ ١٤/١٤١٥عام  ٥٣١٢الطالب المقيدين في الماجستير من 

في المـدة   فقط ٢٤١٠إلى  ١٢٠٣، وفي الدكتوراه من )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧عام 
، ١٢٩١إلـى   ٦١٥أما عدد الخريجين والخريجات في الماجستير فازداد من . نفسها

على وتُعد هذه األعداد قليلة قياساً . في المدة المذكورة ٢٢٨إلى  ١٦٣والدكتوراه من 
 .المعايير العالمية، مما ينعكس على وضع البحث والتطوير

      المؤسسات الوسيطة التي تربط التعليم العالي بأنشـطة اإلنتـاج والخـدمات، مثـل
حاضنات األعمال وحاضنات التقنية، وحدائق العلوم والتقنية، وشـركات رأس المـال   

يء وغيرها، فمثـالً ال يتجاوز عدد الحاضنات في المملكة خمس حاضنات فقـط  الجر
في حين يقدر متوسط عدد الحاضنات في الدول المتقدمة بست حاضنات لكل مليـون  

 .نسمة

 
 نقل المعرفة وتوطينها   ٥/٢/٢

تسعى المملكة إلى نقل المعرفة وتوطينها، ثم إنتاجها داخلياً، وذلك من خـالل العديـد   
منها نقل التقنية عبر شركات القطاع الخاص، وشراكاتها مع الشركات األجنبيـة   ،القنواتمن 

الرائدة، فضالً عن التعاون مع المؤسسات العلمية العالمية المتميزة إلنشاء جامعات ومراكـز  
افتُتحت مؤخراً جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنيـة  وفي هذا الصدد، فقد . بحثية في المملكة

 . د من الجامعات الخاصةوعد
العزيز للعلوم والتقنية نقل التقنية كأحد أهدافها، والـذي   كما اعتمدت مدينة الملك عبد

وُيعد برنـامج تـوطين التقنيـات االسـتراتيجية     . يجري تحقيقه من خالل العديد من القنوات
فـي عـام    وقد وضعت المدينـة . وتطويرها والمتقدمة من أهم البرامج في مجال نقل التقنية

 . خارطة طريق لتنفيذ هذا البرنامج) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
، والشركة )أرامكو(من جهة أخرى، تقوم شركات مثل شركة الزيت العربية السعودية 

خاصة في مجال ، وشركات برنامج التوازن االقتصادي )سابك(السعودية للصناعات األساسية 
عكفت شركة أرامكـو  فقد  .التقنية وتوطينهااإللكترونيات المتقدمة بنشاط مهم في مجال نقل 

. أنشأت لهذا الغرض مركزين للبحـث والتطـوير  وعلى نقل تقنيات صناعة النفط وتوطينها، 
ولشركة سابك أيضاً جهود مماثلة في مجال تقنيات الصناعة البتروكيميائية، حيث تم توسـعة  

 . في الرياض" مجمع سابك للبحث والتطوير"



الصفحة
٨٨

 

 رفةإنتاج المع   ٥/٢/٣
وقد استهدفت الخطة . يجرى إنتاج المعرفة من خالل أنشطة البحث والتطوير واالبتكار

بليـون ريـال عـام     ٧,٩الخمسية األولى للعلوم والتقنية تنفيذ بـرامج ومشـاريع بقيمـة    
، وهو ما يشكل تطوراً مهماً في اتجاه تمويل أنشطة إنتاج المعرفـة  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

خرى، شهدت الجامعات السعودية نمواً في عـدد المراكـز البحثيـة   ومن جهة أ. في المملكة
، حيث تم إنشـاء سـبعة مراكـز    )٢٠٠٧-٢٠٠٦(هـ ٢٧/١٤٢٨-٢٦/١٤٢٧خالل عامي 

الدراسات البيئية، وعلـوم الجينـوم الطبـي، وتكريـر البتـرول      (للتميز البحثي في مجاالت 
التقنية الحيوية، وأبحـاث التمـور   والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والمواد الهندسية، و

وتنبهت الكثير . برنامجاً تدريبياً ضمن مشروع لإلبداع والتميز ٣٢، إضافة إلى تنفيذ )والنخيل
من شركات القطاع الخاص ألهمية وجود مراكز أو وحدات للبحث والتطوير لـديها، وبـدأت   

 . منتجاتها وخدماتهالبإنشاء مثل هذه المراكز، التي ستؤدي إلى رفع المحتوى المعرفي 
 

 استثمار المعرفة   ٥/٢/٤
من أجـل  يعتمد االقتصاد القائم على المعرفة على استثمار مخرجات منظومة المعرفة 

وعلى الرغم من أن أنشطة االبتكـار فـي   . إيجاد منتجات وخدمات جديدة عن طريق االبتكار
البتكار والقدرات التقنية، إال العالمي لمؤشر المهماً بحسب نتائج  المملكة ال تزال تشكل تحدياً

فقد شـهدت الصـناعات الوطنيـة مـثالً     . أن قاعدة االنطالق نحو تنمية االبتكار باتت قائمة
تطورات ملموسة على مدى العقود الثالثة الماضية، وأصبحت تمتلك قواعد قوية من المعارف 

االسـتراتيجية  "خاصة بعـد إقـرار   التي يمكن البناء عليها للتوجه نحو هذا االقتصاد الجديد، 
، وآلية تنفيذها التي تتبنى قيام اقتصاد قائم علـى المعرفـة، إضـافة إلـى     "الوطنية للصناعة

 .، التي جرى اعتمادها"ودعم االبتكار استراتيجية الموهبة واإلبداع"
 

 البيئة المواتية   ٥/٢/٥
لك بتوفير خمسة عناصـر  زة، وذيتطلب نشر المعرفة ونقلها وإنتاجها توافر بيئة محف 

 : تتمثل فيما يلي ةرئيس
 
 البنية األساسية لتقنية المعلومات واالتصاالت : 

كونها أداة لتوفير البنيـة  : تؤدي تقنية المعلومات واالتصاالت دورين أساسيين، األول
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اعتمادهـا قطاعـاً   : التحتية التي تساعد على خزن المعرفة وتراكمها ونقلها ونشرها، والثاني
، بما يؤهلهـا  ملموسة في هذين االتجاهينوقد قطعت المملكة خطوات  .معرفياً إنتاجياً وخدمياً

وقد عرض فصل تقنية المعلومات واالتصاالت فـي  . للتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة
االنتقال من التعامل مع المعلومات البحتة إلى التعامل هذه الوثيقة للوضع الراهن، حيث جرى 

، وتوصيف المعلومات، ونظم استخالص البيانـات  "النظم الخبيرة"استعمال : المعرفة، مثل مع
، ونظم المعرفة وإدارتها، فضالً عن حيازة المملكة للحواسيب فائقـة  "التنقيب عن المعلومات"

التطور مثل الحواسيب الموزعة والحواسيب المتوازية، والتي بدأ استخدامها في جامعة الملك 
ومن جهة أخرى، شهدت المملكة تطوراً ملحوظاً في عدد المشـتركين  . للعلوم والتقنية عبداهللا

في الهاتف الثابت والجوال، وفي شبكة اإلنترنت، والنطاق العريض، بالمستوى الذي يؤهلهـا  
المعرفة، خاصة إذا ما حافظت على وتيرة معـدالت التطـور   القائم على قتصاد االللتوجه نحو 

 . المتحققة
 

 لملكية الفكريةا : 
شهدت المملكة تطوراً ملموساً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والتـي كانـت   
تشكل أحد متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية، وعامل جذب للشـركات األجنبيـة،   

النشاط الفكري في المجاالت الصناعية والعلميـة  مخرجات فحق الملكية الفكرية يضمن ملكية 
الملكيـة  : وتقسم الملكية الفكرية في المملكة إلـى قسـمين، األول  . ألدبية والفنية وغيرهاوا

الفكرية الصناعية، وتشتمل براءات االختـراع والعالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج      
فحقوق المخترعين، على سبيل . الملكية الفكرية األدبية أو حقوق المؤلف: الصناعية، والثاني

) ٣٨/م(بالحماية وفقـاً لنظام براءات االختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقـم   المثال، تحظى
 ١٩١٨وقـد بلغ إجمالي عدد البـراءات الممنوحـة   ). ١٩٨٩(هـ ١٠/٦/١٤٠٩وتاريـخ 

 ).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩للنماذج الصناعية، بنهاية عام  ٥١٥براءة اختراع، و
 

 األنظمة والتشريعات : 
تؤكد دراسة الوضع الراهن لألنظمة والقوانين التي تؤثر في عمليات نشـر المعرفـة   
ونقلها وإنتاجها واستثمارها أن هناك حاجة لتطويرها علـى ضـوء متطلبـات التكّيـف مـع      

 . المتغيرات والمستجدات المحلية واإلقليمية والدولية
 

 الخدمات المساندة : 
تُعد الخدمات المعرفية المساندة من األدوات المهمة لقيام مجتمع المعرفة واالقتصـاد  



الصفحة
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جيد القائم على المعرفة وتطوره، ويدل استعراض الوضع الراهن لهذه الخدمات وجود مستوى 
 :  يمكن تعزيزه لدعم التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة ومن أهم تلك الخدمات ما يلي

تقديم المحتوى الرقمي العربي، مثل المكتبـات وقواعـد البيانـات ومواقـع     خدمات  )أ(
وقد تطورت هذه الخدمات في المملكة في ظل وجود العديـد مـن   . اإلنترنت وغيرها

المكتبات الكبرى، وبدعم من مبادرة الملك عبداهللا للمحتوى العربي التي انطلقت فـي  
 . ، وغيرها من المبادرات)٢٠٠٧(هـ ٣/١١/١٤٢٨

الهيئة السعودية للمواصفات والمقـاييس  "خدمات المواصفات والمقاييس التي تتوالها  )ب(
 ".والجودة

إدارات المختبرات في العديد من الجهات؛ مثل وزارة التجارة والصـناعة، وشـركة    ) ج(
 .، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وغيرها)أرامكو(الزيت العربية السعودية 

يات العلمية، التي تؤدي عمالً مهماً في دعم األنشطة والمبادرات المعرفية فـي  الجمع )د(
) ٧٥(أكثـر مـن   ) ٢٠٠٧(هــ  ١٤٢٨، وقد بلغ عددها في عام وتنظيمها المملكة

 .جمعية، تتوزع بين مختلف جامعات المملكة
 

 التوعية والتنوير واإلعالم : 
المسؤولة عن مختلف وسـائل اإلعـالم   تُعد وزارة الثقافة واإلعالم الجهة الحكومية 

، حيث تتولى تقديم خدماتها من خـالل شـبكات البـث    )، والمسموعةوالمقروءةالمرئّيـة، (
وعلى الرغم مـن التطـور   . اإلذاعي والتلفزيوني، فضالً عن طباعة الكتب ونشرها وتوزيعها

اجة ملحة لزيادة حصـة  الذي شهدته الخدمات اإلذاعية والتليفزيونية ، إال أنه ال تزال هناك ح
البرامج والمواد المرئية والمسموعة المتخصصة في نقل المعرفة وإنتاجها واستثمارها، وذلك 
لتعزيز التوجه نحو مجتمع المعرفة، وهذا يتطلب تطوير السياسة اإلعالمية والثقافيـة لتلبيـة   

 .متطلبات مجتمع المعرفة
 

 عرفةمشاريع معززة لالقتصاد القائم على الم  ٥/٢/٦
العامـة  (شهدت خطة التنمية الثامنة البدء في تنفيذ العديد مـن المشـاريع الكبـرى    

، التي تمهد للتوجه نحو بنـاء االقتصـاد القـائم علـى     في مختلف مناطق المملكة )والخاصة
، وتحقيـق  المعرفة، ومنها المشروعات االستثمارية التي تستهدف تنويع القاعدة االقتصـادية 

مشاريع التعدين، واالتصاالت وتقنية المعلومـات،  : ؛ مثلالمتوازنة بين مناطق المملكةالتنمية 
إلى ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ي عام ـتكلفتها فيقدر أن تصل  والمشاريع البتروكيماوية، التي
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 ٢إضافة إلى مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية القائمـة بنحـو   . بليون ريال ٥٤نحو 
هذه المشاريع في تعزيز الميزات النسبية للمملكة وتحويلها إلى ميـزات  وتسهم . بليون ريال

 ). ٥/١(تنافسية، اإلطار 
 

 
 القضايا والتحديات   ٥/٣
  نشر المعرفةالتعليم و   ٥/٣/١
تتطلب منظومة التعليم معالجة مجموعة من القضايا تتعلق بتطوير المناهج، والـتعلم   

، )٥/٢(اة، وربط التعليم بالتنمية، وتعريب المعرفة، وتخصيص التعلـيم، اإلطـار   ـمدى الحي
وذلك لإلسهام في تنمية القدرات التحليلية وامتالك المهارات العملية، فضالً عن تعزيـز روح  

ينطوي هذا النمط التعليمي على أهمية بالغة للوصول إلـى اقتصـاد   . المبادرة وريادة األعمال
فة ومجتمع معرفي، من خالل تطوير منظومة التعليم في مختلف مراحلها، بدءاً قائم على المعر

بالطفولة المبكرة التي تتطلب جهوداً كبيرة، وانتهاًء بالتعليم ما بعد الجامعي، الـذي يتطلـب   

 :أهم المشروعات المعززة لبناء االقتصاد القائم على المعرفة): ٥/١(اإلطار 
 :إلشراف الهيئة العامة لالستثمار، وهيالخاضعة قتصادية االمدن ال .  ١

  االقتصادية في رابغ عبداهللامدينة الملك. 

  في حائلاالقتصادية مدينة األمير عبد العزيز بن مساعد. 
 مدينة المعرفة االقتصادية في المدينة المنورة.  

  االقتصاديةجازان مدينة . 

 كما تجري دراسة إنشاء مدينتين اقتصاديتين في كل من تبوك والمنطقة الشرقية . 
 ).ودية للمدن الصناعية ومناطق التقنيةالهيئة السع(منطقة التقنية بالدمام  . ٢
 ).الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض(حديقة تقنية المعلومات واالتصاالت في الرياض  . ٣
مشاريع المناطق الصناعية الجديدة، وهذه ستنتشر في مختلف مناطق المملكة، تنفيذاً لبرامج  . ٤

 .الوطنية للصناعة ستراتيجيةاال
 ).يّسر(تعامالت اإللكترونية مشروع تطوير ال .٥
، ومبادرة "مركز المعرفة"، والذي يأتي ضمن برنامج )كسب" (واحة المعرفة"وادي الرياض للتقنية، و . ٦

 ).جامعة الملك سعود" (رواق المعرفة"

 .للعلوم والتقنية عبداهللاجامعة الملك  . ٧
 .برنامج الملك عبداهللا لالبتعاث . ٨

 . لتطوير التعليم عبداهللابرنامج الملك  . ٩
 .للمحتوى الرقمي العربي عبداهللامبادرة الملك  . ١٠
 .ضالريافي مدينة الملك عبداهللا المالي مركز  .١١
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ويتطلب ذلك تنفيذ برنامج وطني يهتم بإعداد المعلمين، فضالً عن توفير . توسعاً واهتماماً أكبر
لمختبرات الالزمة لتكوين المهارات العلمية والعملية، إضافة إلى وجود بنية تحتيـة  المعامل وا

 . للمعلومات واالتصاالت في مجال التعليم

 
 نقل المحتوى المعرفي وتوطينه   ٥/٣/٢

تتجسد المعرفة فيما يسمى بالمحتوى المعرفي الذي يمثل أحد األصول غير المادية في 
وُيعدُّ توطين . ويأخذ هذا المحتوى أشكاالً متعددة في االقتصاد وفي المجتمع. االقتصاد

وتواجه المملكة . على المعرفة بمثابة تكوين ثروة وطنيةالقائم المحتوى المعرفي في االقتصاد 
تعلق بالمحتوى ي ، ومنها مانقل المحتوى المعرفي وتوطينهمجال التحديات في العديد من 

 :قضايا منظومة التعليم في المملكةبرزأ): ٥/٢(اإلطار 

 نفعاً، ينبغي أن تكون " مجتمع المعرفة"لكي تجدي الجهود واالستثمارات الموجهة نحو  :تعريب المعرفة
قنية باللغة العربية، نظراً ألن اللغة تُعد بمثابة الوعاء الذي تصاغ فيه المعرفة والمعلومات العلمية والت

وال يعني تعريب العلوم والتقنية عدم االهتمام بتعلم اللغات األجنبية، ولكن يجب فصل موضوع إتقان . المعرفة
 .م بواسطتهااللغات األجنبية عن التعل

 ال ترقى إلى المعتمدة حالياً العلمية كالرياضيات والفيزياء المناهج ُيظهِر الوضع الراهن أن  :تطوير المناهج
إلى مواءمة لتأخذ في الحسبان الحاجات الحالية وهي بحاجة مراحل التعليم، جميع مستوى الطموح في 

 .والمستقبلية للمجتمع السعودي
 العامل على اقتناء هناك عالقة ارتباط قوية بين عدد سنوات التعلم وبين قدرة الفرد  :التعلّم مدى الحياة

وبناًء عليه، فإن التعليم المستمر مدى الحياة بات يشكل أحد أهم المتطلبات . المعارف والتقنيات واستيعابها
ومن ثم، فإن سياسة وبرامج التعلم مدى الحياة في المملكة بحاجة . للتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة
في مختلف القطاعات وإمكاناتها الوطنية العمالة س على قدرات إلى مراجعة لزيادة فاعليتها، بحيث تنعك

 .اإلنتاجية
 وقد ترتب على هذا . ة العامة للدولةينازييحظى التعليم بالحصة األكبر من مخصصات الم : ربط التعليم بالتنمية

يـادة معـدالت   االهتمام أن قطعت المملكة شوطاً كبيراً في العديد من المجاالت، مثل خفض معدالت األمية، وز
االلتحاق في جميع مستويات التعليم، وإنشاء الجامعات في مختلف مناطق المملكة وكذلك كليات التدريب التقني 

وحاجات سوق العمـل  ) العرض(إال أن هناك حاجة لحلول فاعلة في المواءمة بين مخرجات التعليم . والمهني
الة في صفوف الخريجين، وضعف مستوى الربط بـين  ، فقد أدى الخلل في هذا المجال إلى نشوء البط)الطلب(

 .أصبح الطلب على مخرجات التعليم دون المستوى المأمولومن ثم منظومة التعليم وسوق العمل، 
 آخر، فهناك الكثير من صور التخصيص؛ فقد إلى يختلف مفهوم تخصيص التعليم من بلد : تخصيص التعليم

إال أنه في ظل التخصيص، يظل . دارة أو الخدمات، وقد تكون كليةتكون في صورة الملكية أو التمويل أو اإل
التعليم ورسم سياساته وأهدافه من مهمات الدولة، لكونها مسؤولة عن المحافظة على قيم المجتمع وتراثه 

ومن ثم، ينبغي تبني برنامج لتخصيص التعليم في مراحل تعليمية محددة إضافة إلى دعم التعليم . وخصوصيته
 .واضحة وحازمة استراتيجيةوتنظيمه ومراقبته وفق أسس دقيقة والخاص 
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المعرفي في كل من المنتجات والخدمات، والصادرات والواردات، وفي الشكل الرقمي على 
وتوطينه بقضيتي استقطاب العقول واالستفادة من المعرفي اإلنترنت، كما يرتبط نقل المحتوى 

ويتطلب مواجهة تلك التحديات بذل مزيد من الجهود وتبني ). ٥/٣(التعاون الدولي، اإلطار 
السياسات واإلجراءات الالزمة لزيادة المحتوى المعرفي في مختلف األنشطة والمجاالت وبما 

 .يسرع من خطوات تحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة

:وتوطينهتحديات نقل المحتوى المعرفيبرزأ): ٥/٣(اإلطار 
 المعرفي في المنتجات والخدمات وقياس  تنطوي زيادة المحتوى: المحتوى المعرفي في المنتجات والخدمات

وتسعى العديد من الدول لتنفيذ برامج للقيام بهذا القياس في مختلف . تحقق هذه الزيادة على أهمية كبيرة
ومن ثم، تتطلب أنشطة اإلنتاج والخدمات في المملكة رفع المحتوى المعرفي في سلعها . القطاعات التنموية

دة القيمة المضافة للمنتجات، ويؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ويرتقي بالقدرات وخدماتها، ألنه يفضي إلى زيا
 . التنافسية عالمياً

 األمم المتحدة يعتمد تقرير الصناعة العالمي الصادر عن منظمة : المحتوى المعرفي في الصادرات والواردات
ه نحو االقتصاد القائم على ، عدداً من المؤشرات يقاس من خاللها مدى التوج)يونيدو(للتنمية الصناعية 

المعرفة ومنها تحديد حصة الصادرات والواردات عالية التقنية ومتوسطة التقنية من إجمالي الصادرات 
والواردات، مما يتطلب مراجعة تلك المؤشرات والتعرف على معايير االرتقاء بالمحتوى المعرفي والتقني في 

 .رفع هذه النسبمن أجل الصادرات والواردات، 
 نوعية المعرفة وكميتها المتراكمة والمتاحة "يقصد بالمحتوى المعرفي الرقمي : المحتوى المعرفي الرقمي

بما نسبته ال يزال هذا المحتوى يشكل تحدياً، إذ يقدر حيث ". للمواطن باللغة العربية على شبكة االنترنت
)٠,٤( ولهذا جاءت مبادرة الملك عبداهللا للمحتوى العربي لعام . من إجمالي المحتوى على شبكة اإلنترنت

تعكف مدينة الملك عبدالعزيز و. لتشكل خطوة أساسية نحو معالجة هذه القضية) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨
ود، من خالل مضاعفة إال أن الوضع القائم يتطلب تواصل هذه الجه. للعلوم والتقنية على تنفيذ هذه المبادرة

 .المحتوى المعرفي الرقمي العربي
 تتبنى معظم الدول المتقدمة أو الساعية للتقدم سياسات تحفيزية الستقطاب العقول :  استقطاب العقول

وعلى مستوى المملكة، ينبغي أن تولي سياسات االستقدام . والكفاءات، خاصة في المجاالت العلمية والتقنية
صاد والمكون المعرفي د االهتمام الكافي الذي يضمن جذب العناصر التي تضيف إلى االقتوالسعودة هذا البع

عد جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية خطوة مهمة في هذا االتجاه، حيث تسعى الجامعة تُو. والتقني
رن مع هذه القضية وبناًء عليه، فإن التعامل الكفء والم. الستقطاب الكفاءات المعرفية من مختلف دول العالم

المحورية يتطلب تطوير سياسات االستقدام والسعودة وفق رؤية مستقبلية، لتحقيق متطلبات التوجه نحو 
 . االقتصاد القائم على المعرفة

  ُيعد نقل المعرفة أحد أهم الثمار التي تتطلع الدول إلى جنيها من وراء : االستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي
وتتضمن وثائق تلك االتفاقيات تحديداً للعديد من األمور؛ . ت التعاون الثنائية أو متعددة األطرافعقد اتفاقيا

. منها ماهية المعارف والتقنيات المطلوب نقلها، والجهة الناقلة، والزمن المتفق عليه، وتمويل عملية النقل
مع مختلف الدول أو التجمعات اإلقليمية  ومن ثم ينبغي أن تعزز المملكة االستفادة من االتفاقيات التي تبرمها
 .كاالتحاد األوروبي أو المنظمات الدولية كمنظمة األمم المتحدة وغيرها



الصفحة
٩٤

 

 قدرات إنتاج المعرفة   ٥/٣/٣
شطة؛ وهي البحث العلمـي، والتطـوير التقنـي،    المعرفة من خالل ثالثة أنيتم إنتاج 

مضاعفتها في جميع القطاعات، على أن تتوافق مخرجاتها مع يتوجب واالبتكار، وهي أنشطة 
تكثيف الجهود : ، ويتطلب ذلك مواجهة العديد من التحديات، أبرزهاالوطني متطلبات االقتصاد

البحـث  ) موارد(نها، وزيادة حجم القدرات الضرورية الستيعاب المعرفة وتوطيالخاصة ببناء 
والتطوير واالبتكار المادية والبشرية، والتوسع في البحوث التطبيقية وفي االبتكار واالهتمـام  
بالمعارف التي تتنافس الدول المتقدمة في امتالكها وال تنشر وال يجـري تبادلهـا، وتحفيـز    

 ).٥/٤(القطاع الخاص على إنتاجها، اإلطار 

 
 المعرفة إلى منتجاتتحويل    ٥/٣/٤

يعد التعليم والتدريب والبحث والتطوير تحويالً للثروة إلى معرفة، وحتى تكتمل الدورة 
وتواجه المملكة العديد من القضايا في . المعرفية اقتصادياً ينبغي تحويل المعرفة إلى ثروة

 :تحديات بناء قدرات إنتاج المعرفة برزأ): ٥/٤(اإلطار 
     ،بناء القدرات الالزمة الستيعاب المعرفة وتوطينها، والتي تستند على تكوين المـوارد البشـرية المعرفيـة

وإيجاد المؤسسات المتخصصة، وتعزيز التطوير العلمي والتقني واالبتكـاري، وإيجـاد البيئـة التنظيميـة     
 .واإلدارية الالزمة، وتوفير التمويل بأنواعه المختلفة

  البحث والتطوير واالبتكار المادية والبشرية، سواًء من حيث عدد المؤسسات أو المعامـل  موارد زيادة حجم
والمختبرات، أو عدد العاملين في مجاالت البحث العلمي في الجامعات، إضافة إلى عدد سـاعات المعلمـين   

 .المخصصة لهذا الغرض نسبة إلى عدد الساعات المخصصة للتعليم

   تركيز أنشطة البحث والتطوير واالبتكار على مجاالت مهمة لالقتصاد الوطني، وذلك لمعالجة الخلل النسـبي
بين كل من البحث األساسي، والبحث التطبيقي، والتطوير واالبتكار، والذي يمتد إلى تركيز حجم المؤسسات 

ابتكار بعقود مع أنشـطة اإلنتـاج   كما ينبغي تبني برامج بحث وتطوير و. وعدد العاملين وإجمالي التمويل
 .فقط طة موجهة للنشر العلمي أو للترقيوالخدمات، بحيث ال تكون هذه األنش

   استناد إنتاج السلع والخدمات الوطنية الجديدة التي تدخل في غمار المنافسة عالمياً على نماذج خاصة مـن
والتي ال تأتي من الخارج عادة بـل تبنـى   أنشطة البحث والتطوير واالبتكار التي تدعى بالنماذج التنافسية 

 . بقدرات محلية

  في إنتاج المعرفة، مع توسيع مجاالت الشـراكة  دوره على زيادة ) الوطني واألجنبي(تحفيز القطاع الخاص
 .بين القطاع الخاص ومنظومة البحث والتطوير، من أجل زيادة إنتاج المعرفة وطنياً
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لقطاعين العام دعم االستثمار وزيادته لألنشطة المعرفية لدى ا: سبيل تحقيق ذلك، من أبرزها
المؤسسات  ، كّماً ونوعاً، فيوالخاص، وتنمية الموهبة واإلبداع وزيادة برامجها، والتوسع

الوسيطة بين التعليم والبحث والتطوير من جهة وفعاليات اإلنتاج والخدمات من جهة أخرى، 
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نقل المعرفة وتوطينها ونشرها واستثمارها، اإلطار 

)٥/٥.( 
 

 
  

 :تحديات تحويل المعرفة إلى منتجات برزأ): ٥/٥(ار اإلط
 يحتاج االستثمار العام والخاص في مجاالت تطبيق المعرفة واستخدامها إلى : رفيةاالستثمار في األنشطة المع

فعلى . ع االقتصادي واإلنتاجية والتنافسيةيدعم كبير، خاصة في ضوء استمرار التحديات في مجاالت التنو
ت ال يزال الرغم من التطور الذي تحقق في مجاالت االستثمار، إال أن المردود االقتصادي لهذه االستثمارا

  .دون المستوى المأمول نظراً لضعف العنصر المعرفي فيها
 على الرغم من تصاعد اهتمام المملكة بتنمية المواهب واإلبداع واالبتكار، والذي : الموهبة واإلبداع واالبتكار

ة الملك وطنية لرعاية الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار، فضالً عن إنشاء مؤسس استراتيجيةتجلى في اعتماد 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع، وتأسيس جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية، إال أن تعزيز هذه 

ومن ثم، التميز في الجامعات . الخطوات سيزيد من زخم هذا التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة
 .والمعاهد العليا، فضالً عن العلماء والتقنيين والمبتكرين

 تنطلق أهمية المؤسسات الوسيطة، بين التعليم والبحث والتطوير من جهة، وقطاعات : سسات الوسيطةالمؤ
اإلنتاج والخدمات من جهة أخرى، من دورها في ربط البحث والتطوير والتعليم باالقتصاد، فضالً عن دعمها 

وقد بدأت . معرفة إلى ثروةلالبتكار، أي نقل نتاج البحث والتطوير إلى خطوط اإلنتاج والخدمات وتحويل ال
وتأخذ هذه المؤسسات أشكاالً عديدة، فمنها ما يوجد في الجامعات مثل مكاتب . المملكة تتقدم في هذا المجال

، مثل مكاتب التوظيف والتدريب والتأهيل، ومنها ما وقطاعاته االرتباط، ومنها ما يوجد لدى مواقع اإلنتاج
، ومنها ما يربط مكانياً أو جغرافياً بين البحث والتطوير والتعليم "ةمنظمات ترخيص التقني"هو مستقل، مثل 

وفعاليات اإلنتاج والخدمات، مثل حدائق التقنية ومدن المعرفة بأنواعها ومراكز التميز ومراكز نقل التقنية 
تجلى وحاضنات التقنية، ومنها أيضاً بنوك وصناديق وشركات رأس المال الجريء بأنواعه المختلفة، وهنا ت

قضية زيادة االهتمام بهذه المؤسسات الوسيطة، بحيث تتولى تمويل الربط بين التطوير واالبتكار وخطوط 
 . اإلنتاج

 د زيادة مشاركة القطاع الخاص في نقل المعرفة وتوطينها ونشرها وتراكمها تُع: مشاركة القطاع الخاص
قضايا االقتصاد القائم على المعرفة، خاصة في ظل توجه الدولة الساعي إلى  برزأ يحدإوخاصة استثمارها 

القيام بهذا العمل، يلزمه إجراء  للقطاع الخاص وحتى يمكن. قيادة قاطرة التنمية تعزيز مهمة هذا القطاع في
 .ومساندتها تطوير جذري في قاعدته المعرفية والتقنية بدعم من الدولة



الصفحة
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 معرفةإدارة ال   ٥/٣/٥
وتدل دراسة الوضع الراهن . من الممارسات الشائعة عالمياً" إدارة المعرفة"أصبحت  

لهذه اإلدارة في المملكة على وجود قضايا وتحديات تتطلب المعالجة خالل الخطة التاسعة 
 :منها
  القتصاد القائم على المعرفة بالتنسيق بين الجهات ذات العالقةلرسم خارطة طريق. 
  القتصاد القائم على المعرفةباالتنسيق بين المبادرات الوطنية العديدة الخاصة. 

 تبني المملكة لنظم إدارة المعرفة . 

 توفير ِحزم متنوعة من الحوافز لالستثمار في األنشطة ذات الصلة بالمعرفة . 

  تطبيق معايير الجودة مثل)ISO (و) ٩٠٠٠ISO في األجهزة الحكومية بغية) ١٤٠٠٠ 
 .رتقاء  بجودة العملاال

  في االقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع  لقياس التقدم المحرزرقمية اعتماد مؤشرات
إجراء قياس دوري لها خالل الخطة التاسعة، بالتنسيق بين مصلحة ، والمعرفة

اإلحصاءات العامة والمعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة 
 .ة المعلوماتاالتصاالت وتقني

 
 المعرفة والمجتمع   ٥/٣/٦
يتطلب التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة تعزيز اهتمام المواطن بالمعرفة  

ومصادرها، فضالً عن زيادة الوعي بأهمية العمل الجماعي وسيادة روح الفريق إذ دون ذلك 
ة المملكة ووزنها ة إلى تقوية الشعور برسالـة، إضافـة الحديثـب إنتاج المعرفـيصع

إقليمياً وعالمياً، نظراً ألن زيادة الوعي بهذه األمور من شأنه أن يعجل بتحقيق التوجه 
 .المنشود

 
 استراتيجية التنمية     ٥/٤
 الرؤية المستقبلية  ٥/٤/١
، سيكون اقتصاد المملكة قد خطا خطوات كبيـرة  )٢٠٢٤( هـ٤٥/١٤٤٦بحلول عام  

نحو االقتصاد القائم على المعرفة، معتمداً على مجتمع يعمق من المستوى المعرفـي ألفـراده   
من المستويات التي تشهدها الدول المتقدمة في هذا اقترب علماً ومهارةً وخبرةً، وسيكون قد 

 .المجال
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 األهداف العامة   ٥/٤/٢
لبشرية، ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة ألفراد المجتمع في تعزيز التنمية ا -

 . اكتساب المعارف والمهارات والخبرات

ـ ـز جهـتعزي - ـ ـود نقل المعرف ا فـي جميـع القطاعـات االقتصـادية     ـة وتوطينه
 .واالجتماعية

ـ ـالمملكقدرات ع مستوى ـرف - االقتصـادية  الحقـول  ي إنتـاج المعرفـة فـي    ـة ف
 .واالجتماعية

ى المعرفة ومحتواها في األنشطة اإلنتاجية والخدمية في القطـاعين العـام   رفع مستو -
 . والخاص

توفير البيئة التقنية واإلدارية والتنظيمية، فضالً عن البنية التحتية لتقنية المعلومـات   -
 .واالتصاالت

تقليص الفجوة المعرفية بين المناطق، وزيادة وعي المواطن بأهمية المعرفة، فضـالً   -
 . المحتوى الرقمي العربي عن زيادة

 
 السياسـات   ٥/٤/٣
  اعتماد آليات تفضي إلى زيادة نشر قواعد المعرفة التي تمكن من حسن نقلها ومن ثم

توطينها وإنتاجها واستثمارها للتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة، وذلـك مـن   
 .خالل اإلجراءات التالية

فرص التعليم، وتحسين معدالت االلتحاق بمراحله المختلفة، والحـد مـن    توفير -
 .معدالت التسرب، وتمكينه من االستجابة لمتطلبات التنمية والمعارف المستجدة

وزيادة أعداد المسجلين فيهـا، وربـط   ومقرراتها تطوير أنظمة الدراسات العليا  -
 .القائم على المعرفةعملها ومخرجاتها باالقتصاد 

 .االهتمام بالموهبة واالبتكار والريادة -
تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها معرفياً وتقنياً، بما يواكـب   -

 .المعارف والتقنيات الحديثة
 .تطوير مناهج التعليم لمواكبة متطلبات التطور المعرفي -
 .تعريب العلوم والتقنية وزيادة المحتوى الرقمي العربي -
 .، وتنمية روح المبادرة، وتعليم التقنياتهج مهارات تطوير المنتجتضمين المنا -



الصفحة
٩٨

 

    العمل على زيادة قدرات المملكة في مجال نقل المعرفة وتوطينها، وذلك فـي جميـع
 :األنشطة االقتصادية واالجتماعية، من خالل اإلجراءات التالية

ارها، فضالً عن تحفيز إبرام العقود التي تعمل على استيراد المعرفة ونقلها واستثم -
االستفادة القصوى من اتفاقيات التعاون الـدولي وبرامجـه فـي نقـل المعرفـة      

 .وتوطينها، وتوجيه اللجان الثنائية الدولية للتركيز على نقل المعرفة
تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات، أو اتفاقات شراء لمخرجات الشـركات   -

 .المعرفية الكبرى
 .دمات ذات المحتوى المعرفي المرتفعحفز استيراد السلع والخ -
تفعيل تنفيذ النصوص المتعلقة بنقل التقنية فـي برنـامج التـوازن االقتصـادي      -

 .ومتابعتها
  العمل على تحقيق زيادة ملحوظة في أنشطة توليد المعرفة العامة والخاصة، من خالل

 :اإلجراءات التالية
في الجامعات ومعاهد البحـوث  زيادة تمويل نشاط البحث العلمي والتطوير التقني  -

 .في جميع القطاعات الحكومية
 .تحفيز القطاع الخاص ودعمه لزيادة أنشطته البحثية والتطويرية واالبتكارية -
تحفيز إقامة مجمعات بحثية لقطاعات تقوم فيها مؤسسـات صـغيرة ومتوسـطة     -

 .لألعمال اتلتكون بمثابة حاضن
 منتجة في المملكة، لالرتقاء باإلنتاجيـة  تحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات ال

 :والقدرات التنافسية، من خالل اإلجراءات التالية
 .تعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية -
تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو األنشطة القائمة على المعرفـة، وذات القيمـة    -

 .المضافة العالية
ومحاور أو ممـرات التنميـة نحـو زيـادة األنشـطة      " المدن االقتصادية"توجيه  -

 .المعرفية
إقامة المؤسسات الوسيطة، بين التعليم والبحث والتطوير من جهة، والقطاعـات   -

الحاضنات وحـدائق التقنيـة ومراكـز    : اإلنتاجية والخدمية من جهة أخرى، مثل
صناعة محددة فـي مجـاالت   مراكز تعاونية ل( التميز، ومراكز التضامن الصناعية

 .، وغيرها)البحث والتطوير ونقل التقنية
تطوير سياسات التمويل وقنواته لدعم التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفـة،   -

 .ولزيادة االستثمار في نقل المعرفة وتوليدها
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لمشروعات المشتركة واالستثمارات األجنبية المباشرة لتوفير المزيد من الحوافز  -
 .قل المعرفة وتوطينهاعلى ن

  تقنياً وهيكليـاً ونظاميـاً وتمويليـاً    (العمل على توفير البيئة المناسبة إلدارة المعرفة
 :، من خالل اإلجراءات التالية)وإدارياً

 .التوظيف األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالت -
تجـارب  إيجاد البيئة المؤسسية والنظامية المالئمة للمعلوماتية، باالستفادة مـن ال  -

 .العالمية الناجحة في هذا المجال
 .تطوير البنية التحتية إلدارة المعرفة -
 .اعتماد مؤشرات لقياس مدى التطور في التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة -
 .تحسين البيئة النظامية واإلدارية لتداول المعرفة -

  التاليةالرقي بالمستوى المعرفي ألفراد المجتمع، من خالل اإلجراءات: 
شرائح المجتمع بين مناطق المملكة وجميع تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين  -

 .المختلفة
 .االهتمام بالحفاظ على اللغة العربية، وتوظيفها لتطوير مجتمع المعرفة -
تنمية اهتمام المواطن وزيادة وعيه بأهمية المعرفة، وأثرها فـي رقّيـه ورقـّي     -

 .مجتمعه
 
 المحددة األهداف   ٥/٤/٤
   السياسـة الوطنيـة   "مواصلة زيادة تمويل البحث والتطوير واالبتكار وفق ما أقرتـه

من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عـام  ) ٢(للوصول إلى مستوى " للعلوم والتقنية
من الناتج المحلي اإلجمـالي  ) ١(، ومن ثم تحقيق مستوى )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦

 .بنهاية الخطة التاسعة
 عدالت االلتحاق في مرحلة رياض األطفالمضاعفة م. 

  تحفيز القطاع الخاص للتوسع في اإلنفاق على البحث والتطوير واالبتكار، بحيث تصل
 .من إجمالي إنفاق المملكة على البحث والتطوير بنهاية الخطة) ٢٣(حصته إلى 

  ليبلغ "عالموهبة واإلبدا"زيادة عدد الطالب والطالبات الذين يحظون برعاية مبادرات ،
 .ألف طالب وطالبة سنوياً مع نهاية الخطة التاسعة ١٤عددهم نحو 

  االرتقاء بمستوى جودة تعليم العلوم والرياضيات في كامل المنظومة التعليمية، وزيادة
 .عدد ساعات هذه المواد مع نهاية الخطة التاسعة



الصفحة
١٠٠

 

  مختلفةال هبمستوياتتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم. 

 موازنة بما كانت عليه في مرة ونصف نحو إلى لتصل ة القيمة المضافة الصناعية زياد
تنفيذاً لالستراتيجية الوطنية للصناعة، بنهايـة الخطـة   ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام 

 .التاسعة

   ٣٠(زيادة نسبة المنتجات الصناعية ذات القاعدة التقنية مـن (  إلـى)٤٥ (  مـن
 .خطة التاسعةإجمالي اإلنتاج الصناعي بنهاية ال

  ١٨(زيادة نسب الصادرات الصناعية من ( إلى)٢٦ ( من إجمالي الصادرات بنهاية
 .الخطة التاسعة

  المجاالتجميع تطوير أنظمة المواصفات والمعايير في. 
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 تنافسية االقتصاد الوطني
 

 المقدمة ٦/١
فرضت التطورات االقتصادية والتقنية التي شهدها العالم منذ مطلع تسعينات القـرن  

، تحـديات جديـدة أمـام    في ظل العولمة الماضي، وما صاحبها من انفتاح اقتصادي وتجاري
يـة، وتزايـد   خارجاالقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلـى األسـواق ال  

تزايد حدة المنافسـة  و ،تها األجنبية في السوق المحليالمنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيال
وفي خضم هذه البيئة التنافسـية   .المباشرة ية على مستوى جذب االستثمارات األجنبيةملعاال

أمام مسيرة اندماج االقتصاد السعودي في منظومة االقتصاد العالمي، من تحديات ضه وما تفر
وأمام الجهود المبذولة لتطوير منشآت القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي، أصبح تحسـين  
القدرات التنافسية بأبعادها االقتصادية الكلية والجزئية عنصراً مهماً في استراتيجيات التنميـة  

هذا المنطلق وضعت خطة التنمية التاسعة تنمية القدرات التنافسـية   ومن. المستقبلية للمملكة
 . لقطاعات االقتصاد الوطني وتطوير منتجاته ضمن أولوياتها التنموية

يستعرض هذا الفصل أهم معالم الوضع الراهن لتنافسية االقتصاد الـوطني مبـرزاً   
اجـه االرتقـاء بالقـدرات    القضايا والتحديات التي تو برزالمنجزات ومسلطـاً الضوء على أ

التنافسية على المستويين االقتصادي الكلي والجزئي، وموضحاً مرتكزات استراتيجية التنميـة  
 .المستقبلية وتوجهاتها األساسية بما تتضمنه من أهداف وسياسات

 
 الوضع الراهن   ٦/٢
 مقومات التنافسية    ٦/٢/١

ما تزخر به المملكة من أهمها  ، مقومات عديدةعلى المملكة اقتصاد تنافسية تستند 
من موارد وإمكانات تشكل أساساً راسخاً لبناء ميزات تنافسية في إنتاج العديد من السلع 

ومن ضمن العوامل . والخدمات التي يمكن توجيهها نحو السوق المحلي واألسواق الخارجية
 :المواتية لبناء الميزات التنافسية ما يلي

 ولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و المرتبة تحتل المملكة المرتبة األ
 .الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز

 قوة شرائية مرتفعة تتمتع المملكة بمحفزات عديدة للمستثمرين، منها اقتصاد منفتح و
ومعدالت متدنية للضرائب، وحرية للمستثمر األجنبـي لتملـك المشـروعات    ، للسكان



 الصفحة
١٠٢

 
وخروجهـا وتحـويالت الـدخول     دخول رؤوس األمـوال وحرية كاملة لوالعقارات، 

واألرباح، وسعـر صرف مستقـر، ونظـام سياسـي مسـتقر وداعـم لالسـتثمار     
 .والتنمية

  تركيبة عمرية شابة للسكان توفر موارد بشرية يمكن تطوير قدراتها وصقل مهاراتها
 .ماً لبناء الميزات التنافسية وتعزيزهالتصبح رصيداً قّي

 نظام مصرفي متطور . 

 وجود بنية أساسية عصرية.  

 موقع جغرافي متميز  . 

 )تهدف إلى إقامة صناعات ذات قدرات تنافسـية   ،مدن اقتصادية في طور اإلنشاء )٤
عالية وتعتمد على أحدث التقنيات المعاصرة، باإلضافة إلـى مـدينتين أخـريين قيـد     

 .الدراسة
 
 الوضع التنافسي العام  ٦/٢/٢

توجهات خطـة التنمية الثامنـة علـى رفـع كفـاءة مسـتوى األجهـزة       حرصـت 
والمؤسسات الحكوميـة وزيادة فاعليتها من أجل اإلسهام في رفع تنافسية االقتصاد الـوطني،  
مـع التركيز على تنمية القوى البشرية، وتنويع القاعـدة االقتصـادية، وتحسـين إنتاجيـة     

لخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية، في ظـل  االقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع ا
بيئة تنافسية مالئمة، إضافة إلى االستمرار في تطوير منظومة العلـوم والتقنيـة واالهتمـام    
بالمعلوماتيـة ودعم البحث العلمي والتطوير التقني وتشـجيعه لتعزيـز تنافسـية االقتصـاد     

 .الوطني
التنافسي للمملكة، فاتخذت العديد من  ود الوطنية لتحسين الوضعـافرت الجهضتوقد 

 بيئـة  تحسين سـهم في ال، بما يـ، وتهيئة بيئة األعمواإلداريالخطوات للتطوير المؤسسي 
أداء األجهزة الحكومية، ودعم التوجه نحـو االقتصـاد القـائم علـى     ورفع كفاءة  االستثمار،
أسـفرت تلك الجهـود عن تحقيق تطـور ملمـوس فـي بيئـة االسـتثمار      وقد. المعرفـة

، )٦/١(بالمملكة أفضـى إلى ارتقائها مراتب مرموقة في تقارير التنافسية الدوليـة، اإلطـار   
 ).٦/١(والشكل 
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 :تنافسية المملكة وفقاً للتقارير الدولية): ٦/١(اإلطار    

مجاالت تميز المملكة بحسب المؤشرات  العالمي للمملكةتطور الترتيب  التقارير الدولية م
 الفرعية

تقرير التنافسية ١
العالمي الـذي  
ــن  ــدر ع يص

المنتــــدى "
ــادي  االقتصـ

 ".العالمي

فـي)٣٥(تبوأت المملكة المرتبـة*
 ).٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨عام 

تحسن ترتيب المملكة باالرتقاء إلى  * 
ــة  ــام  ) ٢٧(المرتبـ ــي عـ فـ

 ).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 

لعـام  " استقرار االقتصـاد الكلـي  "مؤشر *
الذي أسفر عن تصنيف المملكة ) ٢٠٠٨(

 .عالمياً) التاسعة(في المرتبة 
الـذي  " الصحة والتعلـيم األولـي  "مؤشر  * 

أسفر عن تصنيف المملكة فـي المرتبـة   
 )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩في عام ) ٥١(

 .في العام السابق) ٧١(بالمرتبة موازنة 
الـذي أسـفر   " وق السلعكفاءة س"مؤشر  * 

في ) ٣٤(عن تصنيف المملكة في المرتبة 
موازنـة   )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩عام 

 .في العام السابق) ٥١(بالمرتبة 
تقرير ممارسة ٢

أنشطة األعمال 
الذي يصدر عن 

ــة " مؤسســ
ــل  التمويـــ

التابعة " الدولية
 .للبنك الدولي

)٦٧(المملكة فـي المرتبـةصنفت*
هــ  ٢٤/١٤٢٥عالمياً فـي عـام   

) ٣٨(، ثم احتلت المراتب )٢٠٠٤(
هــ  ٢٦/١٤٢٧في عامي ) ٢٣(و
 ٢٠٠٦(هـــــــ ٢٧/١٤٢٨و
في ) ١٦(، لتصل المرتبة )٢٠٠٧و

، ثـم  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
ــة  ــام  ) ١٣(المرتبـ ــي عـ فـ

 ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
) ٧(تم تصنيف المملكة ضمن أفضل  * 

هـ ٣٠/١٤٣١اً في عام دول عالمي
ن حيث إصـالح بيئـة   ـم) ٢٠٠٩(

 .األعمال

الذي أسفر عن " تسجيل الممتلكات"مؤشر *
) األولـى (تصنيف المملكة فـي المرتبـة   

 )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عالمياً في عام 
نظراً لقيامهـا بإلغـاء رسـوم تسـجيل     

 .العقارات
الذي أسـفر عـن   " دفع الضرائب"مؤشر  * 

 .عالمياً) ٧(مرتبة تصنيف المملكة في ال
الذي أسـفر  " التجارة عبر الحدود"مؤشر  * 

) ٢٣(عن تصنيف المملكة فـي المرتبـة   
 .عالمياً

الـذي أسـفر   " حماية المستثمرين"مؤشر  * 
) ١٦(عن تصنيف المملكة فـي المرتبـة   

 .عالمياً
الذي أسفر عن " إقامة المؤسسات"مؤشر  *

 ).١٣(تصنيف المملكة في المرتبة 
ــر جــذب ٣ تقري

االســتثمارات 
األجنبيـــــة 
المباشرة الذي 
ــن  ــدر ع يص

مؤتمر األمـم  "
المتحدة للتجارة 

 ".والتنمية

)١٢١(صنفت المملكة في المرتبـة*
هــ  ٢٤/١٤٢٥عالمياً فـي عـام   

بحسب مؤشر األداء فـي  ) ٢٠٠٤(
جذب االستثمار األجنبـي المباشـر،   

في عـام  ) ٥١(لترتفع إلى المرتبة 
 .)٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨

بلغت حصة المملكة من تدفقات االستثمار *
ليون دوالر في ب) ١٩,٤(األجنبي المباشر 

 ).٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 
ارتفعت حصة المملكـة مـن االسـتثمار     * 

بليـون  ) ٢٤,٣(األجنبي المباشـر إلـى   
) ٢٠٠٧(هــ  ٢٧/١٤٢٨دوالر في عام 

بليون ريـال فـي عـام    ) ٣٨,٢(ثم إلى 
يؤكد على مما ، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

مدى فاعليـة سياسـات تعزيـز المنـاخ     
 . ونجاحها االستثماري بالمملكة



 الصفحة
١٠٤

 
 )٦/١(شكل ال

  العام للمملكة في تقرير ممارسة أنشطة األعمالترتيب ال

  مؤسسة التمويل  ، الصادر عن)٢٠٠٩-٢٠٠٨(تقرير ممارسة أنشطة األعمال : المصدر  
    .الدولية التابعة للبنك الدولي    
  
 القطاع الخاص وتنافسية المنتجات الوطنية  ٦/٢/٣

علـى  في أداء القطاع الخـاص الـوطني    اًملموس اًتطورشهدت خطة التنمية الثامنة      
وخـدمات   اً، حيث تزايدت أعداد الشركات والمصانع التي تنتج سلعالدوليمحلي والصعيدين ال

حصـص فـي   علـى  الشركات الوطنية استحوذت بعض كما . ذات محتوى تقني عاٍل ومتطور
النفاذ بسهولة إلى األمر الذي أتاح لها شركات عالمية تتميز منتجاتها بميزات تنافسية عالية، 

بين القطاع التعاون واالرتباط أواصر في تنمية التطورات وقد أسهمت هذه . ةاألسواق العالمي
  .العالميوالخاص الوطني 

محلياً، ومن ثم تحسين البيئة التنافسية، أقـرت  ومن أجل حماية المنافسة وتشجيعها   
هــ  ١٤٢٧، وأصدرت الئحته التنفيذية عام )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥عام " نظام المنافسة"المملكة 

" مجلس حمايـة المنافسـة  "ويعمل ). ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩، والقواعد المنظمة له عام )٢٠٠٦(
نافسة ونشر ثقافتهـا  ، على وضع استراتيجية لتعزيز الم)٢٠٠٥(هـ ١٤٢٦الذي شُكّل عام 

    .في المجتمع
التـابع لمجلـس الغـرف    " مركز تنمية الصادرات السعودية"من ناحية أخرى، يسهم 

السعودية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وذلك من خالل إجراء البحوث الالزمة لتقدير 
بية ومتابعـة  إمكانات التصدير في المملكة، وتحليل األسواق الخارجيـة وقـدراتها االسـتيعا   

" برنامج الصـادرات السـعودية  "أوضاعها، والسلع المنافسة للمنتجات الوطنيـة، كما يسهم 
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التابع للصندوق السعودي للتنمية في تقديم تسهيالت التمويـل والضـمان الالزمـين لتنميـة     
 بليون ريال ٤,٧الصادرات الوطنية غير النفطية، وقد بلغت قيمة التسهيالت التي قّدمها نحو 

عن قيمتهـا فـي العـام    ) ١٦,٧(مسجلة زيادة بنسبة ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩خالل عام 
" هيئة تنمية الصادرات السعودية"كما تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه تم إنشاء . السابق

مـن أجـل   ) ٥/٣/٢٠٠٧(هـ ١٥/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٥٩(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
وإعداد الخطط والبرامج، وتطوير السياسات المالئمة، لتحقيـق   تنمية الصادرات غير النفطية،

هذا الهدف، إضافة إلى توفير المساعدات الفنية والحوافز للمصـدرين بمـا يـدعم تنافسـية     
 .المنتجات الوطنية

 
 للتنافسية الوطني مركزال   ٦/٢/٤
لنمو االقتصادي، حيث دلت التجارب العالمية على لتعزيز اتشكل التنافسية أساساً مهماً    

، يرتفع فيها حجم الناتج المحلي اإلجمالي ومعـدالت  ذات التصنيف التنافسي المرتفعأن الدول 
معدالت العائد على االستثمار، وكذلك حجم ويرتفع فيها النمو، وتنخفض فيها معدالت البطالة، 

ة ألهمية تحسـين الوضـع التنافسـي    دولك الوفي ضوء إدرا. صادراتها من السلع والخدمات
فـي عـام    "المركـز الـوطني للتنافسـية   "تأسـيس  بالهيئة العامة لالستثمار قامت ، للمملكة

العمل على إيجـاد بيئـة اسـتثمارية محفـزة     "، وتمثلت رسالته في )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧
حسـين أداء القـائم   لألعمال، ودعم إنشاء قطاعات األعمال ذات القدرات التنافسية العالية، وت

منها واالرتقاء بقدراته التنافسية، وذلك من خالل تقديم االستشارات المهنية المعتمـدة علـى   
البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية، والعمل على إنشاء مجالس استشارية وفـرق  

يمـا  وفي ظل تلك الرسالة، تحددت أنشطة المركـز ف ". عمل بالتعاون مع الشركاء األساسيين
 : يلي
للجمع بـين الجهـات ذات العالقـة فـي     : إنشاء مجالس استشارية لقطاعات األعمال .أ

ين العـام  تشجيع التعاون والحـوار بـين القطـاع    من أجلالقطاعين العام والخاص 
  .الخاص حول الموضوعات المتعلقة بتحسين التنافسيةو

الهيئـة  بتزويد وطني للتنافسية المركز اليقوم : دعم مبادرات الهيئة العامة لالستثمار .ب
بالمعلومات والتحليالت دعماً لما تطرحه من مبادرات، وذلك لضمان أن تـؤدي هـذه   

 . المبادرات لرفع مستوى التنافسية في المملكة
يعرض هــذا التقريـر السـنوي الوضـع     : ةـن التنافسيـر دوري عـإصدار تقري .ج

وأحياناً قد ينصب اهتمام . لكلي والجزئيالتنافسي للمملكة على المستويين االقتصادي ا



 الصفحة
١٠٦

 
هـذا التقرير على قطاع أو موضوع بعينه كالتعليم أو االستثمارات الفردية أو نحـو  

 .ذلك

المعـايير  استخدام المركز يستهدف : في برنامج التنافسية المحرز قياس مدى التقدم  .د
تبعاً لها، مستعيناً فـي ذلـك   ، وُيقدم ترتيب المملكة لقياس التنافسيةالمعتمدة العالمية 

كما يتعاون المركز مع جامعـة الملـك عبـدالعزيز فـي إجـراء      . بالخبرات الدولية
 .المسوحات الميدانية المطلوبة

 
 برنامج الوصول   ٦/٢/٥

دول في العالم من حيث سهولة  عشريهدف هذا البرنامج إلى جعل المملكة من أفضل 
، ويتطلب هذا البرنـامج إتبـاع   )٢٠١٠(هـ ٣١/١٤٣٢ممارسة أنشطة األعمال بنهاية عام 

نهج مزدوج يتمثل في تنفيذ المزيد من اإلصالحات المؤسسية من أجل تعزيز البيئة االقتصادية 
ستثماري من ناحيـة  المواتية لألعمال من ناحية، وتوفير الخدمات والحوافز لتعزيز المناخ اال

 . أخرى
 

 القضايا والتحديات   ٦/٣
 المحتوى التقني للصادرات الوطنية  ٦/٣/١

أحد العناصـر الرئيسـة لتعزيـز    للمنتجات التصديرية المحتوى التقني االرتقاء ب يعد
وقد نجحت العديد  .األسواق العالميةوتمكينها من النفاذ إلى لمنتجات لتلك االقدرات التنافسية 

من الدول مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وغيرها فـي زيـادة القـدرة التنافسـية     
فبلغت تلك  ،لصادراتها من خالل زيادة نسبة الصادرات ذات المحتوى التقني المتوسط والعالي

من ) ٥٠(و ،من الصادرات الماليزية ٧٠(نحو  ،النوعية من الصادرات، على سبيل المثال
 .من الصادرات التركية) ٣٠(ونحو  ،الصادرات البرازيلية

اإلجماليـة  أما بالنسبة لصادرات المملكة، فقد شهدت تطورات متواصلة في قيمتهـا       
، كما تواصلت الجهود لتنويع تلك الصـادرات وزيـادة محتواهـا    خالل خطط التنمية المتعاقبة

دون المستوى المأمول، حيث ال ظل ال أنه المجاالت، إوتم تحقيق بعض التقدم في تلك . التقني
والصادرات الصناعية المعتمدة علـى  الخام صادرات النفط تهيمن عليه يزال هيكل الصادرات 

سـمنت والزجـاج   فط ومنتجات المعادن األساسية واإلالموارد الطبيعية مثل منتجات تكرير الن
بسيطة مثل المالبس ومنتجـات الجلـود   التقنية الذات إضافة إلى بعض الصادرات الصناعية 

الصادرات ذات المحتوى التقني المتوسط أما  .والورق ومنتجات الحديد والصلب والمجوهرات
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غيـر   صادراتالمن إجمالي  )١٠(نحو فتشكل ) الصادرات البتروكيماويةباستثناء (والعالي 
البضائع المصنعة مثل األسمدة والبالستيك ومنتجات الحديد والصلب  النفطية، وتشمل صادرات

 .لكترونيةواألدوات واألجهزة اإلالمتطورة والماكينات 
وعليـه  . هذا الوضع عقبة أمام تطوير تنافسية الصادرات الوطنيـة ويشكل استمرار 

ولعـل مـن    .لمنتجات المصدرةلالتقني بترقية المحتوى االهتمام أصبح من الضروري تكثيف 
التـي تسـتهدف زيـادة    االستراتيجية الوطنية للصـناعة  اإلشارة في هذا السياق إلى المفيد 

 . للمملكةالمحتوى التقني للمنتجات والصادرات الصناعية 
 

 االبتكار   ٦/٣/٢
ل، فضالً عن الرئيسة في تحسين القدرات التنافسية للدود حفز االبتكار من العوامل يع

وتعمد الدول إلـى تـوفير    .للثروة المستدامو الذاتي التوليدنطالق لجهود كونه يشكل قاعدة اال
ة فـي المسـارات العلميـة    خاص(التعليم  في خالل االستثمارلحفز االبتكار من البيئة المواتية 

وتشـجيع   ،ألبحـاث ودعمهـا ماديـاً   ات وإقامة مؤسسا، تشجيع البحث العلميو) والهندسية
 بـين  وطيدة عالقاتوإيجاد  ،واالبتكار والتطوير األبحاثالت مجا فيت على االستثمار الشركا

، صارم بشكل الفكرية الملكية حقوقحماية أنظمة  وتطبيق األعمال، ومجتمع األكاديمي المجتمع
كما تقوم العديد من الدول المستضيفة لرؤوس ، وترويجها تجارياًمع منح الجوائز لالبتكارات 
المتطورة وتوطينها عبر االستثمارات بط الضامنة لنقل التقنيات األموال األجنبية بوضع الضوا

الوطنيـة بسالسـل   لمنتجاتها سالسل القيمة كذلك تحرص الدول على ربط . األجنبية المباشرة
 .العالمية التي تقوم على أساس التقنية العالية والمهارات المعرفية المتطورةللمنتجات القيمة 

ميزانيات الجامعات  عززت، حيث حثيثة في هذا المجالجهوداً المملكة بذلت وقد 
من إجراء المزيد من  جميعاً مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتمكينهاومراكز األبحاث و
إال أنه وعلى  .المملكة في االبتكار بيئة تحسين في أساس واالضطالع بدور البحث والتطوير

في  المتخصصين والماهرين أعداد فية تعاني نقصاً الرغم من تلك الجهود، ما تزال المملك
 القادرةالكفاءات الوطنية االبتكارية  في حاد نقصلعلمية والتقنية مما يترتب عليه ا مجاالتال

ثم توليدها محلياً، ومن ثم إيجاد السلع والخدمات  وتوطينها الحديثة التقنيات استيعاب على
 .الجديدة المبتكرة

  محدوداً والتطوير األبحاث مجال في يزال استثمار القطاع الخاصمن جانب آخر، ما 
لدرجة بعيدة، مما يشكل عقبة أمام االستخدام التجاري لنتائج األبحاث العلمية والتقنية 

القضية وتأثيرها على استدامة ارتقاء المملكة لمركز تنافسي هذه ألهمية  ونظراً. واالبتكارات



 الصفحة
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يمثل أحد لعالجها المالئمة السياسات واآلليات التنفيذية  ينن تبإمتميز بين دول العالم ف
 .أولويات خطة التنمية التاسعة

 
 البيئة المواتية للتصدير   ٦/٣/٣

على الرغم من قيام العديد من الجهات بالمشاركة في توفير البيئة المواتية للتصـدير  
سواء من خالل إقامة المؤسسات الداعمة للتصدير أو من خـالل نشـاط الغـرف التجاريـة     

ا زال هناك حاجة إلى مزيد مـن االهتمـام بالعديـد مـن     مالصناعية في هذا المجال، إال أنه 
والضرورية لزيادة القدرات التنافسية للسلع التصديرية، مـن أهمهـا رفـع    المهمة الجوانب 

قدرات التسويق عالمياً للشركات الوطنية وتنظيم المعارض التسويقية في الخارج، وتحسـين  
الجودة للسلع والخدمات بنشر معـايير إدارة الجـودة لـدى الشـركات الوطنيـة، وتطبيـق       

على منتجات المملكة، وتخفيض تكلفة الخدمات المالية  المواصفات والمقاييس المعتمدة عالمياً
المساندة للتصدير كضمان الصادرات والخدمات المصرفية واالئتمانية، وتحسين البنى التحتية 
المستخدمة للتصدير كبنى النقل واالتصاالت والمعلومات، وتحفيز تحسين وسائل اإلنتاج لـدى  

في تحسين اإلنتاجية واعتماد اآلليات الحديثة في  الشركات الوطنية وتشجيعها على االستثمار
اإلنتاج القائمة على الكثافة المعرفية والرأسمالية بدالً عن كثافة العمالة غير الماهرة، فضـالً  
عن تطوير إجراءات التقاضي، واستكمال إنشاء المحاكم التجارية، وتطوير األنظمة واللـوائح  

 .المنظمة إلجراءات التصدير واالستيراد
 

 في القطاع الخاصالعمالة   ٦/٣/٤

تعد القوى العاملة المؤهلة القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة أحد الركائز 
دول العالم جميع يحرص القطاع الخاص في لذا . ألي دولةاألساسية لتطوير القدرات التنافسية 

لتقنيات الحديثة المؤهلة والقادرة على استيعاب االبشرية على اختيار أفضل العناصر 
ومن ثم خفض رفع كفاءة األداء وتحسين مستوى اإلنتاجية من أجل للعمل لديه واستقطابها 

إال أنه يالحظ بالنظر إلى الوضع الحالي في . تها في األسواقتنافسيتكلفة منتجاته وتعزيز 
التعليمية أغلبها من المستويات زال يعتمد على عمالة ي الالقطاع الخاص السعودي المملكة أن 

المتدنية وهو ما يشكل عائقاً أمام التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب اإلنتاج 
العلمية من نسبة العمالة ذات المستويات القطاع الخاص لذا ينبغي أن يضاعف . المتطورة
اق المرتفعة لكونها مطلباً ملحاً لتحسين تنافسية منتجاته في السوق المحلي واألسووالفنية 
تأهيالً علمياً وتقنياً  القوى العاملة الوطنية المؤهلةوتتوجه جهود الدولة نحو توفير . الخارجية
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 :أمثلة لتجمعات عنقودية): ٦/٢(اإلطار 
رب الدولية بالعديد من أمثلـة  اتزخر التج 

 :العناقيد التي تم تطبيقها بنجاح في دول العالم مثل 
ــة -١ ــد اآلالت األوتوماتيكي والســيارات، ، عناقي

 .وأجهزة الفاكس في اليابان

والمعدات  فـي  ، عناقيد السيراميك، واألحذية -٢
 .ايطاليا

ومعدات اإلنشاء في ، عناقيد صناعة الطائرات -٣
 .الواليات المتحدة األمريكية

 . عنقود الماس في جنوب أفريقيا -٤

، القدرات التنافسية الوطنية من ناحيةباالرتقاء جيداً مما سيمكنها من اإلسهام بفعالية في 
 . نحو االقتصاد القائم على المعرفة من ناحية أخرىوتحقيق التحول المنشود 

 
 العنقودية األعمال تجمعات   ٦/٣/٥

 روابط ومؤسسات ذات وشركات، صناعات، عدة من العنقودية األعمال تجمعات تتكون     

 المكثف التفاعل شأن ومن .)٦/٢(، اإلطار المكاني قربها عن فضالً ،فيما بينها قوية وعالقات

 أن العنقودية األعمال تجمعات مستوى على والموردين والمؤسسات والمنتجين العمالء، بين

 :يلي ما خالل من التنافسية في تعزيز يسهم
 في الشركات الممارسات فضلف على أرَُّعتَر العب الكفاءة مستوى ورفع اإلنتاجية، زيادة -١

 .العنقودية األعمال تجمعات في المنضوية

األفكـار   توليـد  عمليـة  وتسـريع  الجديـدة،  بالفرص التعريف خالل من االبتكار حفز -٢
 .والمعارف

 .ناجحة تجارية منتجات إلى الجديدة والخدمات السلع تحويل عملية تسهيل -٣

 .الجديدة األعمال منشآت إلقامة الفرص توفير  -٤

 .راتتسهيل التسويق الخارجي وتنسيقه وزيادة حجم الصاد -٥

وبالنظر إلى واقع قطاع األعمال الوطني يتبين محدودية وجود تجمعات األعمال 
العنقودية، كما يالحظ ضعف الروابط بين المنشآت على اختالف أحجامها، وهو ما يشكل قيداً 
على إمكانيات االستفادة من مميزات التجمعات العنقودية في إيجاد ميزات تنافسية للمنتجات 

وكما هو معلوم، فقد هيأت . وتطويرهاالوطنية 
الدولة وما زالت تهيئ البنية األساسية 
المشجعة لقيام التجمعات العنقودية وذلك 
بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق التقنية 

إال أن األمر يحتاج إلى . والمدن االقتصادية
التكامل بين المنشآت لتشجيع  مزيد من الجهود

القيمة في مختلف وبناء سالسل ، االقتصادية
، يضاف إلى ذلك قطاعات االقتصاد الوطني

الحاجة لتشجيع عمليات اندماج الشركات 
واإلقالل من تشتت السوق على مستوى 

ويعد  .المملكة ومستوى دول مجلس التعاون



 الصفحة
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اإلسراع في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة من أهم العوامل التي ستوفر البيئة المشجعة 
 .النوع من التجمعات النشر هذ

 
 الشركات العائلية  ٦/٣/٦

الطابع العائلي للشركات بمختلف أشكالها بظاهرة يتسم القطاع الخاص الوطني 
وعلى الرغم من نجاح بعض الشركات العائلية، إال أن الطابع العائلي غالباً ما . القانونية

لملكية واإلدارة وهو ما من أهمها عدم وضوح الخط الفاصل بين ايفرض بعض التحديات التي 
اإلدارية والمالية والرقابية المناسبة الفنية قد يؤدي إلى ضعف االستعانة بالمهارات والكفاءات 

ومن التحديات األخرى . األساليب اإلدارية المستخدمة من جانب آخروتقادم ، من جانب
من التقنيات  وضعف االستفادة، محدودية تطبيق أنظمة الرقابة الفعالة وحوكمة الشركات

 .وعدم تطبيق أنظمة الجودة الشاملة، الحديثة
 مما يتطلب، قيداً على تطوير القدرات التنافسية للقطاع الخاص وتشكل هذه التحديات 

مواصلة  تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمه لتيسير عملية زيادة رأس المال 
هذا باإلضافة وتبنّي أساليب إدارية متطورة وتقنيات إنتاجية حديثة، ، وتوسيع نطاق النشاط

، وكل ذلك من إلى تشجيع عملية االندماج بين المنشآت لالستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم
 . شأنه أن يرتقي بالقدرات التنافسية للمنشآت المعنية

 
 استراتيجية التنمية  ٦/٤
 الرؤية المستقبلية   ٦/٤/١

االستمرار في االرتقاء باقتصاد المملكة إلى مرتبة متقدمة عالمياً على صعيد 
التنافسية، بما في ذلك الموقع التنافسي لشركات المملكة وسلعها في السوق العالمية، وقدرة 
المنتجات والخدمات الوطنية على منافسة مثيالتها المستوردة، وكذلك قدرة بيئة االستثمار 

 .س المال الوطني واألجنبيعلى جذب كل من رأ
 
 األهداف العامة  ٦/٤/٢

تتمثل األهداف العامة لتطوير القدرات التنافسية للمملكة خالل خطة التنمية التاسـعة  
 : فيما يلي

 .االنتقال باالقتصاد الوطني إلى مرحلة التنافسية المعتمدة على االبتكار -
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 . ألسواق الخارجيةالمنتجات الوطنية في السوق المحلي واتنافسية تحسين  -

 .التقنيمحتواها دعم القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية وزيادة  -

 .والتوسع في المسارات العلمية والتقنيةرفع مستوى التعليم والتدريب  -

 .التصديرتي االستثمار ومواصلة تطوير بيئ -

وتوطينها واستنباتها في المملكة بما يعزز مـن القـدرات    التقنية تكثيف عمليات نقل -
 .التنافسية ويتماشى مع عولمة اإلنتاج

الروابط القويـة والمتعـددة بـين     التوسع في إنشاء تجمعات األعمال العنقودية  ذات -
الوطنية فيما بينهـا   ، وتشجيع اندماج الشركات)التشابكات األمامية والخلفية( وحداتها

ق تعاونها مع الشركات األجنبية ذات التقنيات المتطورة، مـن جهـة   من جهة، وتوثي
 .أخرى

 .  زيادة االستثمار في البنية التحتية الصناعية والمعلوماتية -

 .لسلع والخدماتلالجودة والنوعية تحسين مستوى  -

 
 السياسات  ٦/٤/٣

اد تتصف سياسات خطة التنمية التاسعة الهادفة لزيادة القدرة التنافسية لالقتص
وفيما يلي ، الوطني بطبيعتها الشاملة والمتداخلة مع سياسات القطاعات االقتصادية المختلفة

 :أهم هذه السياسات
 زيادة اإلنفاق االستثماري في البنية األساسية والبنية المعلوماتية. 

  على استقرار األسعار والحد من الضغوط التضخميةالمحافظة . 

 سسات المصرفية والماليةاالستمرار في تطوير خدمات المؤ. 
 إسراع الخطى نحو التطبيق الشامل للتعامالت االلكترونية . 
 التوسع في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين. 
 التجارية، وزيادة المحاكم والدوائر  المجاالت في اةـالقض صـتخص زيادة

 .المتخصصة
  واالستثمارات في لبدء ممارسة األعمال وتنفيذها وضع إجراءات نظامية ميسرة

 .مناطق المملكة جميعها
 الفساد، وإنشاء الجهاز مكافحةحماية النزاهة ول الوطنية لالستراتيجية الشامل التنفيذ 

 . الالزم لذلك

 



 الصفحة
١١٢

 

  الحكومية ذات القرارات واإلجراءات االقتصادية معلومات شاملة وآنية عن توفير
والبوابات التأثير المباشر على القطاع الخاص وذلك من خالل وسائل اإلعالم المختلفة 

 .الحكومية اإللكترونية
 اإلسراع بتطبيق نظام حوكمة الشركات . 
  االستمرار في دفع الجهود نحو تحسين اإلنتاجية في االقتصاد الوطني بصفة عامة

 . صفة خاصةوفى القطاعات ذات الميزة النسبية ب
  قطاعات النشاط جميع التوسع في تطبيق معايير الجودة المتعارف عليها عالمياً في

 .االقتصادي خاصة المرتبطة منها بالتصدير
 لدى أفراد وتعميقها ج ثقافية لنشر ثقافات الجودة واإلتقان والتميز ـتنفيذ برام

 .المجتمع
  زة الحكوميةالممارسة اإلدارية الرشيدة في األجهتعميق أساليب. 
  استحداث جوائز لتميز األداء للشركات العامة تمنح سنويا ألفضل الشركات أو الجهات

 . العامة التي تحسن من مستوى األداء وتزيد من مستوى إنتاجيتها
  ية خاصة في مجال زيادة معرفة رجال سعودهيئة تنمية الصادرات المهمة تفعيل

الخارجية وإقامة المعارض التجارية الخارجية األعمال بالفرص التصديرية باألسواق 
 .لتسويق المنتجات الوطنية

  النظم الحديثة في اإلدارة التي تتبنى جوائز التميز لشركات القطاع الخاص منح
تخصص نسباً مرتفعة من مواردها للبحث وتلك التي ، والتخطيط والمتابعة والتسويق

 .والتطوير واالبتكار
 في وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية حول  يةوالبرامج التوع تنفيذ

 .التنافسية وأهميتها لشركات القطاع الخاص
  طرح وترويج مشروعات مجمعات األعمال العنقودية المدروسة للقطاع الخاص في

مع إتاحة إمكانية مشاركة شركات القطاع العام واالستثمار األجنبي ، جميع المجاالت
 ).كة الثالثيةالمشار(المباشر فيها 

  بين أو االندماج لبرامج تثقيفية توضح مزايا التكامل التجارية الصناعية تنفيذ الغرف
 . مشروعات القطاع الخاص

  الحد من األعباء اإلدارية المرتبطة بالحصول على تأشيرات العاملين ذوي الكفاءات
 .العالية
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 إلى النظامي ان شكلها تيسير اإلجراءات الخاصة بتحويل الشركات العائلية أياً ك
 . شركات مساهمة

  األعمالفيما بين منشآت وأنظمتها وتشجيعها دعم نشر ثقافة التجارة اإللكترونية 
 .والمستهلكين

  الوطنية المؤهلة والقادرة على االبتكار واستيعاب التقنيات الطاقات زيادة إعداد
 .الحديثة

 ستقدام العمالة ذات المستوى السير قدما في تطبيق سياسة السعودة، مع الحد من ا
 . نخفضالتعليمي الم

  لمستوى التعليم والمهارة أدنى يوضع حد  بموجبهتطبيق نظام الكفاءة المهنية الذي
المهنية لألعمال الفنية والخدمية بما يضمن االرتقاء بالمستوى التعليمي والمهاري 

 .للعمالة األجنبية والوطنية

 لعمل المرأةاآلفاق النظم الخاصة بالعمل عن بعد لفتح مزيد من  وضع. 

 ة ومهنية لزيادة عدد العاملين الوطنيين في مجال التقنيات ـتنفيذ برامج جامعي
 .الحديثة

 برامج تثقيفية للشباب حول أهمية االلتحاق بالتخصصات العلمية والهندسية تنفيذ ،
في التخصصات التي يتطلبها السوق، مع تقديم لملتحقين منهم لوتقديم الحوافز المادية 

 .حوافز تميز للمتفوقين منهم

 
 األهداف المحددة   ٦/٤/٤
  ٩,٥(بمعدل قدره نحو األساسية التجهيزات زيادة حجم االستثمار في ( في المتوسط

 .سنوياً

 ٨,٤(و ـنح قدره ة بمعدلـة البشريـي التنميـار فـزيادة االستثم(   في المتوسـط
 .سنوياً

  ٢٢,٤(قدره نحو زيادة عدد الملتحقين في الكليات العلمية والهندسية بمعدل(  خالل
 .سنوات الخطة

  ١١(قدره نحـو  بمعدل والصناعية زيادة عدد الملتحقين في المعاهد الفنية(   خـالل
 .سنوات الخطة

 
 



 الصفحة
١١٤

 

  واالبتكار بمعـدل قـدره نحـو    زيادة مخصصات اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير
)٠,٠٨ ( ًليمثلفي المتوسط سنويا )١ ( الناتج المحلي اإلجمـالي مـع نهايـة    من

 .الخطة

  ٩,٧(قدره نحـو  ر النفطية بمعدل ـغية ـالسلعيزيادة الصادرات(    فـي المتوسـط
 .سنوياً

 ١٣,٩( زيادة مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل إلى نحو( نهاية الخطةب. 

  ١,٥(قـدره نحـو   األميين بمعـدل  العمالة الوافدة من خفض معدل استقدام(   فـي
 .المتوسط سنوياً
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 التطوير المؤسسي واإلداري
 
 المقدمة ٧/١

يشكل تطوير الجهاز اإلداري للدولة، ومؤسساته المختلفة، محدداً رئيساً من محـددات  
الماضية تنمية وقد شهدت المملكة خالل العقود . االرتقاء بالقدرات التنافسية لالقتصاد الوطني

اقتصادية واجتماعية شاملة، رافقها توسع في أنشطة القطـاع الحكـومي، وعمليـة تطـوير     
مستمرة على الصعيد المؤسسي واإلداري، حيث تم االنتقال من مرحلة بناء الهياكل التنظيمية 
، لألجهزة الحكومية، وإعادة النظر في القائم منها وتحديد مهماتها، إلى مرحلة أكثـر تطـوراً  

ركزت على توظيف التطورات التقنية والمعارف العلمية الحديثة في عملية التطـوير، وذلـك   
 .استجابة لتحديات التنمية الداخلية، ومتطلبات العولمة

وتستهدف خطة التنمية التاسعة مواصلة جهود التحول النوعي في عمليـة التطـوير   
ثة، وإرساء دعائم جهـاز حكـومي   المؤسسي واإلداري، المستند على توظيف التقنيات الحدي

يتمتع بالكفاءة وقادر على التطوير المستمر، إضافة إلى وضع أسس االنتقـال إلـى مرحلـة    
االعتماد على التميز في األداء كأساس لتقويم مستوى كفـاءة األجهـزة الحكوميـة وجـودة     

إلجـراءات  كما ستتواصل أيضاً جهود مراجعة هياكل األجهزة اإلداريـة، وتيسـير ا  . خدماتها
 .الحكومية وتحسين كفاءتها، وتعزيز التكامل بين أجهزة اإلدارة العامة وأدواتها

يستعرض هذا الفصل الوضع الراهن للتطوير المؤسسي واإلداري والتطـورات التـي   
شهدها خالل خطة التنمية الثامنة، إضافة إلى بيـان أبـرز القضـايا والتحـديات، والرؤيـة      

 .لسياسات المستهدف تحقيقها خالل خطة التنمية التاسعةالمستقبلية، واألهداف وا
 

 الوضع الراهن ٧/٢
 األداء العام   ٧/٢/١

حظي تحسين األداء العام للقطاع الحكومي، واالرتقاء بجودة خدماته باهتمام كبير 
فباإلضافة إلى إنجاز العديد من الدراسات الهادفة إلى مراجعة . خالل خطة التنمية الثامنة

اإلدارية لألجهزة والمؤسسات الحكومية لتحسين كفاءة األداء، فقد تركز االهتمام على  الهياكل
توظيف التقنيات الحديثة لتنشيط الجهاز الحكومي ورفع كفاءة خدماته، وذلك بإقرار نظام 
التعامالت اإللكترونية الحكومية والتطبيقات األخرى المتعلقة بها، وصاحب ذلك أيضاً االهتمام 

سس لمنظومة قياس كفاءة أداء اإلدارة الحكومية، إضافة إلى صدور القرارات بوضع األ



الصفحة
١١٦

 

 .الرامية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد اإلداري
وقد واصلت اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري مهماتها، بمراجعة الهياكل اإلدارية  

د من الدراسات القطاعية، وُأنجزت العدي. لألجهزة والمؤسسات الحكومية لتحسين كفاءة األداء
وعلى مستوى كل جهاز حكومي على حدة، فضالً عن دراسات أخرى لموضوعات عامة ذات 

 .واعتُمدت نتائج أغلب تلك الدراسات وبدأ العمل في تطبيقها. طبيعة تنظيمية
وشهدت سـنوات خطـة التنميـة الثامنـة تنفيـذ عـدد مـن األعمـال التنظيميـة          

ديدة، من أجل تطـوير الخـدمات العامـة وتحسـين نوعيتهـا،      واإلدارية، وإنشاء أجهزة ج
إنشاء كل مـن الهيئـة العامـة لإلسـكان، واللجنـة الوطنيـة        –على سبيل المثال  -منها 

للسكان، ومجلس البيئة، وهيئة الخطوط الحديديـة، وهيئـة تنميـة الصـادرات السـعودية،      
ـ      تـم  . د اإلدارة العامـة إضافة إلى إنشاء مركـز قيـاس األداء لألجهـزة الحكوميـة بمعه

أيضاً إلغاء الشكل التنظيمي للمجمعات القروية وتحويلهـا إلـى بلـديات، كمـا تـم إنشـاء       
وكالــة مســاعدة للمســاحة واألراضــي بــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ووكالــة 
مساعدة للتسجيل العيني للعقار في وزارة العـدل، وصـندوق الوقـف الصـحي، وجمعيـة      

وكالة شؤون المستهلك بـوزارة التجـارة والصـناعة، ومركـز وطنـي      حماية المستهلك و
للطب البديل والتكـاملي بـوزارة الصـحة، وتأسـيس شـركة وطنيـة مسـاهمة مملوكـة         

وفـي الوقـت   . للدولة لغرض توفير األدوية واألجهزة والمسـتلزمات الطبيـة والجراحيـة   
المهنـي إلـى المؤسسـة    المؤسسة العامة للتعلـيم الفنـي والتـدريب    اسم نفسه، تم تعديل 

العامة للتدريب التقني والمهنـي، ونقـل تبعيـة الكليـات والمعاهـد الصـحية إلـى وزارة        
التعليم العالي، إضافة إلـى نقـل كليـات المعلمـين وكليـات البنـات مـن وزارة التربيـة         

 .والتعليم إلى وزارة التعليم العالي
الحكومية، صدر قرار مجلس الوزراء ودعماً لجهود رفع الكفاءة اإلدارية في األجهزة 

، القاضي بإنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في )٢٠٠٧(هـ ٦/٤/١٤٢٨وتاريخ ) ١٢٩(رقم 
كل جهاز من األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، تتولى تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، 

ات واإلجراءات والتأكـد من مدى التزام الجهات الحكوميـة باألنظمة واللوائح والتعليم
 .المالية

الخطة أيضاً إعادة هيكلة عدد من األجهزة والمؤسسات الحكومية مثل سنوات وشهدت 
، وإعادة هيكلة "صندوق التنمية الزراعية"إلى اسمه البنك الزراعي العربي السعودي وتعديل 

اسم بعض اإلدارات المتصلة بوزارة المياه والكهرباء وتحويلها إلى شركة مساهمة تحت 
 . شركة المياه الوطنية
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كما تم إعادة تنظيم وزارة العمل، والمركز الوطني السعودي لزراعة األعضاء، 
باإلضافة إلى إعادة تنظيم وزارة الحج، والهيئة العامة للسياحة واآلثار، والهيئة العربية 

لمقاييس السعودية للمواصفات والمقاييس وتعديل اسمها إلى الهيئة السعودية للمواصفات وا
جمعية الهالل األحمر السعودي إلى هيئة الهالل األحمر السعودي، وتم اسم والجودة، وتعديل 

كما تم تحديد اختصاصات . أيضاً إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي
ة المتعلقة وزارة البترول والثروة المعدنية، واختصاصات الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئ
 . باتفاقية التغيير المناخي وبروتوكول كيوتو وفقاً لألنظمة والوضع التنظيمي لكل منهما

 
 التعامالت اإللكترونية الحكومية   ٧/٢/٢
أولت الدولة اهتماماً خاصاً باستخدام تطبيقات التقنيات العلمية الحديثة في المؤسسات  

وتعميق البعد المعرفي، ومن ثـم حفـز النشـاط    االرتقاء بمستوى األداء من أجل الحكومية، 
االقتصادي من خالل ضمان سرعة التعامالت ودقتها، سواًء فيما بين الجهات الحكوميـة، أو  

وفي هذا الصدد شهدت الخطة الثامنة صدور عدد . فيما بينها وبين المواطنين وقطاع األعمال
يذ التعامالت اإللكترونية الحكومية، من القرارات المهمة، شكلت منظومة تشريعية متكاملة لتنف

، والذي أقـر  )٢٠٠٦(هـ ٢٧/٢/١٤٢٧وتاريخ ) ٤٠(حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
) ١٨/م(ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية، كما صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 

ع ما ينطوي عليه ، والذي أقر نظام التعامالت اإللكترونية م)٢٠٠٧(هـ ٨/٣/١٤٢٨وتاريخ 
 .من ضبط للتعامالت والتوقيعات اإللكترونية وتنظيمها وتوفير اإلطار النظامي لها

، حيث )َيسِّر(ودعماً لتلك التوجهات، تم إعداد برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 
نـامج،  األول يتم فيه توفير المتطلبات األساسية للبر: يتم العمل في هذا البرنامج عبر مسارين

ويتـيح هـذا   ). ٧/١(والثاني يتم من خالله تنفيذ عدد من المشاريع في هذا المجال، اإلطـار  
البرنامج قياس مدى التحول إلى التعامالت اإللكترونية من خالل مؤشرات محددة، وترفع نتائج 

 .هذا القياس للمقام السامي ضمن تقرير نصف سنوي

ليها أعاله في تحقيق تقدم ملمـوس علـى   وقد أسهمت القرارات والتوجهات المشار إ 
صعيد تنفيذ الجهات الحكومية لبرنامج التعامالت اإللكترونية، وخاصـة فـي مجـال تيسـير     
األعمال، من خالل استخدام شبكة االنترنت لتنفيذ المعامالت ومتابعتها، واسـتكمال النمـاذج   

 .عامةوغيرها عبر المواقع اإللكترونية للجهات الحكومية والمؤسسات ال
 



الصفحة
١١٨

 
  :المشاريع في مجال التعامالت اإللكترونية): ٧/١(اإلطار 

 
 مشروع حصر الخدمات الحكومية: 

، وخصائصها األساسية، ووضـع  دمة لألفراد، وقطاع األعماليهدف إلى تحديد أبرز الخدمات الحكومية المق 
 .التطبيقات اإللكترونية المناسبة لها

  الحكوميةمشروع البوابة الوطنية للخدمات: 

نترنت من أجل تسهيل تعامل المـواطنين والمقيمـين   لكتروني موحد على شبكة اإلإيهدف إلى إنشاء موقع 
 .والقطاع الخاص مع القطاعات الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية

 مشروع النماذج اإللكترونية: 

حكومية، سواًء كان ذلك علـى  يهدف هذا المشروع إلى  تطبيق مفهوم النماذج اإللكترونية بين األجهزة ال 
 .لكترونية ترسل بشكل آمن وتقرأ آلياًإشكل نماذج مطبوعة ومشفرة تُقرأ آلياً، أو ملفات 

 مشروع دليل الجهات الحكومية: 

لكتروني لالتصال بالجهات الحكومية ومراكز المعلومات التابعة لهـا ونشـر ذلـك    إيهدف إلى إعداد دليل  
 . نتإلكترونياً على شبكة اإلنتر

 

 حماية النزاهة ومكافحة الفساد  ٧/٢/٣

تحظى قضية حماية النزاهة ومكافحة الفساد باهتمام عالمي واسع النطاق، وتشكل 
وتفاعالً مع هذا االهتمام العالمي، شهدت خطة . محدداً رئيساً لمستوى كفاءة الجهاز الحكومي

) ٢٠٠٧(هـ ١/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٤٣(التنمية الثامنة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 
بالموافقة على االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأشار القرار إلى أهمية 
إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى متابعة االستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها 

 .ومراجعتها، إضافة إلى وضع برامج عملها وآليات تطبيقها
عامة، ووسائل تمكن من إنجاز تلك  اًيجية حماية النزاهة أهدافوقد تضمنت استرات

األهداف بما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وهو ما سيؤدي 
إلى توفير بيئة العمل المواتية، وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية، وتعزيزه داخل المؤسسات 

 .واألجهزة الحكومية
 

 اء في األجهزة الحكوميةقياس األد   ٧/٢/٤

في ظل التحول نحو العولمة والتحرر االقتصادي والتجاري، بدأ العالم التوسـع فـي   
تطبيق المؤشرات التنموية، والتي تعنى بقياس مستوى أداء قطاعات بعينها، كمؤشر الحريـة  

ـ . االقتصادية، ومؤشر بيئة ممارسة األعمال، ومؤشر التنافسية، وغيرها من المؤشرات د وق
حظيت مسألة قياس مستوى كفاءة أداء األجهزة الحكومية باهتمام بالغ، على اعتبار أن كفاءة 
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وُيعـّد  قيـاس   . بصفة عامةوجودته  رطاً ضرورياً لكفاءة االقتصادأداء هذه األجهزة تشكل ش
األداء الحكومي جزءاً ال يتجزأ من عملية أشمل وأعمق لتطوير األداء المؤسسي، فهو يتعلـق  

ومن ثم تنضوي تحته مجموعة من . رجة األولى بمدخالت المؤسسة الحكومية ومخرجاتهابالد
المؤشرات الواضحة والقابلة للقياس والتقويم، وتعكس نتائجها مدى الكفـاءة فـي اسـتخدام    
الموارد المتاحة في تحقيق األهداف بما فيها تحسين جودة الخدمة، إضافة إلى مدى مالءمـة  

المؤسسات الحكومية الحتياجات المستفيدين مـن المـواطنين، ومـدى     الخدمات التي تقدمها
 . إسهامها في تحسين نوعية حياتهم

وإدراكاً من الدولة ألهمية قياس األداء الحكومي لتقويم األوضاع، وتحديـد مـواطن   
وتـاريخ  ) ١٨٧(القصور ومسارات التطوير، صدر قـرار مجلـس الـوزراء المـوقر رقـم      

قاضي بإنشاء مركز لقياس أداء األجهزة الحكومية بمعهد اإلدارة ال) ٢٠٠٨(هـ ٤/٧/١٤٢٩
ثم ومن العامة، يرتبط في المرحلة األولى بمدير عام المعهد مباشرة، ويخضع المركز للتقويم، 

يستقل بذاته عن معهد اإلدارة العامة في مرحلته الثانية ليرتبط بمقام رئيس مجلس الـوزراء  
أداء األجهزة الحكومية، واسـتخراج مؤشـرات أداء سـنوية    ويتولى المركز قياس . مباشرة

 :تعكس مستوى إنتاجها وأدائها، وتتمثل المهمات الرئيسة للمركز فيما يلي
 قياس معدالت اإلنتاج الحالية لألجهزة الحكومية. 
    قياس معدالت التغير في اإلنتاج لألجهزة الحكومية من خالل موازنة إنتـاج الجهـاز

 .نخالل مدتين زمنيتي

  قياس الكفاءة اإلنتاجية لألجهزة الحكومية من خالل الكشف عن مدى االستخدام األمثل
 .لمواردها

 قياس فاعلية األجهزة الحكومية، من خالل الكشف عن جودة الخدمة التي تقدمها. 

 إجراء الموازنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي الواحد من حيث اإلنتاج والفاعلية. 

 لمعيارية بين أداء الجهاز الحكومي وأجهزة مماثلة له في النشاط في إجراء الموازنة ا
 .دول أخرى

     بناء قاعدة بيانات تسمح بتدفق مدخالت األجهزة الحكومية ومخرجاتهـا إلـى مركـز
 .القياس

 إعداد تقارير عن أداء األجهزة الحكومية المستفيدة من الخدمة. 

 إعداد تقارير سنوية عن إنجازات المركز. 

 توصيات لألجهزة الحكومية المستفيدة من قياس األداء، بما يعزز جوانب القوة رفع ال
 .ومعالجة جوانب القصور في أدائها



الصفحة
١٢٠

 

 القضايا والتحديات  ٧/٣
 استراتيجية شاملة للتطوير المؤسسي واإلداري  ٧/٣/١
اتخذت المملكة خالل العقود الماضية العديد من الخطوات في مجال التطوير المؤسسي    
إلداري، تلبية لما فرضته الحاجة العملية لمواكبة التطورات المستهدفة لالقتصاد الوطني من وا

وقد تم انتقال الفكر . جانب، وتفاعالً مع التغيرات المتالحقة في البيئة العالمية من جانب آخر
التنموي للمملكة من مرحلة التخطيط على المدى المتوسط إلى مرحلة التخطيط االستراتيجي 

وعليه، فقد باتت منظومة التنمية الشاملة والمستدامة تعتمد على المنظور طويل . ويل المدىط
األمد، واستراتيجيات تنموية تتخطى حدود األفق الزمني لخطط التنمية الخمسية، بحيث تشكل 

 .في مجموعها حلقات متكاملة تستهدف تحقيق آمال المجتمع وطموحاته
مع التوجهات الفكرية والعملية الحديثة في المملكة، أن  لذا فإنه من الضروري، اتساقاً

يتم تبنّي استراتيجية محددة المعالم لجميع جوانب التطوير المؤسسي واإلداري، يتم تنفيذها 
خالل مدة زمنية محددة، بحيث تعكس رؤية المملكة طويلة المدى، وفي الوقت نفسه تتبنّي 

هناك مسار واضح لعملية اإلصالح المؤسسي  أفضل المنهجيات العالمية المطبقة، ليكون
واإلداري، تتحدد من خالله األهداف وآليات التنفيذ والمتابعة والتقويم، فضالً عن دور 

وتتطلب هذه االستراتيجية أيضاً تعزيز قرارات اللجنة الوزارية . المؤسسات والجهات المختصة
راتها، ومدى التزام الجهات الحكومية للتنظيم اإلداري، وذلك بتوفير أداة فعالة لمتابعة قرا

 .بتنفيذها
 

 مالءمة الهياكل التنظيمية   ٧/٣/٢

هياكلها التنظيميـة للمهمـات    يرتبط رفع كفاءة أداء األجهزة الحكومية بمدى مالءمة    
وعلى الرغم من . الموكلة إليها، فضالً عن توافر األدلة التنظيمية التي توضح مهمات كل جهة

الجهود المبذولة لتطوير الهياكل التنظيمية لألجهزة الحكومية، فال يزال العديد منها بحاجة إلى 
يها وتنفيذها بدرجـة أعلـى مـن    مزيد من التطوير لمواكبة التطورات في المهمات الموكلة إل

كما أن العديد من األجهزة بحاجة إلى أدلة تنظيمية، توضح اإلجـراءات والمهمـات   . الكفاءة
واالختصاصات الرئيسة لكل جهاز، ومهمات وحداته اإلدارية واختصاصاتها، األمر الـذي قـد   

مما يتسبب في  يؤدي غيابه إلى عدم وضوح األهداف والمهمات الرئيسة للكثير من األجهزة،
 .إعاقة العمل اإلداري، ومن ثم التأثير على مجريات العملية التنموية
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 تنفيذ المشروعات العامة  ٧/٣/٣

تعتمد الكفاءة االقتصادية لالستثمار على حجم الموارد المالية المسـتثمرة وتوزيعهـا   
وفـي هـذا   . اريةعلى القطاعات االقتصادية، فضالً عن كفاءة دورة تنفيذ المشروعات االستثم

: الصدد تجدر اإلشارة إلى أن عملية تنفيذ المشاريع الحكومية، في مراحلها الرئيسـة الـثالث  
التشغيل التجريبـي بعـد التنفيـذ، تتطلـب     مرحلة مرحلة ما قبل الترسية، ومرحلة التنفيذ، و

ـ . مراجعة لإلجراءات واآلليات المتبعة، وذلك لرفع كفاءتها االقتصادية ة دورة ولضمان فاعلي
 :تنفيذ المشروع، ينبغي توافر المتطلبات التالية

 ضمان جودة دراسات الجدوى واشتمالها على جميع العناصر المتعارف عليها. 
   اعتماد التأهيل الفني والمالي المسبق للمقاولين، مع قصره على فئات التصنيف التـي

 . تتوافق مع متطلبات المشروع وطبيعته
 نية ووضوحها، وإدخـال معـايير األداء المتوقـع مـن     ضمان جودة المواصفات الف

 . لتسلّم النهائيلالمشروع عند تشغيله كمتطلب 
 االهتمام باإلشراف على تنفيذ المشروعات لتدارك األخطاء قبل تفاقمها . 
     تقويم عملية تنفيـذ المشروع بعـد انتهائها، وتوثيق التجارب لكـي يسـتفاد منهـا

 .الحقاً

 
 تنمية الموارد البشرية  ٧/٣/٤

حظي العنصر البشري الوطني وتنميته باالهتمام األكبر في خطط التنميـة المتعاقبـة،   
والتي حرصت على االرتقاء المستمر بمهارات الموارد البشرية وتنمية قدراتها، مـن خـالل   

إال أن العمـل   .التقني والتأهيل المهنـي التدريب التوسع الكمي والنوعي في برامج التعليم، و
الحكومي يتطلب مقومات خاصة تمكن من التحول إلى تطبيق التعامالت االلكترونية على نطاق 

ومن ثـم، هنـاك   . واسع، إضافة إلى إرساء دعائم التحول لمرحلة التميز في األداء الحكومي
حاجة إلى اإلسراع في تنفيذ برنامج مشروع بناء قـدرات التعـامالت االلكترونيـة وتنميـة     
مهاراتها في القطاع الحكومي، وتوسيع نطاقه ليغطى جميع الجهات الحكومية، مما يسهم في 
اختزال خطوات العمـل وتيسير اإلجراءات، ورفـع كفـاءة أداء المـوظفين فـي األجهـزة      

 .الحكومية
 

 مؤشرات قياس األداء  ٧/٣/٥
األداء واالرتقـاء  ُيعد قياس األداء الحكومـي أحد المحـاور الرئيسة لمنظومة تطوير 



الصفحة
١٢٢

 

بمستوى جودة الخدمة في األجهزة الحكومية، وهو ما يـتم عبـر حزمـة مـن المؤشـرات      
المتكاملة، التي تغطى جميع جوانب نشاط المؤسسات الحكومية، وتعكس في مضمونها حجـم  

حققة، ومدى االنحراف عن المستويات المستهدفة، مما يتطلب تكثيـف جهـود   تاإلنجازات الم
ألداء لألجهزة الحكومية، مع إمداده بالكفاءات الالزمة إلعـداد نمـاذج مــن    مركز قياس ا

مؤشرات قياس األداء المرجعية المالئمة لطبيعة عمل كل جهة حكومية وكل نشـاط فيهــا،  
 . وذلك لضمان مواصلـة نجاح عمليـة التطويـر المؤسسي واإلداري بالمملكة

بعة اإللكتروني للخطط التشغيلية للقطاعـات  وتجدر اإلشارة إلى أن نظام اإلعداد والمتا
خالل خطة التنمية التاسعة، سيشكل لبنـة   وزارة االقتصاد والتخطيطالحكومية، الذي ستطبقه 

 .مهمة وفاعلة في بناء تقويم أداء هذه القطاعات
 

 استراتيجية التنمية    ٧/٤

 الرؤية المستقبلية   ٧/٤/١
تحقيق الفاعلية والكفاءة والعدالة في إدارة بنية مؤسسية وإدارية متطورة، تضمن   

يم ووتنفيذها وتق األعمال واألنشطة الحكومية ومنها تخطيط مشاريع التنمية بشكل عام
التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري بشكل خاص، وبما يؤدي في نهاية كذلك ، وبرامجها

بطريقة سريعة جاتها ومنتالمطاف إلى تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الحكومة 
 .المستقبليةوتوجهاتها وفاعلة، في إطار سياسات الدولة 

 
 األهداف العامة   ٧/٤/٢
وضبط كلفته في حدود الحاجة الفعلية بما  ه،االرتقاء بجهاز الدولة اإلداري وترشيد -

يحقق الكفاءة والفاعلية في األداء ويواكب المستجدات والمتغيرات في حقول التنمية 
 .المختلفة

وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتفعيلها تطوير التنظيمات اإلدارية المختلفة للدولة  -
 .للمواطنين

هـاز الحكـومي ودعـم إجـراء     االستمرار في تبنّـي مشـروع إعـادة هيكلـة الج     -
الدراسات العلميـة والميدانيـة فـي هـذا المجـال مـن خـالل منظومـة اللجنـة          

 .الوزارية للتنظيم اإلداري
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 السياسات   ٧/٤/٣

  تطوير األجهزة الحكومية على نحو تفصيلي في أهدافها ووحداتها اإلدارية ونشاطاتها
اعاة التناسب بين حجم الخدمية، وإزالة ما بينها من ازدواج أو تضارب، ومر

 .المنوطة بها اتالمؤسسة الحكومية والمهم
  اتخاذ السبل الكفيلة لزيادة الفاعلية التنظيمية، ورفع كفاءة أداء األجهزة الحكومية

المتبعة وتحسينها، لتحسين نوعية ونظمه والعاملين فيها، وتسهيل مسارات العمل 
 .حكوميةالخدمات المقدمة للمواطنين من قبل األجهزة ال

  العمل على زيادة درجات التوافق بين حجم الجهاز اإلداري الحكومي وبين متطلبات
العمل وظروفه من جهة، والتوجهات المستقبلية نحو أجهزة حكومية أقل عدداً وأكثر 

 .اختصاصاً وأفضل أداء من جهة أخرى
 ة الفاعلية العمل على تخفيض كلفة التشغيل للجهاز الحكومي، وتوجيه الوفر نحو زياد

 .والكفاءة
  زيادة درجات التكامل مع القطاع األهلي، واالنفتاح عليه، وتشجيع دوره في التنمية

 .مكن من النشاطات الحكومية أو إدارتها باألسلوب التجاريما أالشاملة، وتخصيص 
 يّسر( لكترونية الحكوميةاإلسراع في استكمال تنفيذ برنامج التعامالت اإل(. 
 الداخلية والخارجية لألجهزة الحكومية تطوير الكفاءة. 
  نشر ثقافة التميز في األداء بين مختلف العاملين وتعميقها في جميع الجهات

 .الحكومية
 مة الهياكل المؤسسية لألجهزة الحكومية للمهمات المسندة ءالعمل على ضمان مال

 . إليها

 
 األهداف المحددة   ٧/٤/٤

  اإلنترنت لجميع الجهات الحكوميةاالنتهاء من إنشاء مواقع على شبكة. 
       تضمين مواقع الجهات الحكومية ما يتعلق بهـا مـن أنظمـة وإجـراءات ونمـاذج

 . معامالتال
 إرساء قواعد التميز في جميع أعمال الدوائر الحكومية ذات العالقة بخدمة المواطنين . 

 ةاالنتهاء من إعداد نماذج قياس األداء المرجعية لمختلف الجهات الحكومي. 

     تأهيل العاملين في مختلف الجهات الحكومية لمواكبة متطلبـات تطبيقـات الحكومـة
 . اإللكترونية، وتحقيق التميز في األداء
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 القطاع الخاص

 المقدمة ٨/١
واصلت خطة التنمية الثامنة الجهود الرامية لدعم القطاع الخـاص وتـوفير البيئـة    
المناسبة لنموه وقيادته لالقتصاد الوطني، فرسمت السياسـات واقترحـت البـرامج الالزمـة     
لتطوير األنظمة وتحسين البيئة االستثمارية، وفتح اآلفاق االستثمارية أمام القطـاع الخـاص   

تفادة من الفرص االستثمارية الواعدة، والتـي تـوازن بـين العائـد     لتوظيف موارده، واالس
المناسب وتحقيق األهداف االستراتيجية األخرى للمملكة، مثل التنمية المتوازنـة، والتنويـع   

وواكب تلك الجهود عمليات تطوير . االقتصادي، وزيادة اإلنتاجية، وتحسين القدرات التنافسية
، إضافة إلى حفز صناديق اإلقراض الحكومية المتخصصـة،  واسعة على التجهيزات األساسية

 . القطاع الخاص ةطأنشوزيادة رؤوس أموالها، لتتمكن من توفير القروض الميسرة لتمويل 
وقد أثمرت الجهود المبذولة خالل خطة التنمية الثامنة عن تحقيق القطـاع الخـاص   

األزمة المالية العالميـة، ومـا   نتائج طيبة على مختلف األصعدة، وذلك على الرغم من وقوع 
فرضته من تداعيات سلبية خالل العامين األخيرين من الخطة، والتي لم يكن القطاع الخـاص،  

وعليه، فقد اقتضت تداعيات األزمة الحاجة إلى مواصـلة جهـود فـتح آفـاق     . بمنأًى عنها
 –الوطنيـة  (صـة  ، لتشجيع االستثمارات الخاالتسهيالتاستثمارية جديدة، وتقديم المزيد من 

 .   على االستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الوطني) األجنبية
القضـايا والتحـديات التـي     برزيتناول هذا الفصل الوضع الراهن للقطاع الخاص، وأ

تحقيقها خالل سـنوات خطـة التنميـة التاسـعة،     ل استواجهه، وكذلك األهداف المعول عليه
ا الخطة لمواصلة تحسين البيئة المواتية وتطويرها لتحقيق األهـداف  والسياسات التي ستتبناه

 .لقطاعهذا االتنموية ل
 

 الوضع الراهن   ٨/٢
 األداء العام  ٨/٢/١

حرصت خطة التنمية الثامنة على تهيئة البيئة االستثمارية المالئمـة لتفعيـل الـدور    
و ما انعكس إيجابـاً علـى   التنموي للقطاع الخاص، وتعزيز إسهامه في مختلف األنشطة، وه

ن حيث إسهاماته النسبية في الناتج المحلـي اإلجمـالي أو   ـاع، سواء مـمؤشرات أداء القط
حجم استثماراته، ومن ثم قدرته على تحقيق معدالت النمو المسـتهدفة فـي خطـة التنميـة     

 .الثامنة



الصفحة
١٢٦

 

غيـر النفطـي   فقد ارتفع اإلسهام النسبي للقطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي   
هــ  ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام ) ٧٤,٥(إلى ) ٧١,٩(خالل خطة التنمية الثامنة من 

، وقد اسـتهدفت خطـة التنميـة    )٥,٥(محققاً معدل نمو سنوي متوسط يبلغ نحو ) ١٩٩٩(
في المتوسط سنوياً، ويعزى هذا اإلنجاز الرتفـاع  ) ٥,٦٦(الثامنة تحقيق معدل نمو مقداره 

 ٤٩١,٢إلى نحـو  ريال بليون  ٣٧٦,٧المضافة التي حققها القطاع الخاص مـن نحو القيمة 
بليون ريال، وقد تزامن هذا االرتفاع مع زيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي 

فـي عـام   ) ٥٧,٤(إلـى  ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥فـي عـام   ) ٥٢,٢(اإلجمالي مـن  
 ).٨/١(، الجدول )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 
 )٨/١(الجدول 

 *)( تطور مؤشرات أداء القطاع الخاص
 خطة التنمية الثامنة 

 مؤشرات األداء

القيمة
 )بليون ريال(

معدل النمو 
 السنوي 
المتوسط 

)( 

 النسبة من اإلجمالي
)( 

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 ٥٧,٤ ٥٢,٢ ٥,٥ ٣٧٦,٧٤٩١,٢(*)القيمة المضافة للقطاع الخاص
 ٧٣,٦ ٧٧,٣ ١٠,٢ ١١٧,٧١٩٠,٩ (*)االستثمارات الثابتة في القطاع الخاص

 ٥٨,٩ ٥٥,٤ ١٠٨٧,٢١٤٧٢,٢٦,٣ (*)ل  للقطاع الخاصاس المأر نمخزو

 ٥١,٣ ٣٤,٢ ١٢,٣ ٩٠,٦١٦١,٨ (**)الصادرات غير النفطية

 ٨٤,٣ ٨٤,٨ ٦,٩٢,٥ ٦,١ )بالمليون( جمالي العاملينإ
 ٣٤,٣ ٣٢,٨ ٢,٨٣,٦ ٢,٤ )بالمليون(جمالي العاملين السعوديينإ

، القيم ومعدالت النمو والنسب مقربة إلى أقرب )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠القيم باألسعار الثابتة لعام  (*) 
 .رقم عشري 
 .الصادرات باستثناء النفط الخام والغازجميع تشمل  )**(

 .والتخطيطوزارة االقتصاد : المصدر
 

أما على صعيد إجمالي االستثمار، فقد حقق القطاع الخاص خالل خطة التنمية الثامنة   
وكان مقارباً لمعدل ، في المتوسط سنوياً) ١٠,٢(معدل نمو حقيقي في االستثمارات بلغ نحو 

في المتوسط سنوياً، ويشير ) ١٠,٤(النمو الذي استهدفته خطة التنمية الثامنة والبالغ نحو 
ذلك التقارب بين المعدلين إلى محدودية تأثير األزمة المالية العالمية على استثمارات القطـاع  
الخاص، تلك االستثمارات التي اتّسمت بالتنوع النشاطي واتجـاه قسـم كبيـر منهـا نحـو      

لهـذا واصـلت   و. مشروعات تهدف إلى تلبية الطلب المحلى المتنامي من السلع والخـدمات 
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هــ  ٢٤/١٤٢٥بليـون ريـال عـام     ١١٧,٧استثمارات القطاع الخاص ارتفاعها من نحو 

، لتبلغ نسبتها مـن  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام  ١٩٠,٩إلى نحو ) ٢٠٠٤(
 ).٨/١(، الجدول )٧٣,٦(إجمالي االستثمارات في نهاية خطة التنمية الثامنة نحو 

ات الخاصة في زيادة الطاقات اإلنتاجية لالقتصاد الوطني، وقد أسهمت زيادة االستثمار  
بليون  ١٠٨٧,٢إذ ارتفع المخزون الرأسمالي للقطاع الخاص خالل خطة التنمية الثامنة من 

بليـون ريـال فـي عـام      ١٤٧٢,٢إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥ريال في عـام  
سمالي المتراكم في من إجمالي المخزون الرأ) ٥٨,٩(، ممثالً نحو )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

وقد كـان لهـذا المخـزون    . )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٥٥,٤(المملكة مقابل نحو 
المتراكم من األصول الرأسمالية دور كبير في زيادة القيمة المضافة للقطاع الخـاص خـالل   

 .خطة التنمية الثامنة
ـ   ة الثامنـة  وبالنسبة لألداء التصديري للقطاع الخاص، فقد تحققت خالل خطـة التنمي

بليـون ريـال فـي عـام      ٩٠,٦زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية مرتفعة من نحو 
، )٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عـام   ١٦١,٨إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

، وقد تحققت هذه التطـورات اإليجابيـة رغـم    )١٢,٣(بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 
نتيجة لألزمة الماليـة وتبعاتهـا علـى اقتصـادات الـدول      تراجع مؤشرات التجارة العالمية 

 . المستوردة لمنتجات القطاع الخاص السعودي
أما على صعيد دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، خاصة بالنسـبة للعمالـة    

فـي   خالل خطة التنمية الثامنة توسٌع موازٍ الوطنية، فقد صاحب توسع نشاط القطاع الخاص
في ) ٢,٥(لوظيفية، حيث بلغ معدل النمو المحقق في الفرص الوظيفية نحو توفير الفرص ا

مليون عامـل   ٦,١المتوسط سنوياً، مما أدى إلى زيادة العاملين في القطاع الخاص من نحو 
هــ  ٣٠/١٤٣١مليون عامـل فـي عـام     ٦,٩إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام 

من إجمالي العمالة على مستوى المملكـة، الجـدول   ) ٨٤,٣(، أي ما يشكل نحو )٢٠٠٩(
)٨/١ .( 

كما شهدت خطة التنمية الثامنة ارتفاعاً في عدد العاملين مـن المـواطنين بالقطـاع    
مليون عامل  ٢,٨إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥مليون عامل عام  ٢,٤الخاص من نحو 

وتبـذل المملكـة   ). ٣,٦(، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام 
جهوداً مكثفة لرفع هذا المعدل من خالل تدريب القوى العاملة الوطنية وإعادة تأهيلهـا بمـا   

 .يتمشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل
 



 الصفحة
١٢٨ 

 

 منشآت القطاع الخاص  ٨/٢/٢
هــ  ٢٨/١٤٢٩ألف منشأة في عـام   ٨٢٣,٥بلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 

، أما الباقي فهي منشآت كبيـرة أو  )٩٤,٢(رة منها نسبة ، شكلت المنشآت الصغي)٢٠٠٨(
مـن  ) ٤٨,٣(متوسطة الحجم، كما استحوذت منشآت تجارة الجملة والتجزئة علـى نحـو   

، ثم منشآت الصناعات التحويليـة  )١٣,٦(إجمالي المنشآت، تلتها المنشآت الزراعية بنسبة 
، في حين اسـتحوذت منشـآت   )٩,٥(، ومنشآت الفنادق والمطاعم بنسبة )١٢,٦(بنسبة 

العقار والتأجير والمشاريع التجارية، والخدمات الجماعية والشخصية، والبناء والتشييد علـى  
كما نما عدد المنشآت، بمختلف ). ٨/١(على التوالي، الشكل ) ٢,٤، و٥,٤، و٤,٦(نحو 

المسجلة في موازنة بأعدادها ) ٣١,٩(، بنحو  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩أحجامها بنهاية عام 
  .العام السابق

  )٨/١(الشكل 
  توزيع منشآت القطاع الخاص حسب نوع النشاط االقتصادي 

  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات:  المصدر
 

وتجدر اإلشارة إلى أن المنشآت المتوسطة الحجم تستحوذ على نسبٍ مئوية مرتفعـة  
والصـحة والخـدمات االجتماعيـة،     ،الوساطة المالية، والتعليم: نسبياً في أنشطة معينة مثل

وفي المقابل، شكلت المنشـآت  ). ٨/٢(التعدين واستغالل المحاجر، والبناء والتشييد، الجدول 
، ممـا يتطلـب   )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩كبيرة الحجم نسبة متواضعة من اإلجمالي خالل عام 
على االندماج في كيانات أكبر، لالسـتفادة   تشجيع المنشآت ذات األحجام الصغيرة والمتوسطة

  .القتصاديات الحجم" الوفورات الداخلية والخارجية"من 

الصناعات التحويلية  


الزراعة 


تجارة الجملة والتجزئة  


البناء والتشييد  


الخدمات الجماعية  
والشخصية  


العقار والتأجير  
والمشاريع التجارية  



الفنادق والمطاعم


أخرى 
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 )٨/٢(الجدول 

 توزيع منشآت القطاع الخاص حسب الحجم ونوع النشاط االقتصادي
 (*)) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 

 النشاط االقتصادي
 المنشآت الكبيرة المنشآت المتوسطة المنشآت الصغيرة

 مالياإلج
 )( عدد )( عدد )( عدد

وصــيد  غابــاتالزراعــة وال
 األسماك

١١١,٨٠٣ ٠,٢ ٢٣٠ ١,٧ ١,٨٦٤ ٩٨,١ ١٠٩,٧٠٩ 

 ٥٩٠ ١٢,٣ ٧٣ ٤٩,٢ ٢٩٠ ٣٨,٥ ٢٢٧ التعدين واستغالل المحاجر
 ١٠٣,٧٩٦ ١,٧ ١,٧٩٣ ٧,٥ ٧,٧٣٩ ٩٠,٨ ٩٤,٢٦٤ الصناعات التحويلية

 ٢,٧٩٨ ٣,٠ ٨٥ ٨,٩ ٢٤٨ ٨٨,١ ٢,٤٦٥ الكهرباء والغاز والمياه
 ١٩,٨٦٦ ٩,١ ١,٨٠٨ ٢٣,٥ ٤,٦٧٤ ٦٧,٤ ١٣,٣٨٤ البناء والتشييد

 ٣٩٧,٧٧٤ ٠,٣ ١,٤١١ ٢,٨ ١٠,٩٩٥ ٩٦,٩ ٣٨٥,٣٦٨ تجارة الجملة والتجزئة
 ٧٨,٥٥٤ ٠,٦ ٣٨١ ٦,٥ ٥,١٤٤ ٩٢,٩ ٧٣,٠٢٩ الفنادق والمطاعم

 ١٦,٨٨٠ ٣,٢ ٥٣٥ ١١,٨ ١,٩٩٣ ٨٥,٠ ١٤,٣٥٢ النقل والتخزين واالتصاالت
 ١,١٣٥ ٩,٠ ١٠٢ ٥٧,١ ٦٤٨ ٣٣,٩ ٣٨٥ الوساطة المالية

العقار والتأجير والمشـاريع  
 التجارية

٣٨,٢٤٠ ١,١ ٤٣١ ٥,٦ ٢,١٤٧ ٩٣,٣ ٣٥,٦٦٢ 

 ٣,٨٥٩ ٨,٤ ٣٢١ ٤٧,٢ ١,٨٢٣ ٤٤,٤ ١,٧١٥ التعليم
 ٤,٠١٩ ٨,٦ ٣٤٣ ٤١,٩ ١,٦٨٥ ٤٩,٥ ١,٩٩١ الصحة والخدمات االجتماعية

 ٤٤,١٤٩ ٠,٣ ١٤٦ ١,٥ ٦٤٢ ٩٨,٢ ٤٣,٣٦١ والشخصيةالخدمات الجماعية 
 ٨٢٣,٤٦٣ ١,٠ ٧,٦٥٩ ٤,٨ ٣٩,٨٩٢ ٩٤,٢ ٧٧٥,٩١٢ المجمــوع

عامالً، المنشآت ) ٤٩-١٠(عمال فأقل، المنشآت المتوسطة تستخدم ) ٩(المنشآت الصغيرة تستخدم  (*)
 .عامالً فأكثر، والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري) ٥٠(الكبيرة تستخدم 

 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات :المصدر
 

من الفرص الوظيفية، خالل خطة التنمية ) ٤٣,٣(وقد وفّرت المنشآت الصغيرة نحو 
) ١٩,٢(الثامنة، في حين أسهمت المنشآت المتوسطة والكبيرة فـي توظيـف مـا نسـبته     

الخاص، حسـب نوعيـة   أما على صعيد توزيع العمالة في القطاع . على التوالي) ٣٧,٥(و
فـي  ) ٦٩(النشاط االقتصادي، فقد واصل قطاع الخدمات استيعابه للنسبة األكبر، مرتفعاً من 

، وفـي  )٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١في عام ) ٧١,٧(إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 
في ) ٢٨,٣(المقابل حلت القطاعات اإلنتاجية في المرتبة الثانية، بنسبة استيعاب بلغت نحو 

 ).٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام ) ٣١(نة بنحو وازم) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام 
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استمرار تركز المخزون الرأسـمالي للقطـاع الخـاص فـي     ) ٨/٣(ويوضح الجدول 
القطاعات اإلنتاجية على حساب األنشطة االقتصادية األخرى، وهو مؤشـر يعكـس تجـاوب    

ـ  تثماراته فـي القطاعـات   القطاع الخاص مع توجهات الدولة الرامية لتحفيزه على زيادة اس
اإلنتاجية لتحقيق أهداف التنويع االقتصادي من جانب، ولتعزيز التوجه نحو األنشطة اإلنتاجية 
التي تتميز بالكثافة العالية لرؤوس األموال للحد من استقدام العمالة الوافدة، خاصة قطاعـات  

فقد ارتفع المخـزون  . ب آخرتكرير النفط، والبتروكيماويات، والكهرباء والغاز والمياه من جان
هــ  ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٥٣,١(الرأسمالي للقطاع الخاص في القطاعات اإلنتاجية من نحو 

، وتعزى تلك الزيادة إلى قطاع )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) ٥٩,٤(إلى نحو ) ٢٠٠٤(
من إجمالي المخزون الرأسمالي للقطـاع  ) ٣٥,٥(الصناعات التحويلية، الذي استقطب نحو 

هــ  ٢٤/١٤٢٥فـي عـام   ) ٢٦,٤(مقابل نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١الخاص في عام 
)٢٠٠٤.( 

 )٨/٣(الجدول 
 التوزيع النسبي ألهم متغيرات القطاع الخاص حسب قطاعات النشاط االقتصادي

 (*)خطة التنمية الثامنة 
)( 

 القطاعات
 العمالة القيمة المضافة المالرأسمخزون

هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩(

هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 ٢٨,٣ ٣١,٠ ٥٣,١٥٩,٤٤٦,٤٤٤,٨ القطاعات اإلنتاجية
 ٤,٢ ٥,٦ ٥,٠٣,٨٩,٧٨,٠ صيد األسماكالغابات والزراعة و

 ٠,٣ ٠,٣ ٠,٤٠,٣٠,٧٠,٦ التعدين غير النفطي
 ٨,٦ ٩,٣ ٢٦,٤٣٥,٥٢٠,٧٢١,٣ :الصناعات التحويلية

 ٠,٣ ٠,٣ ٧,٨١٥,٨٥,٥٤,٧ تكرير النفط*  
 ٠,٣ ٠,٣ ١١,٠١٢,٦٢,٣٢,٨ البتروكيماويات*  
 ٨,٠ ٨,٧ ٧,٦٧,١١٢,٩١٣,٨ الصناعات التحويلية األخرى*  

 ١,٢ ١,٠ ١٨,٨١٧,٨٢,٩٢,٩ المياهالغاز والكهرباء و
 ١٤,٠ ١٤,٨ ٢,٥٢,٠١٢,٤١٢,٠ التشييدالبناء و

 ٧١,٧ ٦٩,٠ ٤٦,٩٤٠,٦٥٣,٦٥٥,٢ قطاعات الخدمات الخاصة
 ٢٢,٧ ١٨,٨ ٦,٦٥,٦١٤,٥١٤,٧ الفنادقالمطاعم والتجارة و
 ٥,٥ ٤,٦ ٦,٦٦,١٩,٧١١,٥ االتصاالتالنقل و

خدمات المال والتامين واألعمال
 ٦,٠ ٤,٩ ٣٠,٩٢٦,٥٢٢,٦٢٢,٤ العقارو

 ٤,٦ ٣,٩ ٢٥,٣٢١,٦١٢,٢١١,٣ العقاريةالخدمات *  
 ١,٤ ١,٠ ٥,٧٤,٩١٠,٤١١,١ خدمات المال والتأمين واألعمال*  

 ٣٧,٥ ٤٠,٧ ٢,٨٢,٤٦,٨٦,٦ الشخصيةالخدمات الجماعية و
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ إجمالي القطاع   الخاص

 .النسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (*)
 .وزارة االقتصاد والتخطيط  :المصدر
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 االئتمان المصرفي   ٨/٢/٣
األولى من خطة التنمية السنوات األربع سجل االئتمان المصرفي للقطاع الخاص خالل  

في المتوسط سنوياً، وتعزى الزيادة فـي االئتمـان   ) ٢٣,٨(الثامنة زيادة تقدر نسبتها بنحو 
لبات التمويلية لنشاط القطاع الخاص بصـفة عامـة،   الممنوح للقطاع الخاص إلى زيادة المتط

فقـد ارتفعـت   . وزيادة الواردات والصادرات للقطاع الممولة عن طريق المصارف التجاريـة 
هــ  ٢٨/١٤٢٩واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجاريـة فـي عـام    

كمـا زادت   ،)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥موازنة بقيمتها في عام ) ١٢١,٣(إلى نحو ) ٢٠٠٨(
صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية خالل المـدة نفسـها بنحـو    

)١٨٤,٣( الجدول ،)٨/٤.( 
 

 )٨/٤(الجدول 
 تطور االئتمان المصرفي للقطاع الخاص

 (*)خطة التنمية الثامنة 
 (**)) بليون ريال(                

االئتمان المصرفي السنوات
للقطاع الخاص

واردات القطاع الخاص 
 الممولة من المصارف 

صادرات القطاع الخاص 
 الممولة من المصارف 

 ٣٠٣,٠٩٦,٠١٤,٧)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 ٤٢٠,٨١١٦,٢١٦,٩)٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦
 ٤٦٢,١١٣٢,٣٢٤,٣)٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧
 ٥٥٧,٤١٦٨,٥٣٠,٨)٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨
 ٧١٢,٧٢١٢,٤٤١,٨)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .القيم مقربة إلى أقرب رقم عشري (**)

 .مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر
 
 بيئة األعمال   ٨/٢/٤

الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة " ممارسة أنشطة األعمال"يشير تقرير 
للبنك الدولي إلى أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين بيئة األعمال خالل خطة التنمية 

هـ ٢٤/١٤٢٥دولة عام  ١٤٥من بين ) ٦٧(الثامنة، حيث قفز ترتيبها من المرتبة 
، وحافظت )٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦دولة في عام  ١٥٥من بين  )٣٨(المرتبة ، إلى )٢٠٠٤(

على الرغم من زيادة عدد الدول ) ٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧في عام نفسه على الترتيب 
كما واصلت المملكة مسيرة التحسن في . دولة ١٧٥إلى  -والتي شملها التقرير -المنافسة 

، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧(هـ ٣٠/١٤٣١هـ، و٢٨/١٤٢٩هـ، و٢٧/١٤٢٨ترتيبها في األعوام 
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دولة، ثم  ١٨١من بين ) ١٦(دولة، ثم المرتبة  ١٧٨من بين ) ٢٣(بتبوئها المرتبة ) ٢٠٠٩
 .دولة على التوالي ١٨٣من بين ) ١٣(المرتبة 

على  دولة ٢٥قائمة أفضل وقد ترتب على هذا األداء المتميز انضمام المملكة إلى 
ممارسة أنشطة (نفت المملكة في تقرير كما ُص. توفر أفضل بيئة للقيام باألعمالمستوى العالم 

المحفزة صالحات اإل سبع دول من حيثأفضل ضمن ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١لعام ) األعمال
في الدول هذه تربعت المملكة على قائمة  فقد ،ةالعربيالدول على مستوى أما . على االستثمار

ائية التي من شأنها تشجيع هذا التقرير، وذلك إلجرائها للعديد من اإلصالحات التنظيمية واإلجر
 .القطاع الخاص الوطني واألجنبي على االستثمار في المملكة

ونظراً لتبني المملكة مفهوماً شامالً لتطوير بيئة األعمال، تتكامل فيه جهود التطوير 
المؤسسي والتنظيمي لألجهزة الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بنشاط القطاع الخاص مع 

ولة لتهيئة مناخ االستثمار، تم تسريع الخطى نحو تطبيق التعامالت الجهود األخرى المبذ
من ) ١٠×١٠(مع تنفيذ برنامج طموح ُيعرف بمصطلح " يسر"اإللكترونية، كما ُدشن برنامج 

هـ ٣١/١٤٣٢أجل رفع تنافسية المملكة دولياً لتصبح ضمن أفضل عشر دول في العالم عام 
 ن خالل إصدار العديد من اللوائح واألنظمة، مثلوقد تم تعزيز هذه اإلجراءات م). ٢٠١٠(

، والئحة صناديق االستثمار ،والئحة حوكمة الشركات، الئحة صناديق االستثمار العقارية
   .الئحة االندماج واالستحواذو

 
 الغرف التجارية الصناعية   ٨/٢/٥

المعنية بتطويره، وفي  مؤسساتالفي نشاط  تطور القطاع الخاص تطور موازٍ واكب
، تنتشر في مختلف مناطق غرفة ٢٥البالغ عددها  التجارية الصناعية،الغرف مقدمتها 
تنظيم فعاليات القطاع الخاص، ك على مختلف األصعدة،دوراً مهماً حيث تؤدي المملكة، 

 لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاعو ،ورعاية المصالح االقتصادية المشتركة لمؤسساته
والبالغ  –السعودية الغرف مجلس التي تعمل في إطار  ،أسهمت اللجان الوطنيةكما  .الخاص
، إضافة إلى في دراسة العديد من القضايا المهمة ذات الصلة بالقطاع -لجنة  ٢٩عددها 
ومراجعتها وتحليلها  ،األنظمة والقرارات واإلجراءات الصادرة عن أجهزة الدولة دراسة

 .لحماية مصالح القطاع الخاص ،اقتراح تعديلها تفعيلها أولضمان 
، وتطوير الخاصلقطاع التنافسية لقدرات العلى دعم التجارية الصناعية وتعمل الغرف 

تضارب المصالح بين القضاء على العالقة بين أرباب العمل والعاملين، وحل المنازعات و
 ، سواًء على مستوىالمشاركة في أعمال المؤسسات المماثلة ، فضالً عنمؤسسات القطاع
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على المستوى  وأالدول العربية واإلسالمية، أو  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .الدولي
كما قام مجلس الغرف السعودية بتنظيم زيارات لعدد من الوفود السعودية لمعظم دول 

وتم أيضـاً  . واالستثمارية مع الدول الصديقة والشقيقة العالم، وذلك لتعزيز العالقات التجارية
مجلسـاً،   ٣٢إنشاء العديد من مجالس رجال األعمال، بلغت في نهاية خطة التنمية الثامنـة  

وأدت هذه المجالس وزيارات تلك الوفود دوراً مهماً في تعزيز حركة التبادل التجاري وانسياب 
ين مناخ االستثمار، من خالل التعرف على العقبات السلع مع جميع دول العالم، فضالً عن تحس

 .وحصرها ثم طرحها على المؤسسات العامة ذات الصلة
وقد أولت الغرف التجارية الصناعية اهتماماً بإنشـاء المبـاني المهيـأة والمجهـزة     

لرجال األعمال للقاء نظرائهم من الوفود األجنبية بقاعاتها في مقارها الرئيسة، إلتاحة الفرصة 
الزائرة، وإقامة الندوات التي تعالج قضايا جميع شرائح رجال األعمال من تجار وصـناعيين  
ومهنيين وغيرهم، فضالً عن اهتمام الغرف بإنشاء مراكز للمعارض، وبناء مراكـز لتـدريب   

 .العاملين بالقطاع الخاص وتجهيزها، من أجل إعداد الشباب وتأهيله لدخول سوق العمل
ف التجارية الصناعية االهتمام بتحقيق أهداف المملكة وطموحاتها وقد شمل نشاط الغر

في مجال زيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، حيث خصصت مراكز لسيدات األعمال، 
كما تمت معالجة أغلب المعوقات التي تعترض دورها المهم في تحقيق التمكين االقتصادي مما 

 . يسهم في خفض معدالت البطالة
 
 القطاع الخاص واستراتيجية التخصيص   ٨/٢/٦

تـاريخ  و )٢١٩(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم     شهدت الحقبة الالحقـة لصـدور   
المسـتهدفة  المتضـمن قائمـة المرافـق والمؤسسـات     ) ١١/١١/٢٠٠٢(هـ ٦/٩/١٤٢٣

مـن التطـورات فـي مجـال     الكثير تحقيق الحكومة إعادة هيكلتها، تعتزم التي بالتخصيص 
) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥أبرزها قرار مجلس الوزراء الصـادر عـام    التخصيص، كان من

والقاضي بطرح جميع األسهم المملوكة للدولة في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ونسـبتها  
)٥٠ (لالكتتاب العام على المواطنين.  

فـي عـام   وقد تواصلت جهود التخصيص، خالل خطة التنمية الثامنـة، حيـث تـم    
الميـاه   لتحليـة االنتهاء من دراسات تخصيص المؤسسة العامـة   )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧

ضعت خطة لتنفيـذ الهيكـل   حيث ُو ،في تنفيذ مرحلة االنتقال إلى التخصيصوُبدئ المالحة، 
وضـع جـدول زمنـي    كما تـم  ، المطلوبةالتنظيمي واإلجراءات اإلدارية والمالية والقانونية 



الصفحة
١٣٤

 

وتحت  ،خدمات التوليد والنقل الكهربائيتقديم في وُأتيح للقطاع الخاص أيضاً اإلسهام  ،للتنفيذ
الشركة السعودية للكهرباء التي قامت باستقطاب المستثمرين في مجـال التوليـد فـي    مظلة 

ومشروع محطة التوليـد الحاديـة    على ساحل البحر األحمر، كمشروع رابغ مهمة،مشاريع 
 .بالرياض ةعشر

المرافق االنتهاء من عقود التخصيص لعدد من  تم )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨ في عامو
ة ومحطة البضائع بميناء الملك فهد بكمحطة البضائع العامة ومحطة الحبوب السائفي الموانئ 
تأجير محطـات  ، كما تم ومحطة الحاويات وأرصفة البضائع بميناء الجبيل التجاري ،الصناعي

وبـدأت  . يناء جدة، وتأجير محطة البضائع بميناء ينبع التجارياإلسناد الشمالية والجنوبية بم
في تنفيذ استراتيجية التخصيص في المـدن   ومناطق التقنية الهيئة السعودية للمدن الصناعية

تخصيص وتوسيعها، وهذه المدن لمشاريع تطوير القطاع الخاص لمن خالل تنفيذ  ،الصناعية
 . خدمات المساندة فيهاال

التخصيص للخطوط الجوية السعودية، كما خطط استكمال ت الراهن في الوقويجري 
وقد تم تحويل . وتشغيلها يتولى القطاع الخاص تنفيذ األسواق الحرة في المطارات الدولية

، كما يجري ، وفتح قطاع االتصاالت للمنافسةإلى شركة مساهمة سعوديةاالتصاالت مرفق 
 .شركة مساهمة سعودية إلى السكك الحديديةالعمل على تحويل مرفق 

 
 القضايا والتحديات ٨/٣

 األزمة المالية العالمية     ٨/٣/١
، في معايشة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بدأ االقتصاد العالمي، وتحديداً منذ منتصف عام 

أزمة مالية حادة تحولت إلى أزمة اقتصادية عميقة، تركت انعكاسات سلبية على مختلف دول 
العالم وإن تفاوتت حدتها من بلد آلخر، بحسب عمق عالقات االرتبـاط باالقتصـاديات معقـل    

أن اقتصاد المملكة كان من أقل اقتصادات العالم تأثراً بهذه األزمـة،  وعلى الرغم من . األزمة
 :إال أن هناك بعض االنعكاسات، ومن أبرزها ما يلي

  تأثر النشاط التصديري للقطاع الخاص بحالة الركود العالمي الناجمة عن تراجع الطلب
أمام خطط تنمية  باألسواق العالمية، وتراجع حجم التجارة العالمية، وهو ما يشكل تحدياً

 . الصادرات غير النفطية، وخاصة صادرات المنتجات الكيماوية

      احتماالت تراجـع معدالت النمو في حجم االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة الوافـدة
 .للمملكة
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وعلى الرغم من حالة عدم اليقين وتدني مستوى الثقة الذي يسود العالم نتيجة لألزمة 

أن التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز االقتصاد الوطني والقطاع الخـاص  المالية العالمية، إال 
بليـون   ١٥٠٠توجيه المملكة لنحو  :لهذه األزمة وتداعياتها، وذلك لعدة اعتبارات من أهمها

فـي قمـة دول   وهو ما أعلنـت عنـه    ،نحو اإلنفاق االستثماري) بليون دوالر  ٤٠٠(ريال 
 .، فضالً عن اعتمادها سياسة مالية توسعية)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١لعام ) G٢٠(العشرين 

وتعكس هذه الخطوات الثقة في قدرة االقتصاد الوطني على تخطـي تبعـات األزمـة    
ويتوقع أن يترتب على تلك السياسات وغيرهـا إتاحـة المزيد من الفـرص  . المالية العالمية

السـعودي فـي اعتمـاد    االستثمارية للقطاع الخاص، يساندها استمرار مؤسسة النقد العربي 
أدوات السياسة النقدية المالئمة لتعزيز االئتمان المصرفي، إضافة إلى دعم موارد مؤسسـات  
اإلقراض المتخصصة، وتبني مجموعة متكاملة من اإلجراءات التصحيحية للنهـوض بسـوق   

 .المال
 

 منظمة التجارة العالمية     ٨/٣/٢
جهوداً مكثفة في مجال التعاون الدولي من  من المتوقع أن تشهد خطة التنمية التاسعة  

أجل تمكين االقتصاد العالمي من التعافي من تداعيات األزمة المالية والركود االقتصادي، 
. إضافة إلى تعزيز فرص استفادة القطاع الخاص من االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

مة، إال أن هناك بعض التحديات وعلى الرغم من الفرص التي توفرها العضوية في تلك المنظ
 :التي تتطلب تكامل الجهود الحكومية والخاصة لمواجهتها، وفي مقدمتها اآلتي

القدرات التنافسية للشركات الوطنية، حيث تشير التوقعات إلى أن بعـض الشـركات    .١
والمؤسسات قد تواجه تحديات كبيرة وصعوبات فـي المنافسـة، خاصـة المنشـآت     

 .الصغيرة والمتوسطة

لتمكـين األنشـطة   ) المنظمةالمسموح به في إطار (الحاجة إلى مزيد من الدعم الفني  .٢
الصناعية المتأثرة من االنضمام للمنظمة من التكيف مع التحديات الناجمة عن زيـادة  

 .حدة المنافسة بين منتجاتها ونظيراتها المستوردة من الخارج

التنافسـية العاليـة وتطويرهـا،    تكثيف خطط الترويج للصادرات الوطنية ذات القدرة  .٣
خاصة بعد استفادة المملكة من مبدأ الدولة األولى بالرعاية في أسواق الدول األعضاء 
في المنظمة، ويمكن للشركات االستفادة من مختلف قنوات تشجيع الصادرات الوطنية 
مثل الصندوق السعودي للتنمية، باإلضافة للبرامج التي توفرهـا الغـرف التجاريـة    

 . صناعية وغيرهاال



الصفحة
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ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لدعم برامج تطوير البيئة التنظيمية للخدمات، نظـراً   .٤
ألن غالبية الشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات تحتاج إلى استثمارات كبيرة في 

 .البنية التحتية ونقل التقنية
 

 العمالة الوطنية    ٨/٣/٣
باهتمام خاص ومتنـام لـدى جميـع الجهـات     الوطنية العمالة تحظى قضية توظيف 

بطالـة  "، حيث تصنف البطالة في المملكة بأنها عن التنمية االقتصادية واالجتماعية المسؤولة
 أي، )نوعـاً وكمـاً  (الوطنية العمالة العرض من والطلب بين مواءمة العدم  ، مرجعها"هيكلية

مخرجـات  لل في المواءمـة بـين   الخ نتيجةة الوظائف الشاغرة، بل هي قلّ نتيجةأنها ليست 
انخفاض جاذبية العمل في القطاع الخـاص بسـبب   فضالً عن ، التعليم واحتياجات سوق العمل

 .    واألجور التدني النسبي للرواتب
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة إلعادة تأهيـل العمالـة الوطنيـة    

فضالً عن إصدار العديد من القرارات المحفزة والتي وتدريبها لتلبية متطلبات القطاع الخاص، 
تلزم القطاع الخاص بتوظيف العمالة الوطنية، والتفاعل النسبي للقطاع الخـاص مـع هـذه    
التوجهات خالل خطة التنمية الثامنة، فإن ما تحقق لم يكن بالمستوى الذي اسـتهدفته خطـة   

وظيف العمالة الوطنيـة فـي القطـاع    التنمية الثامنة، حيث اقتصر معدل النمو المحقق في ت
في المتوسط سنوياً خالل الخطة، وقد اسـتهدفت خطـة التنميـة    ) ٣,٦(الخاص على نحو 

أن عملية توظيف المـواطنين   يوهو ما يعن ،)٧,٢( هالثامنة معدل نمو سنوي متوسط قدر
خطة التنمية لدى القطاع الخاص ال تزال تواجه تحديات تستدعي االستمرار في معالجتها خالل 

 .إحالل متكاملة وفاعلة استراتيجية التاسعة، وذلك من خالل
 

 تمويل المشروعات الصغيرة  ٨/٣/٤
إضافة إلى أنهـا  فرص العمل،  تُعد المشروعات الصغيرة بمثابة مجاالت رئيسة لتوفير

فـي تطـوير   ، فضالً عن دورها المهـم  الكبيرةالمتوسطة وأساسية للمشروعات  اًتشكل بذور
وعلى الـرغم مـن    .وتنميتها، وإسهامها في تعزيز ثقافة العمل واإلنتاج ناطق األقل نمواًالم

االهتمام المتواصل الذي تحظى به تلك المشروعات عبر خطط التنمية المتتالية، وخاصة خالل 
مرحلـة  (في مختلف المراحل  العديد من المعوقاتخطة التنمية الثامنة، إال أنها مازالت تواجه 

هـا  ئالتي تؤثر علـى أدا  ،)ومرحلة التشغيل والتوسع –ومرحلة البناء والتجهيز  -س التأسي
 .في نمو القطاع الخاصودورها 
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ويشكل الحصول على التمويل الميسر العقبة الرئيسة التي تعترض تطور المشروعات 

القـدرة علـى   يضاف إليها معوقات أخرى كضعـف مستوى التسويق وإمكاناته، و، الصغيرة
اإلنتاج بالجودة العالية، وضعف تقنيات اإلنتاج والتشغيل، فضالً عن ضـعف   مستلزماتتوفير 

 .من قدرتها على التطور والتحديث حدالبيئة التنظيمية والقانونية والمعوقات اإلدارية، مما ي
وبناًء عليه، فـإن المشروعات الصغيرة بحاجة إلى توفير مصادر تمويـل مناسـبة،   

بمثابـة أدوات فاعلـة لتـذليل المعوقـات     " صيغ التمويل اإلسالمية"د ـدد تُعـهذا الص وفي
ولهذا، تتبنى خطة التنمية التاسعة السياسات التي من شأنها . التمويلية للمشروعات الصغيرة

تحفيز المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية على التوسع في الصيغ اإلسالمية للتمويـل،  
مويل باإليجار المنتهي بالتملك، التمويـل عـن طريـق المرابحـة، التمويـل      ومن أهمها الت

 .بالمشاركة
 
 اإلطار المؤسسي لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ٨/٣/٥

العديد من اإلجراءات الداعمة للمنشآت الصغيرة تتبنى خطة التنمية التاسعة 
والتسويقية  والمالية ظيمية والفنيةوالمتوسطة والتي من أهمها تذليل المعوقات اإلدارية والتن

وعليه فإن تفعيل الدور التنموي للمنشآت الصغيرة . آتـمنشتلك ال اـالتي تواجهه
والمتوسطة يتطلب إنشاء كيان مؤسسي متخصص يتولى رعاية هذه المنشآت ومعالجة 

 ا، ويضطلع بدور تنسيقي يسهل وينظم انسياب التمويل المالئمـي تواجههـالتحديات الت
وتقديم الدعم الفني والتسويقي، كما يسهم في تيسير اإلجراءات الحكومية المتعلقة بتلك 

والتجهيزات األساسية  ،المنشآت إلى جانب تسريع إنشاء حاضنات األعمال والحاضنات التقنية
 .األخرى

 
 التنمية استراتيجية  ٨/٤

 الرؤية المستقبلية  ٨/٤/١
بميزات تنافسية ذات مستوًى عالمي، ويولي قطاع خاص كفؤ ومتنوع، ويتمتع  

اهتماماً كبيراً للبحث والتطوير واالبتكار في فعالياته المختلفة، وبما يؤهله لإلسهام في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وتنويع قاعدة االقتصاد الوطني، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية 

 .عالمياً
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 العامة األهداف   ٨/٤/٢
ع نمو القطاع الخاص، وتوسيع أنشطته اإلنتاجية والخدمية لتفعيل دوره التنموي تسري -

في تنويع القاعدة االقتصادية وتوظيف العمالة الوطنية، وزيادة مساهماته النسبية في 
 . الناتج المحلي اإلجمالي

تحقيق التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وتعزيز الجهود لتحسين اإلنتاجيـة   -
القـائم  لقدرات التنافسية، وتوفير متطلبات التطوير التقني والتوجه نحو االقتصـاد  وا

 .على المعرفة

تطوير األنظمة لتيسير اإلجراءات المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص، وتوسـيع فـرص    -
 .مشاركة المرأة، وتطوير آليات تسوية المنازعات

 
 السياسات    ٨/٤/٣
     الوطنيـة  (االستمرار في تهيئة البيئة االستثمارية الجاذبـة لالسـتثمارات الخاصـة

 ). واألجنبية

   استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية المالئمة لتمكين القطاع الخاص من التغلـب
 .على تداعيات األزمة المالية العالمية

 مع التركيز على تعزيز توفير المزيد من الفرص االستثمارية الواعدة للقطاع الخاص ،
عالقات االرتباط والتكامل الصناعي بين المنشآت العاملة بالتجمعات الصناعية، وتهيئة 
البيئة المواتية للمنافسة وتقليص الممارسات االحتكاريـة، ودعـم التطـوير التقنـي     

وكذلك توسيع مجاالت الشـراكة  ، بمبادرات مشتركة من القطاعين الحكومي والخاص
اعين الحكومي والخاص، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، وتطـوير  بين القط

 .الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية االجتماعية
  ومكافحة ظاهرة الغش التجاري والصناعي، وتذليل " القطاع غير المنظم"تقليص حجم

ـ   ز العقبات التي تعترض مسيرة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مـع التركي
على توفير الكفاءات البشرية المدربة والموارد المادية للجهـات المعنيـة بـالتفتيش    
وضبط المخالفات المتعلقة بالغش التجاري والصناعي والسلع المقلدة، وتفعيل مـواد  

 ٢٣وتـاريخ  ) ١٩/م(الصـادر بالمرسوم الملكي رقم " مكافحة الغش التجـاري"نظام 
 ).٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩ربيع اآلخر 

 تمرار في تبني اإلجراءات التصحيحية للنهوض بسوق األسهم والخدمات الماليـة  االس
 .األخرى لالرتقاء بكفاءة أداء القطاع الخاص
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  لالرتقاء بقدرات القطاع الخاص، ليـتمكن مـن   السعودية تكثيف جهود مجلس الغرف

ميـة  التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات على األصعدة المحلية واإلقلي
والدولية من خالل توفير المعلومات والبيانات حول األسـواق اإلقليميـة والعالميـة،    

إلدارية والتنافسـية  وكذلك الدراسات واألبحاث لدعم القدرات اإلنتاجية والتسويقية وا
مع عقد الندوات والمؤتمرات لتفعيل آليات التشاور والشـراكة بـين   ، للقطاع الخاص

 .على مختلف األصعدة القطاعين الحكومي والخاص
 الوطنيـة واألجنبيـة  (تطوير ِحزم الحوافز المقدمة لالستثمارات الخاصـة   ةمواصل (

لتمكينها من رفع المكون التقني في اإلنتاج والصادرات غير النفطية، من أجل تحسين 
 .قدراتها التنافسية

     رة تفعيل المبادرات الحكومية والخاصة المتعلقة بتطـوير قطـاع المنشـآت الصـغي
إسـهامه فـي النـاتج المحلـي     لزيادة والمتوسطة، واستحداث أطر تنظيمية مالئمة 

 :اآلتي ، مع التركيز على)غير النفطي(اإلجمالي 

حث البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمملكة على التوسع فـي تمويـل هـذا     -
 .القطاع

ـ  - اني منهـا تلـك   تذليل المعوقات اإلدارية والتنظيمية والفنية والتسويقية التي تع
 .المنشآت

وير التقني بالمنشآت طدراسة جدوى تأسيس برنامج يوفر قروضاً ميسرة لدعم الت -
 .المتوسطة المتكاملة مع المنشآت األكبر حجماً

   تعزيز اإلجراءات التي تضمن تحقيق الشفافية والمصداقية للبيانات المالية المنشـورة
 . من قبل الشركات المساهمة، وتوفير آليات محددة للمساءلة القانونية

   تشديد العقوبات على الممارسات االحتكارية، وتعزيز نظام المنافسة الصادر بموجـب
، وتفعيل التنسيق بين )٢٠٠٤( هـ٤/٥/١٤٢٥وتاريخ ) ٢٥/م(المرسوم الملكي رقم 

األجهزة المعنية بوزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف السعودية، وجمعية حماية 
المستهلك، وخاصة في مجال توعية القطاع الخاص بنظام المنافسـة وبالممارسـات   

 .مواجهتهاوطريقة االحتكارية 

 ين بالقطاع الخاص، وتكثيف رفع مستوى الوعي البيئي بين رجال األعمال والمستثمر
 السـعودي  خدمات الدعم واالستشارات الفنية التي يقدمها صندوق التنمية الصـناعية 

للمشروعات الصناعية، خاصة في مجال استخدام تقنيات اإلنتاج الحديثة للتخلص من 
 .النفايات وإعادة تدويرها



الصفحة
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   ت الناجمـة عـن   تبني مجموعة متكاملة من اإلجراءات للتعامل بكفاءة مـع التحـديا
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مع االستفادة من الفرص التي يوفرهـا  

 .هذا االنضمام

   هيئـة تنميـة   مهمـة  تعزيز اإلمكانات التصديرية للقطاع الخاص، من خالل تفعيـل
لتنمية الصادرات غير النفطية، فضالً " خطة طويلة األجل"الصادرات السعودية، وإعداد 

وتطويرهـا،  افز والمساعدات الفنية للمصـدرين  إعداد السياسات والبرامج والحوعن 
 .وذلك وفقاً للمهمات المحددة لهذه الهيئة

 
 المحددة األهداف  ٨/٤/٤
  هـ ١٩/١٤٢٠لقطاع الخاص باألسعار الثابتة لعام في ا القيمة المضافةزيادة

 ٦٧٧,٦ نحو إلى )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ريال في عام  بليون ٤٩١,٢من ) ١٩٩٩(
معدل نمو سنوي متوسط ، أي تحقيق )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ريال في عام  بليون

 .)٦,٦(قدره نحو 

  ٥٧,٤(نحو القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي من حصة زيادة ( في عام
هـ ٣٥/١٤٣٦ام ـي عـف) ٦١,٥(نحـو ى ـإل) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

)٢٠١٤.( 
  ١١,٨(نمو قدره خاص بمعدل اإلنفاق االستثماري الزيادة(  ًفي المتوسط سنويا

 .)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦في عام بليون ريال  ٣٣٤ليصل إلى نحو 

  ١٠(نمو الصادرات غير النفطية بمعدل يبلغ نحو (ًفي المتوسط سنويا. 

  ٢,٥(بمعدل يبلغ نحو نمو إجمالي العمالة بالقطاع الخاص( ًفي المتوسط سنويا. 
  ٥,٣(بمعدل يبلغ نحو نمو العمالة الوطنية بالقطاع الخاص( ًفي المتوسط سنويا. 
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 االستثمار

 
 المقدمة ٩/١

حرصت خطة التنمية الثامنة على تطوير بيئة االستثمار وزيادة معدالته، لكونه ركيزة 
أساسية للتنمية المستدامة وتنويع القاعدة االقتصادية، فضالً عن أهميته في تحويل الميزات 

ودعماً . القائم على المعرفةالنسبية إلى ميزات تنافسية، وإرساء دعائم التحول نحو االقتصاد 
لتوجه، تستهدف خطة التنمية التاسعة تحقيق زيادة في اإلنفاق العام االستثماري، وتقديم لهذا ا

المزيد من الحوافز لالستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية، وذلك من خالل تكثيف جهود 
تعزيز المناخ االستثماري وتذليل المعوقات والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، 

تعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التمويل الميسر، : اوفي مقدمته
المتوسط والطويل األجل، وإيجاد آليات فاعلة لمتابعة األداء االستثماري وتقويمه، وتطوير 
منظومة الحوافز االستثمارية، وزيادة أعداد الكفاءات الفنية الوطنية الماهرة في مختلف 

 .قطاعات االستثمار
تعرض هـذا الفصل الوضع الراهن لالستثمار خالل خطة التنمية الثامنـة، مـع   ويس

إبراز جهود الهيئة العامة لالستثمار في توفير بيئة استثمارية محفزة لكـل مـن المسـتثمر    
القضايا والتحديات التـي تواجـه االسـتثمار فـي     أبرز كما يتناول الفصل . الوطني واألجنبي

والسياسات واألهداف المحددة لالسـتثمار خـالل   العامة ألهداف المملكة، ويلقي الضوء على ا
 .خطة التنمية التاسعة

 
 الوضع الراهن   ٩/٢
 األداء العام ٩/٢/١

شهدت خطـة التنميـة الثامنة جهوداً مكثفـة لتعزيـز منـاخ االسـتثمار بالمملكـة      
) ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠وتطويره، مما أدى إلى زيادة االستثمار الثابت باألسعار الثابتة لعام 

بليون ريال في خطـة  ١١٤٤بليون ريال في خطة التنمية السابعة إلى نحو  ٦٨٠,٨من نحو 
 . خالل الخطة الثامنة) ١١,٢(التنمية الثامنة، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 

وقد ترتب على نمو االستثمار الثابت انعكاسات إيجابية تمثلت في زيـادة المخـزون   
 ١٩٦٣لداعم للطاقات اإلنتاجية والمعزز للقدرات التنافسية، الذي ارتفع من نحـو  الرأسمالي ا

بليـون ريـال فـي عـام      ٢٤٩٨إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام 



 الصفحة
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، ليسهم في تحقيق النـاتج  )٤,٩(، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
، )٩/١(في المتوسط سنوياً خالل الخطة، الشكل ) ٣,٥(المحلى اإلجمالي الحقيقي نمواً قدره 

) ٣,٥(وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، والتي نمت بمعدل سنوي متوسـط قـدره   
كما ترتب على زيادة االستثمارات الثابتة تطوير البنية التحتية للخـدمات  . خالل الخطة الثامنة

انب، وتحسين نوعية حيـاتهم مـن   العامة، مسهماً في رفع مستوى معيشة المواطنين من ج
  .جانب آخر

  )٩/١(الشكل 
  االستثمار الثابت والمخزون الرأسمالي والناتج المحلي اإلجمالي

  (*)خطة التنمية الثامنة  

  .)١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام القيم   (*)
  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

  
 الهيكل القطاعي لالستثمار   ٩/٢/٢

بليـون   ٦٦٢,٣زادت قيمة االستثمارات المنفذة في القطاعات غير النفطية من نحـو  
إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(هــ  ٢٤/١٤٢٥-٢٠/١٤٢١ريال في خطة التنمية السـابعة  

، )٢٠٠٩-٢٠٠٥(هــ  ٣٠/١٤٣١-٢٥/١٤٢٦بليون ريال في خطة التنمية الثامنة  ١٠٩٤
مـن إجمـالي   ) ٩٥,٧(كلت نحو ، بحيث ش)١٠,٦(أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 

الطبيعـي  االستثمارات الثابتة المنفذة في الخطة الثامنة، في حين استحوذ قطاع النفط والغاز 
من إجمالي االستثمارات المنفذة في الخطة وهو ما يعكس استمرارية العمل ) ٤,٣(على نحو 

  ).٩/٢(في دعم جهود التنويع االقتصادي بالمملكة، الشكل 

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

هـ ١٤٢٥/٢٤
)٢٠٠٤(

هـ ١٤٢٦/٢٥
)٢٠٠٥(

هـ ١٤٢٧/٢٦
)٢٠٠٦(

هـ ١٤٢٨/٢٧
)٢٠٠٧(

هـ ١٤٢٩/٢٨
)٢٠٠٨(

هـ ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩(

)
ال
ري

ن 
يو
بل

(

اإلستثمار الثابت   المخزون الرأسمالى  الناتج المحلي اإلجمالى  
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يادة في االستثمارات إلى نمو االستثمارات المنفذة في القطاعات اإلنتاجيـة  وتعزى الز

) ٤٦,٥(بليون ريال، بنسـبة   ٥٣٤,٢لتبلغ نحو ) ١١,٨(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
  . من إجمالي االستثمارات المنفذة

لى كما تعزى زيادة االستثمارات المنفذة في القطاعات اإلنتاجية خالل الخطة الثامنة، إ
، والصناعات التحويليـة  تالنمو الملحوظ في استثمارات قطاعات تكرير النفط، والبتروكيماويا

) ٦,٤(و) ٣٢,٦(األخرى، حيث بلغ معدل النمو السنوي المتوسط في تلك القطاعات نحـو  
بليـون   ٦٧,٨بليون ريال و ٦٠,١ولهذا قفزت استثماراتها من نحو . على التوالي) ٦,٣(و

 ١١٦بليـون ريـال و   ١٩٣,١ليون ريال خالل خطة التنمية السابعة إلى نحو ب ٤١,١ريال و
بليون ريال على التوالي خالل خطة التنمية الثامنة، بحيث شكّلت معاً نحـو   ٥٣بليون ريال و 

)٣١,٣ (من إجمالي استثمارات الخطة الثامنة.  
طـاع اإلسـكان   أما بالنسبة لالستثمارات المنفذة في القطاعات الخدمية، بمـا فيهـا ق  

، )٧,٧(الخاص، فقد ارتفعت خالل خطة التنمية الثامنة بمعدل نمو سنوي متوسط قدره نحو 
بليون ريـال خـالل    ٢٤٤,٣بليون ريال، موازنة بنحو  ٣٠٦,٥حيث وصلت قيمتها إلى نحو 

  .مدة الخطة السابعة
  
  )٩/٢(الشكل 

  الهيكل القطاعي لبنود اإلنفاق االستثماري الرئيسة المنفذة 
  خطة التنمية الثامنة

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
  

القطاعات اإلنتاجية 


القطاعات الخدمية  
الخاصة


الخدمات الحكومية  
  النفط الخام والغاز

الطبيعى  
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وكانت محصلة النمو في االستثمارات بالقطاعات اإلنتاجية والخدميـة خـالل الخطـة    
بليون ريـال،   ٨٤٠,٧الثامنة زيادة في االستثمارات المنفذة من قبل القطاع الخاص إلى نحو 

موازنة باالستثمارات الخاصة المنفذة خالل الخطة السابعة، ) ٥١,٢(بمعدل نمو إجمالي قدره 
 .بليون ريال ٥٥٦,١والتي بلغت قيمتها نحو 

أما فيما يختص بتوزيع االستثمار خالل الخطة الثامنة حسب فئات السلع، الجدول 
بأعلى حصة من إجمالي االستثمارات  النقلوتجهيزات معدات وال، فقد حظيت اآلالت )٩/١(

، ثم حلت المباني المشيدة لألغراض غير السكنية في )٥٧,٧(المنفذة، حيث بلغت نحو 
من إجمالي االستثمارات، أما النسبة الباقية من ) ٢٨,١(المرتبة الثانية بحصة بلغت نحو 

ة لألغراض فكانت مـن نصيب المباني المشيد) ١٤,٢(إجمالي االستثمارات وقدرها 
 . السكنية

 ) ٩/١(الجدول 
 حسب فئات السلع الرأسماليةالمنفذة االستثمارات الثابتة 

 خطة التنمية الثامنة     
 

 )  *(التوزيع النسبي )بليون ريال(القيمةفئة السلع الرأسمالي
 ١٦٣١٤,٢  المباني السكنية

 ٣٢١,١٢٨,١المباني غير السكنية
 ٦٥٩,٩٥٧,٧وتجهيزات النقلاآلالت والمعدات

 ١١٤٤,٠١٠٠اإلجمالي
 .النسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (*) 
 . وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
 

 ميزان االدخار واالستثمار ٩/٢/٣
سجل ميزان االدخار واالستثمار، فائضاً متواصالً خالل خطة التنمية الثامنة، مرتفعـاً   

بليـون ريـال عـام     ٥٢١إلى نحـو  ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ بليون ريال عام ٢٢٤,١من 
بليون ريال في العـام األخيـر مـن      ٢٩٢,٥، ثم تراجع إلى نحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

، لترتفع نسـبته مـن الناتــج    )٥,٥(الخطة، محققاً معدل نمـو سنـوي متوسط بلغ نحو 
عـام  ) ٢٩,٦(إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام ) ٢٣,٩(المحلـي اإلجمالي من 

، )٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١عـام  ) ١٨,٦(، ثم اقتصرت على نحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 ).٩/٢(الجدول 

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى ارتفاع المدخرات الوطنية بمعـدل نمـو سـنوي     
مـن النـاتج المحلـى اإلجمـالي     ) ٤٠,٢(، وهو ما شكل نحـو  )١٠,٧(متوسط بلغ نحو 
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، في حين نمت االستثمارات بمعدل نمـو  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) باألسعار الجارية(

باألسـعار  (من الناتج المحلى اإلجمالي ) ٢١,٦(، مشكّلة نحو )١٦,٧(سنوي متوسط قدره 
مـن النـاتج المحلـي    ) ١٦,٦(، موازنة بنحـو  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) الجارية

النسبي في معـدل نمـو    ، وهو ما يعكس االرتفاع)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥اإلجمالي في عام 
 .  االستثمارات موازنة بمعدل نمو المدخرات

 
 )٩/٢(الجدول 

 ميزان االدخار واالستثمار 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )بليون ريال( 

 السـنوات

 االستثمار/ميزان االدخار االدخاراالستثمار

 القيم

النسبة من
الناتج 
المحلي 
 )(اإلجمالي 

 القيم

النسبة من 
الناتج 
المحلي 
 )(اإلجمالي 

 القيم

النسبة من 
الناتج 
المحلي 
 )(اإلجمالي 

 ٢٣,٩ ٢٢٤,١ ١٥٦,٣١٦,٦٣٨٠,٤٤٠,٥)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 ٣٠,٤ ٣٥٨,٩ ١٩٥,٦١٦,٥٥٥٤,٥٤٦,٩)٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦
 ٢٨,٦ ٣٨١,٨ ٢٣٣,١١٧,٥٦١٤,٩٤٦,٠)٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧
 ٢٤,٢ ٣٤٨,٢ ٢٩٢,٣٢٠,٣٦٤٠,٥٤٤,٥)٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨
 ٢٩,٦ ٥٢١,٠ ٣٣٩,٨١٩,٣٨٦٠,٨٤٩,٠)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 ١٨,٦ ٢٩٢,٤ ٣٣٩,٤٢١,٦٦٣١,٨٤٠,٢(**))٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
 .القيم باألسعار الجارية، والنسب والقيم مقربة إلى أقرب رقم عشري (*)

 .أولية) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بيانات عام  (**)
 . وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
 االستثمار األجنبي المباشر   ٩/٢/٤
شهدت خطة التنمية الثامنة زيادة ملحوظة في حصة المملكة من تـدفقات االسـتثمار    

لعديد مـن المعوقـات   ااألجنبي المباشر نتيجة لما تحقق من تحسن في بيئة االستثمار وتذليل 
ا أفضى إلى زيادة قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة مـن  مم. التي كانت تجابه المستثمرين

بليون ريال في  ١٤٣,٣٣إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٧,٢٨نحو 
، وذلك وفقاً لنتائج المسح الـدوري لالسـتثمار األجنبـي فـي     )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 

هــ  ٢٨/١٤٢٩لعـام  ) األونكتاد(مع المملكة الذي قامت به الهيئة العامة لالستثمار بالتعاون 
، وتقدر نسبة الزيادة المحققة في تـدفقات االسـتثمار األجنبـي بالمملكـة بنحـو      )٢٠٠٨(
)١١٠,٦ (في المتوسط سنوياً خالل المدة المذكورة. 



 الصفحة
١٤٦ 

 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة، فقد تماشى مع التوزيع 
في الخطة الثامنة، إذ استحوذ قطاع الصناعة على أكبـر حصـة مـن    القطاعي لالستثمارات 

بليـون ريـال،    ٤٢٨,٥الرصيد التراكمي لالستثمارات األجنبية المباشرة، والتي تقدر بنحـو  
من إجمالي الرصيد التراكمي لهذه االسـتثمارات بنهايـة عـام    ) ٤١,٧(بحيث شكلت نحو 

األهمية النسبية للحصص القطاعية ) ٩/٣(، كما تعكس بيانات الشكل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
  ).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩من االستثمار األجنبي المباشر في نهاية عام 

  
  )٩/٣(الشكل 

  القطاعات االقتصادية حسب المباشر التوزيع النسبي لرصيد االستثمار األجنبي 
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  
  .الهيئة العامة لالستثمار: المصدر  
  
 تهيئة المناخ االستثماري    ٩/٣

افرت جهود مختلف الجهات خالل الخطة الثامنة لتحسين مناخ االستثمار، وخاصة ظت
جهود الهيئة العامة لالستثمار، والتي انطلقت من خالل إعداد استراتيجية متكاملة في عام 

   :، تضمنت عدداً من المبادرات الرئيسة، والتي تتلخص في اآلتي)٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦
وغير سعودي (شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين  تقديم خدمات وتسهيالت   -

  ).سعودي
   .بالمزايا النسبية للمملكة التسويق والترويج للفرص االستثمارية المرتبطة  -
  .لمناطق المملكة متوازنةالتنمية التحقيق اإلسهام في    -

الزراعة والغابات  
والصيد


التعدين، استخراج  
البترول والغاز

 الصناعة


الكهرباء والغاز  
والمياه


التشييد والبناء


التجارة  
الفنادق والمطاعم



النقل والتخزين  
واالتصاالت



الخدمات المالية  
والتأمين


الخدمات العقارية  
وأخرى
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القطاعات محل تركيز الهيئة العامة ): ٩/١(اإلطار 
 :لالستثمار

  الميـزة   عكسلكون قطاع الطاقة ي وذلك :قطاع الطاقة
يشـمل الصـناعات   و لمملكة،ا تي تتمتع بهاالنسبية ال

ـ   ،المعتمدة على النفط والغاز  اتـمثـل البتروكيماوي

اء والمياه والصناعات ذات االستهالك العالي ـوالكهرب
 .نمن الطاقة مثل التعدي

 كة كهمزة موقع المملوذلك الستغالل ميزة : قطاع النقل
مـن خـالل   نقطة التقاء بين الغرب والشرق، وصل و

تطـوير األنظمـة    العمل مع الجهات المختلفـة علـى  
، وتوجيه وخروجها واإلجراءات في نقاط دخول السلع

فــي السـكك الحديديــة  ر رؤوس األمـوال لالسـتثما  
 .قوالموانئ الجوية والبحرية والطر

  يمثلـه   وذلك لمـا : تقنية المعلوماتاالتصاالت وقطاع
تطـوير القطاعـات    هذا القطاع من أهمية قصوى في

وإيجاد فرص اسـتثمارية واعـدة    األخرى االقتصادية
 .عمرتف ذات دخلو متميزةوفرص عمل

عرض الفرص االستثمارية على المستثمرين من خالل ، مستثمرين جدد استقطاب -
  .جيل جديد من المستثمرين الوطنيينإيجاد الدوليين المستهدفين، فضالً عن 

  .ستثمارات لقطاعات اقتصادية واعدةالالتركيز على جذب ا  -
 .من خالل تيسير اإلجراءات وتذليل المعوقات االستثماري تحسين المناخ  -
دول في العالم من  )١٠(أفضل  لمملكة عالمياً لتصبح ضمنبذل الجهود لرفع ترتيب ا -

 ). ٢٠١٠( هـ٣١/١٤٣٢ نهاية عاموذلك بحيث تنافسية بيئة االستثمار 
مـع   العديد من االتفاقيـات الهيئة فى سبيل تحقيق هذه األهداف والمبادرات، وقّعت و 

يـة للتغلـب علـى    آليات وحلول عمل ، وذلك لوضعالجهات الحكومية ذات العالقة باالستثمار
التحديات التي تواجه رجال األعمال والمسـتثمرين عنـد إقامـة مشـروعاتهم االسـتثمارية      

حيث تركز تلك االتفاقيات على  ،بالمملكة
تحســين بيئــة االســتثمار الســتقطاب 

  .االستثمارات المحلية واألجنبية
ــو  ــتثمارات نح ــه االس ولتوجي
القطاعات المستهدفة، حددت الهيئة ثالثة 

 -والنقـل  -الطاقـة  (قطاعات رئيسـة  
تم ، والتي )واالتصاالت وتقنية المعلومات

اختيارها بناء علـى مزاياهـا النسـبية    
ومنافعها االقتصادية المتعـددة، اإلطـار   

تطبيـق  فـي  بدأت الهيئـة  وقد ). ٩/١(
، بحيـث  ضوابط جديدة لمنح التراخيص

، وذات استقطاب المشاريع المتميـزة  يتم
القيمة المضافة العالية، مع زيادة فرص 

 .وتأهيلهـم وتوظيفهم تدريب المواطنين
يع االستثمار في مختلـف  ولتشج    

 لتحقيـق التنميـة المتوازنـة،     المناطق
فـي كـل مـن     )٢٠٠٦( هـ٢٦/١٤٢٧ ثالث مدن اقتصادية خالل عامبتدشين  قامت الهيئة

التـي   ،اهللا االقتصادية في رابغ إلى مدينة الملك عبد إضافةحائل، والمدينة المنورة، وجازان، 
دراسـة تأسـيس مـدينتين    ، كما يجري العمل على )٢٠٠٥( هـ٢٥/١٤٢٦عام  تم إطالقها

 .المدن االقتصاديةمنظومة اقتصاديتين في تبوك والمنطقة الشرقية، لتكتمل بذلك 



الصفحة
١٤٨

 

وبفضل جهود مختلـف الجهـات المعنيـة باالسـتثمار، وعلـى األخـص الهيئـة        
تقريـر ممارسـة أنشـطة    "العامة لالستثمار، تبوأت المملكة مرتبـة مرموقــة بحســب   

ــ ــة  "  Doing Business Reportالاألعم ــل الدولي  الصــادر عــن مؤسســة التموي

(IFC)٦٧(فقد صعدت المملكة وفقـاً لهـذا المؤشـر مـن المرتبـة      . التابعة للبنك الدولي (
دولـة   ١٧٨بـين  ) ٢٣(إلـى المرتبـة   ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥دولة في عام  ١٤٥بين 

دولـة فـي عـام     ١٨١بـين  ) ١٦(، ثـم إلـى المرتبـة    )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨في عام 
ـــ ٢٨/١٤٢٩ ــم )٢٠٠٨(ه ــى ، ث ــة إل ــين ) ١٣(المرتب ــ ١٨٣ب ــام ـدول ــي ع ة ف
ـ ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ ـ   ـوتأكي ـ "ي ـداً ألداء المملكـة المتميـز ف ـ ـتقري ة ـر ممارس

ـ  "بحسـب  عالميـاً  ) ٢٧(مرتبـة  ال، تبـوأت  "أنشطة األعمال " ة العـالمي ـمؤشـر التنافسي
 .  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ام لمنتدى االقتصادي العالمي في عالصادر عن ا

 
 القضايا والتحديات   ٩/٤
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٩/٤/١

يواجه االقتصاد العالمي ظروفاً استثنائية في ظل األزمة المالية العالمية، التي قد تعيق 
بين القطاع الحكـومي   "الثالثية" مما يتطلب تعميق الشراكة. حركة التجارة الدولية واالستثمار

، وذلك لتحفيز القطاع الخاص الوطني علـى  الخاص واالستثمارات األجنبية المباشرةالقطاع و
توسيع استثماراته في الداخل، فضالً عن تعزيز قدراته على التعامـل بكفـاءة ومرونـة مـع     

 :وذلك من خالل اإلجراءات اآلتية، تداعيات األزمة المالية العالمية
) ٢٠٠٧(هـ ٢٩/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٢(مجلس الوزراء الموقر رقم تفعيل قرار  -

التوسع في عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي "المتضمن النـص التالـي 
والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي تحسين الخدمات الصحية والتعليمية 

ي المالئم لهذه ا، واالهتمام بوضع اإلطار التنظيمـوالتنمية االجتماعية وتطويره
 ". العقود

استمرار الحكومة في طرح المشروعات والفرص االستثمارية التي تتوافق مع  -
التوجهات التنموية للمملكة، مع توفير الحوافز المالئمة لتنفيذها من قبل القطاع 

 .الخاص

واألبعـاد االقتصـادية   المواءمة بين أهـداف االسـتثمارات الخاصـة والتوجهـات      -
، وذلك من خالل شراكة منتجة بين القطاعين العام التاسعة خطة التنميةواالجتماعية ل

 ).الوطني واألجنبي(والخاص 
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إلى " الكم"االنتقال في استراتيجية جذب االستثمار األجنبي من مرحلة التركيز على  -

تفعيل الدور التنموي لالستثمارات األجنبية ، أي االهتمام ب"الكيف"التركيز على 
للتطوير التقني وتحسين المقدرة التنافسية " دفعة قوية"الل تحقيق المباشرة من خ
، مع ربط الحوافز بالمحتوى التقني لالستثمارات الوافدة، فضالً عن للمنتجات الوطنية

 . دورها في تنمية المهارات التقنية للعمالة الوطنية

 
 التمويل المتوسط والطويل األجل  ٩/٤/٢

على أكبـر حصـة مـن إجمـالي     يستحوذ  )قصير األجل(االئتمان المصرفي ما يزال 
ـ ٢٤/١٤٢٥ في عام) ٥٨(فقد ارتفعت حصته من نحو . االئتمان إلـى نحـو    )٢٠٠٤( هـ

)٦٤ ( هـ ٢٨/١٤٢٩في عام)١٢,٩(بنحو وذلك موازنة  ،)٢٠٠٨ (و)١٤ (ئتمـان  لال
خـالل  ) طويل األجل(لالئتمان المصرفي ) ٢٢(و) ٢٩,١(، ونحو )متوسط األجل(المصرفي 

، األكثـر  السـتثمارات الخاصـة  المدة نفسها، مما يشكل تحدياً لتوفير االحتياجات التمويلية ل
 .تنويع القاعدة االقتصاديةإسهاماً في 

مطلباً ملحاً لمواجهة هـذه التحـديات،   " بنوك االستثمار"وقد أصبح التوسع في إنشاء 
والطويلة األجل للمشـروعات   لكونها مؤسسات مالية متخصصة في تقديم القروض المتوسطة

االستثمارية، إضافة إلى دورها التنموي في دراسة الفرص االستثمارية وتقويمها، فضالً عـن  
 .عملها الرقابي المتمثل في متابعة تنفيذ المشروعات االستثمارية

 
 المدن االقتصادية   ٩/٤/٣

، تـوفير  القتصاديةالمدن االهيئة العامة لالستثمار فيما يختص باستراتيجية تستهدف 
فضالً عن عمل إضافية ذات نوعية جيدة، بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة لالستثمار، وفرص 

تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إضافة إلى تحويل الميزات النسـبية  اإلسهام في 
ة تحدياً مهماً الطموحات التنمويوتشكل هذه . إلى ميزات تنافسيةالتي تنعم بها مناطق المملكة 
آليـات  وضـع  الحاجة إلى مما يعزز خطة التنمية التاسعة، في الستراتيجية تنمية االستثمار 

  .وتقويمها المدن االقتصاديةفي  الخاصة تنفيذية فاعلة لمتابعة أداء االستثمارات
 

 حوافز االستثمار   ٩/٤/٤

تحرص خطة التنمية التاسعة على التكيف مع الظروف المرحلية محلياً وعالمياً، فضالً 
عن مراعاة المتغيرات والمستجدات، في مقدمتها التطوير التقني والمعرفي لجميـع األنشـطة   



الصفحة
١٥٠

 

التحول نحو االقتصاد القـائم علـى   "اإلنتاجية والخدمية لكونها ركيزة أساسية إلرساء دعائم 
التوجه الذي عكسه اختيار الهيئة العامة لالستثمار لقطاعات بعينهـا لتحظـى    ، وهو"المعرفة

قطـاع االتصـاالت وتقنيـة    "باألولوية في مجاالت تنمية االستثمارات وجذبها، ومن أهمهـا  
 . ، وذلك على النحو المشار إليه آنفاً"المعلومات

التوجهـات، حيـث   إال أن منظومة حوافز االستثمار القائمة ال تعكس تلك التحوالت و
توجهت أغلب الحوافز نحو تشجيع تدفق االستثمارات بصفة عامة وتوجيهها  للمناطق األقـل  
نموا بصفة خاصة، مما يتطلب توجيه مزيد من الحوافز نحو تعميق البعد التقنـي السـتقطاب   

 . التقنيات والمعارف الحديثة وتطويعها وتوطينها في مختلف المجاالت
 
 ن والمنظم   ٩/٤/٥

بين ، نظراً لجمعهم ُيعد المنظمون بمثابة الصفوة أو الطبقة المتميزة من رجال األعمال
ؤهلهم التخاذ قرارات استثمارية تتسم بالحكمة والجـرأة  ، وهي قدرات تالعلم والخبرة والمال

لتحقيق أربـاح غيـر   وتوسيعها الفرص االستثمارية إيجاد اإلسهام في فضالً عن والطموح، 
وتؤكد التجارب الدولية الناجحة فـي اليابـان    .على دراسات فنية وتوقعات رشيدة عادية بناًء
تحقيق زيادة تنموية يقودهـا  مدى فاعلية دور المنظمين في وغيرها من الدول على وماليزيا 

وعلى الرغم من وجود العديد من رجـال األعمـال الـوطنيين     .هذه الدولفي القطاع الخاص 
ة القادمة تتطلب وجود المزيد من المنظمين بمـا يلبـي الطموحـات    الناجحين، إال أن المرحل

 .التنموية للمملكة
 
 استراتيجية التنمية   ٩/٥
 الرؤية المستقبلية   ٩/٥/١

مجموعة  ، من خالل توفير)الوطنية واألجنبية(بيئة مواتية لجذب االستثمارات الخاصة 
مـع دور  لتلـك االسـتثمارات   دور التنمـوي المتنـامي   ال فيها يتكامل ،متكاملة من الحوافز

فضالً عن النمو على الصعيدين الكلي والقطاعي،  اإلسراع بمعدالتاالستثمارات الحكومية في 
من خـالل   وطني،تغييرات هيكلية باالقتصاد ال وبما يحقق ،زيادة رأس المال والمحافظة عليه

وتحسـين   ،في تنويـع القاعـدة االقتصـادية    الفرص االستثمارية األكثر إسهاماًالتركيز على 
، االجتماعيـة  عائداتالتنافسية، والمواءمة بين زيادة الربحية التجارية وال اتاإلنتاجية والقدر
  . المحتوى المعرفي والتقني في المنتجات والخدمات الوطنيةفضالً عن زيادة 
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 األهداف العامة   ٩/٥/٢
فـي تسـريع   ) الوطنية واألجنبية(لالستثمارات الخاصة  ويزيادة فاعلية الدور التنم -

 .معدالت النمو على الصعيدين الكلي والقطاعي
مع التركيز على  ة،بين االستثمارات الحكومية والخاص" ركةاشمال"التوسع في مجاالت  -

وتحقيـق التنميـة    الفرص االستثمارية األكثر إسهاماً في تنويع القاعدة االقتصـادية 
 .المتوازنة

تحسين اإلنتاجيـة  والقائم على المعرفة االنتقال إلى االقتصاد  تفعيل دور االستثمار في -
األنشطة اإلنتاجية زيادة المحتوى المعرفي والتقني في ، من خالل التنافسية اتوالقدر

 .الوطنيةوالخدمية 

الحكـومي   نالمحلي وصافي التكوين الرأسمالي الثابت بالقطـاعي دخار زيادة معدل اال -
 .خاصوال

وإعادة االستثمارات األجنبية المباشرة تهيئة البيئة المواتية والحوافز المالئمة لجذب  -
 .توطين رؤوس األموال الوطنية المهاجرة إلى الخارج

 .تشجيع االستثمار في تقنيات اإلنتاج النظيف غير الملوثة للبيئة -

 
 السياسات  ٩/٥/٣
 والخاص في تنفيذ مشاريع البنيـة   التوسع في عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي

التحتية، وفي تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية االجتماعيـة وتطويرهـا،   
واالهتمام بوضع اإلطار التنظيمي المالئم لهذه العقود تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 

 ).٢٠٠٧(هـ ٢٩/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٢(

  ادة األهميـة النسـبية لالئتمـان المصـرفي     لزي" بنوك االستثمار"التوسع في إنشاء
وتـاريخ  ) ٧٢(المتوسط والطويل األجـل، تنفيـذاً لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم       

بشأن تفعيل الدور التنموي للقطـاع المصـرفي بوضـع    ) ٢٠٠٧(هـ ٢٩/٢/١٤٢٨
سياسات وآليات لتوفير االحتياجات التمويلية للقطاعات اإلنتاجية القادرة على تنويـع  

 .قتصاديةالقاعدة اال

      متابعة أداء االستثمارات الخاصة بالمدن االقتصادية للتحقـق مـن مـدى التزامهـا
 .بالمسارات المحددة، وتذليل المعوقات التي قد تحد من كفاءة أدائها

  في توفير متطلبات التوجه نحـو  ) الوطنية واألجنبية(االستثمارات الخاصة  دورتفعيل
 :لتركيز على، مع االقائم على المعرفةاالقتصاد 
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استغالل الفرص االستثمارية بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية كثيفـة االعتمـاد    -
 بما يدعم جهـود على المعرفة والتطوير التقني وذات القيمة المضافة العالية، 

 .التنافسية اتتحسين اإلنتاجية ورفع القدر

في تهيئـة االقتصـاد الـوطني    األجنبية المباشرة متابعة إسهام االستثمارات  -
، من خالل إسهاماتها فـي التطـوير   االقتصاد القائم على المعرفةللتحول نحو 

التقني ودعم عمليات نقل التقنية إلى المملكة واستنباتها وإنتاجها، فضالً عـن  
 .اإلسهام في إعداد الطاقات الوطنية المؤهلة تقنياً

مجاالت التوسع فـي إنشـاء    تكامل مبادرات القطاعين الحكومي والخاص في -
يـة، والفـرص   حالمؤسسات الوسيطة بين التعليم والبحث والتطوير مـن نا 

حاضـنات  : االستثمارية بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية من ناحية أخرى، مثل
 .وحدائق التقنية، ومراكز التميز وغيرها

 أنشطةالمعرفي في ) أو المحتوى(إجراء مسح دوري لقياس تطور المستوى  -
التحول نحو االقتصـاد القـائم   لتقويم مدى فاعلية سياسات  اإلنتاج والخدمات

 .ومعالجة أوجه القصور أو الخلل على المعرفة

تشجيع التحالفات االستراتيجية بين الشركات الوطنيـة الخاصـة والشـركات     -
العالمية المتقدمة تقنياً لإلسهام في رفع المحتـوى التقنـي ونقـل الخبـرات     

 . إلدارية والتسويقية لألنشطة اإلنتاجية والخدمية الوطنيةاإلنتاجية وا

 ود التنمية المستدامة من خالل التـزام جميـع األنشـطة االسـتثمارية     ـز جهـتعزي
بمراعاة البعد البيئـي وفقاً لألسـس المحددة بالنظام العام لحمايــة البيئـة، مـع    

 :التركيز على

الجوانـب البيئيـة   يتعلـق ب الستثمارات الخاصة فيمـا  ملزمة لوضع ضوابط  -
على البيئة، ، مع تحديد وسائل تقليص االنعكاسات السلبية المحتملة لالستثمار

 .تشديد العقوبات على المخالفينو

البيانـات  والمعلومـات  جميـع  توفير قاعدة معلومات بيئية بالمملكة، وإتاحة  -
قـراراتهم   لإلسهام في ترشيد، وذلك )المحتملين(المتعلقة بالبيئة للمستثمرين 

 .االستثمارية

التـي تحقـق   ) الوطنية واألجنبية(الستثمارات الخاصة لحوافز إضافية توفير  -
تطبيق تقنيات اإلنتاج المتطورة األنظف واألكثر حمايـة  إنجازات ملموسة في 

 . للبيئة
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   االستمرار في المحافظة على وجود مناخ تنظيمي أكثر دعما وتشجيعاً لالستثمار، مـع

ما يشمله من مواصلة تيسير األنظمة، وخفض حجم اإلجراءات المتعلقة ببدء النشـاط  
 .في جميع مناطق المملكةوخفض تكاليفها وممارسة األعمال واالستثمارات 

 مناطق المملكة وتنميته، وذلـك مـن    العمل على تشجيع االستثمار في كل منطقة من
خالل استكمال إنشاء مجالس استثمار بكل منطقة، ويتعاون كل مجلـس مـع الهيئـة    
العامة لالستثمار لدعم االستثمار في المنطقة التي تخصه وتذليل العقبـات، وتحسـين   

 .مناخ االستثمار

 ى تنفيذ برنامج مواصلة دعم مبادرات تحسين تنافسية االقتصاد الوطني مع التركيز عل
دول في العالم مـن حيـث    ١٠لالرتقاء بترتيب المملكة إلى مصاف أفضل ) ١٠×١٠(

 ).٢٠١٠(هـ ٣١/١٤٣٢جاذبية بيئة االستثمار وذلك بنهاية عام 

 
 األهداف المحددة   ٩/٥/٤
   ١٠,٤(نمو االستثمار اإلجمالي بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحـو (   خـالل الخطـة

 .بليون ريال خاللها ١٧٦٢,٧التاسعة ليبلغ نحو 

   ١٠,٥(نمو االستثمار في القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحـو (
مـن  ) ٩٥,٤(بليون ريال، وتشكل نحـو   ١٦٨٠,٨خالل الخطة، لتبلغ قيمتـه نحو 

 .اإلجمالي

  ٨,٢(نمو استثمارات القطاعات اإلنتاجية بمتوسط سنوي يقدر بنحو (  ،خالل الخطـة
بليون ريال، وبما يشـكل نحـو    ٧٦٣,١يبلغ إجمالي قيمة االستثمار فيها نحو  بحيث

)٤٣,٣ (من اإلجمالي . 

  ١٧(نمو استثمارات قطاعات الخدمات الخاصة بمتوسط سنوي يقدر بنحو(  بحيـث ،
) ٣٣,٧(بليون ريال، وبما تمثل نحو  ٥٩٤,٢يبلغ إجمالي قيمة االستثمار فيها نحو 

 .من اإلجمالي

 ٥,٢(ستثمارات الحكومية بمتوسط سنوي يقدر بنحو نمو اال (  لتبلغ إجمالي قيمتهـا
 .  من اإلجمالي) ١٨,٣(بليون ريال، وبما تمثل نحو  ٣٢٣,٤نحو 
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 )٩/٣(الجدول 

 االستثمار المستهدف
 (*)خطة التنمية التاسعة 

 

 القطاعات وفئة السلع الرأسمالية
 القيم 

 )ريال  بليون(
التوزيع 
 النسبي 

 معدل النمو
السنوي المتوسط  

 )(للخطة 

 ١٠,٥ ٩٥,٤ ١٦٨٠,٨ القطاعات غير النفطية -أ

 ٨,٢ ٤٣,٣ ٧٦٣,١ :القطاعات اإلنتاجية -١

 ٦,٦ ١,٣ ٢٢,٨الزراعة والغابات وصيد األسماك         ١/١

 ٢٢,٤ ٠,٢ ٣,٦ التعدين غير النفطي، والمحاجر ١/٢

 ٧,٧ ٣٠,٣ ٥٣٤,٠ التحويليةالصناعات ١/٣

 ٣,٠ ١٥,٥ ٢٧٢,٤ تكرير النفط ١/٣/١

 ١٢,٢ ٩,٣ ١٦٣,١ البتروكيماويات ١/٣/٢

 ١٥,٣ ٥,٦ ٩٨,٥ الصناعات التحويلية األخرى ١/٣/٣

 ٨,٠ ١٠,٢ ١٧٩,٩ الكهرباء والغاز والمياه ١/٤

 ٢٣,٧ ١,٣ ٢٢,٨ البناء والتشييد ١/٥

 ١٧,٠ ٣٣,٧ ٥٩٤,٢ :قطاعات الخدمات الخاصة -٢

 ٢٠,٤ ٤,١ ٧٢,٩ التجارة والمطاعم والفنادق ٢/١

 ١٤,٠ ٤,٩ ٨٥,٥ النقل واالتصاالت ٢/٢

 ١٦,١ ٢٢,٤ ٣٩٥,١خدمات المال والتأمين واألعمال والعقار ٢/٣

 ١٦,١ ١٩,١ ٣٣٥,٩ الخدمات العقارية ٢/٣/١

 ١٦,٢ ٣,٤ ٥٩,٢ خدمات المال والتأمين واألعمال ٢/٣/٢

 ٢٩,٢ ٢,٣ ٤٠,٨ الخدمات الجماعية والشخصية ٢/٤

 ١١,٨ ٧٧,٠ ١٣٥٧,٤ إجمالي القطاع الخاص غير النفطي

 ٥,٢ ١٨,٣ ٣٢٣,٤ الخدمات الحكومية -٣

 ٧,٩ ٤,٦ ٨١,٩ النفط الخام والغاز الطبيعي -ب

 ١٠,٤ ١٠٠,٠ ١٧٦٢,٧ إجمالي االستثمارات

 ٢,٧ ١٠,٣ ١٨١,٦ تشييد المباني السكنية

 ١٠,١ ٢٧,٥ ٤٨٥,٣ تشييد المباني غير السكنية

 ١٢,٠ ٦٢,٢ ١٠٩٥,٨ آالت ومعدات وتجهيزات النقل

 ١٠,٤ ١٠٠,٠ ١٧٦٢,٧ إجمالي االستثمار حسب فئة السلع الرأسمالية

 ).١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام القيم والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري، و (*) 
 .االقتصاد والتخطيطوزارة : المصدر

 
 المتطلبات المالية ٩/٦
تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للهيئة العامة لالستثمار خالل خطة التنمية التاسعة  
 .مليون ريال )٦٦٢,٩(
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 القوى العاملة وسوق العمل
 

 مقـــدمةال  ١٠/١
تُشكل تنمية رأس المال البشري أداةً وهدفاً للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمملكة،  

وإدراكاً لهذه . فالعنصر البشري، بات يشكل الركيزة األساسية والمعيار األهم لقياس تقدم األمم
األهمية، حرصت خطة التنمية الثامنة على التنمية البشرية وخصصت لهذا الغرض ما يتجاوز 

 . صف من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطةالن
وستواصل خطة التنمية التاسعة إعطاء األولوية لهذا التوجه االستراتيجي، من خالل 
تبني سياسات وبرامج فاعلة تصقل مهارات القوى العاملة الوطنية، وتحسن كفاءتها 

عودي، وتهيئتـه للتحول اإلنتاجية، لتسهم بفعالية في تعزيز القدرات التنافسية لالقتصاد الس
  . القائم على المعرفةنحو االقتصاد 

 يتطرقو ،العمل سوق، والوطنية العاملة للقوى الراهن لوضعا الفصل هذايتناول 
 القوى لتنمية التاسعة التنمية خطة وتوجهات معالجتها، ينبغي التي والتحديات القضاياألبرز 
 تنميةبشأن  الخطة توجهاتل يتطرق الفصل أيضاًكما . من مختلف الجوانب الوطنية العاملة
 من العرض جانبي بين المواءمة ، حتى تتحققوكفاءته خدماته بمستوى واالرتقاء العمل سوق

فيما  التاسعة التنمية لخطة العامة األهدافبما في ذلك  ،عليها والطلب الوطنية القوى العاملة
 .يتعلق بهذا المجال، وما يدعمها من سياسات

 
 الوضع الراهن   ١٠/٢
 )المشتغلون(العمالة الكلية   ١٠/٢/١

مليون عامل  ٧,١٨تشير بيانات سوق العمل إلى ارتفاع حجم العمالة الكلية من نحو 
هــ  ٢٨/١٤٢٩مليون عامـل بنهايـة عـام     ٨,٠٢إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 

 ٣,٧٦الوطنيـة نحـو   وتشكل العمالـة  ). ٢,٨(، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٨(
عـام  ) ٤٥,٩(بنحـو  موازنـة  من إجمالي العمالة الكليـة،  ) ٤٦,٩(مليون عامل بنسبة 

. من إجمالي العمالـة الوطنيـة  ) ١٢,٨(، وتمثل اإلناث ما نسبته )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
ألف فرصة عمل جديدة، شـغلت العمالـة    ٨٣٦,٨ترتب على الزيادة في العمالة الكلية توفير 

  .)٥٤,٨(ألف فرصة، بما يمثل  ٤٥٨,٥نها الوطنية م
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وبالنظـر إلـى توزيع العمالة الكلية حسب المستويات التعليمية، فقد بلغت نسبة من 
مـن إجمـالي العمالـة عـام     ) ١٧,٤(نحـو  ) أمـي، يقـرأ ويكتـب   (ال يحملون مؤهالت 

) ٢٦,٨(وترتفع هذه النسبة بين العمالة الوافدة، لتصل إلى نحـو  ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
فما فوق، فتصـل   األولى أما بالنسبة لحملة الدرجة الجامعية. للعمالة الوطنية) ٦,٨(مقابل 
من إجمالي العمالة الوطنية، في حين تبلـغ هـذه النسـبة نحـو     ) ٢٦,٤(إلى نحو  تهمنسب

)١٢,٣ (الشكل  ،للعمالة الوافدة)١٠/١.(  
  
  )١٠/١( الشكل

  حسب مستوى التعليم والجنسيةالتوزيع النسبي للعمالة اإلجمالية 
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  .لحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، ووزارة االقتصاد والتخطيطمص: لمصدرا        
  

حسب مجموعـات المهـن الرئيسـة    الكلية لعمالة النسبي لتوزيع أما فيما يختص بال
مهن الكتابية، ونحـو  في ال) ٣٠,٦(فقد تراوحت نسب توزيعها بين نحو  ،)التوزيع المهني(
)٢ (الوطنية ومن حيث توزيع العمالة . في المهن الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

، تليها مهن )٣٤,٦(تتركز في مهن الخدمات، بنسبة فهي حسب مجموعات المهن الرئيسة، 
ـ قد ُسجلت و). ١٨,٤(الفنيين في التخصصات العلمية والفنية واإلنسانية بنسبة  ل نسـبة  أق

للعمالة الوطنية في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، حيث بلغت نحو 
)١,١ .( ،حيـث  أما العمالة الوافدة فتتركز في مجموعة المهن الهندسية األساسية المساعدة

  . من إجمالي العمالة الوافدة) ٣٦,٢(بلغت نسبتها في هذه المهن 
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الدرجة الجامعية 
األولى فما فوق

دبلوم دون الجامعة المرحلة الثانوية 
الثانوية أو ما (

)يعادلها

المرحلة األولية 
)متوسط وابتدائي(

أمي، (بدون مؤهالت 
)ويقرأ ويكتب
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 في القطاع العامالعمالة وتوطين الوظائف  ١٠/٢/٢
العمالة في القطاع حجم إلى أن إجمالي  )٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩عام إحصاءات  تشير

العمال والتوظيـف   ال تشمل(والمستخدمين  ،والوظائف التخصصية ،العام في وظائف المراتب
ن سـعودي يشـكلو   ظـف ألف مو ٨٢٧,٨ألف موظف، منهم  ٨٩٩,٧بلغ ) المباشر وغيرها

)٩٢(    ألـف   ٢٧٥,١من إجمالي العمالة بالقطاع، وتشغل العمالة الوطنية النسـائية نحـو
ألـف   ٣١١,٢من إجمالي العمالة النسائية بالقطاع، والبالغـة  ) ٨٨,٤(وظيفة، يمثلن نحو 

   .موظفة
ن منهم والسعوديشكل  ،ألف موظف ٢٥٦,٨العام موظفي المراتب بالقطاع عدد بلغ و

بلغت نسـبة  ألف موظف،  ٥٧٩,٢ عدد الموظفين في الوظائف التخصصيةو، )٩٧,٨(نحو 
ألف مسـتخدم، مـنهم    ٦٣,٧فقد بلغ  عدد المستخدمينأما  ،)٨٨,٦(السعوديين منهم نحو 

)٩٩,٧(  من السعوديين، الشكل)وتعكس هذه المؤشرات ارتفاع معـدالت تـوطين    .)١٠/٢
وإن كانت هناك بعض الوظـائف ال تـزال   بصفة عامة، القطاع العام في ) السعودة(الوظائف 

التعلـيم   يفـي قطـاع  ، خاصـة  طـى المدى المتوسـة الوافدة علـاالستعانة بالعمالتتطلب 
  .والصحة

  
  )١٠/٢(شكل ال

   بالقطاع العام حسب نوع الوظيفةتوزيع العاملين 
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  )باأللف(

  .وزارة الخدمة المدنية :المصدر   

الوظائف العامة 

)المراتب(



الوظائف التعليمية



الوظائف الصحية



أعضاء هيئة التدريس 
والمحاضرون 
والمعيدون



القضاة


أعضاء هيئة التحقيق 

واإلدعاء العام


المستخدمون





الصفحة
١٥٨

 

وفي مجال توطين الوظائف في القطاع العام سواًء من خالل التعيين أو اإلحالل، فقـد  
 ١٣٦,٤نحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بنهاية عام الزيادة في حجم العمالة بالقطاع  صافي بلغ

لعمالـة  ا ، شـغلت وظائف المراتب والوظائف التخصصية والمسـتخدمين ألف وظيفة شملت 
حظيت  .من إجمالي الزيادة )٩٧,٧(وهو ما يشكل نحو  ،ةألف وظيف ١٣٣,٣ ة منهاـالوطني

مـن  ) ٨٣,٦(، وهو مـا يشـكل   هذه الزيادةألف وظيفة من  ٤٤,١السعوديات بنحو إلناث ا
حجم العمالـة   ارتفعكما . ألف وظيفة ٥٢,٨الزيادة في العمالة النسائية بالقطاع، والتي بلغت 

، إحالل الوظائف بعمالة وطنيـة وفيما يختص بمسألة . موظفألف  ٣,١بنحو بالقطاع الوافدة 
 ).٥,٥(وبلغت حصة اإلناث منها ، المدة المذكورةخالل ألف وظيفة  ١,٨تم إحالل فقد 

 
 في القطاع الخاصالعمالة وتوطين الوظائف   ١٠/٢/٣

ـ ٢٨/١٤٢٩عام لبيانات وزارة العمل  تشير  العمالـة إجمـالي  إلـى أن   )٢٠٠٨( هـ
أي ألف عامـل   ٨٢٩,١مليون عامل، منهم  ٦,٢٢القطـاع الخـاص بلغ نحو في  المسجلة

ألـف عاملـة    ٥١,٥مـنهم،  السـعوديات  اإلناث ويبلغ عدد  ،من السعوديين) ١٣,٣(نحو 
ألـف   ١٤٣,١عددها من إجمالي العمالة النسائية بالقطاع البالغ ) ٣٦(سعودية، يمثلن نحو 

 . عاملة
الرئيسـة، فقـد   االقتصادية  )األنشطة(بين القطاعات العمالة  عيتوزأما فيما يختص ب

فـي   )٣٨,١(، وعمالـة المن إجمـالي  ) ٦١,٢(بلغت نسبة العمالة في القطاعات اإلنتاجية 
وقـد شـكلت   . غير المبينةألنشطة هي ل) ٠,٧(الباقية وقدرها  النسبةو الخدمية، لقطاعاتا

) ١٧,٤(القطاعات اإلنتاجية، ونحـو  من إجمالي العمالة في ) ١٠,٧(العمالة الوطنية نحو 
 .)١٠/٣(العمالة في القطاعات الخدمية، الشكل من إجمالي 
األولى مـن خطـة    األربعالسنوات إلى أنه خالل أيضاً وزارة العمل تشير بيانات كما 

مليون عامل، منهم  ١,٥٧الخاص بنحو بالقطاع حجم العمالة المسجلة  ارتفعالتنمية الثامنة، 
من إجمالي الزيادة في حجم العمالة بالقطاع،  )٢١,٨(سعودي، أي نحو ألف عامل  ٣٤٣,٣

من إجمالي الزيـادة  ) ٨,٢(ألف وظيفة، بما يشكل  ٢٨,١استحوذت النساء السعوديات على 
فـي  المسـجلة  للعمالـة  المتوسط وبالنظر إلى معدل النمو السنوي  .في حجم العمالة الوطنية

، للعمالـة الوطنيـة  ) ١٤,٣(و، تلك المـدة خالل  إلجمالي العمالة) ٧,٦(القطاع، فقد بلغ 
لعمالة بمعدل نمو اموازنة الوطنية، نمو العمالة  معدل ارتفاع عدوُي .للعمالة الوافدة) ٦,٧(و

 . االعتماد على العمالة الوطنيةنحو يعكس توجه القطاع الخاص الوطني  اًجيد مؤشراًالوافدة، 
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  )١٠/٣(كل الش
  قطاع الخاص حسب النشاط االقتصاديالتوزيع النسبي للعمالة بال
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  .وزارة العمل:  المصدر
 

 لسوق العملوالتنظيمي  التطوير المؤسسي  ١٠/٢/٤
العامـة  جهزة األمنظومة متكاملة من وتشغيلها في إطار تأهيل قوة العمل الوطنية  يتم  

التعليم و ،مؤسسات التعليم العاليل باإلضافةوففي مجال التأهيل، . ومؤسسات التعليم والتدريب
العديد من المعاهد والمراكز الحكومية تسهم  ،التقني والمهنيللتدريب العامة  والمؤسسة ،العام

صـندوق تنميـة    يقومكما . التأهيلي جهود فالتجارية الصناعية السعودية  والغرف واألهلية
 ،المتنوعـة من خالل برامجه  ،ي تنسيق جهود التأهيل والتشغيلف همم بدورالموارد البشرية 

 ،في القطـاع الخـاص  وتشغيلها الوطنية فضالً عن تقديم الدعم المالي لتأهيل القوى العاملة 
صـندوق  ومن جهة أخـرى، يسـهم   . وتأهيلهم المنشآت الصغيرةألصحاب  هإلى دعمإضافة 

كما تتولى العديد من . خاصةال همإقامة مشاريع على من الجنسينالشباب  مساعدةفي المئوية 
  .لديهاتدريب المتخصص للعاملين المرشحين للعمل تقديم الومؤسساته شركات القطاع الخاص 

 التوظيف مهمة المدنية الخدمة وزارةوالهياكل اإلدارية، تتولى باألنظمة فيما يتعلق و
هذه المهمـة فـي    العمل وزارة تتولى، في حين عامال القطاع فيولوائحه  العمل أنظمة وتنفيذ

اختصاصها في البت في طلبات االسـتقدام وإصـدار تأشـيرات     إلى باإلضافة ،الخاصالقطاع 
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الزراعة 
والغابات  

والصيد البري 
واألسماك

المناجم  
واستخراج 

البترول والغاز  
والمحاجر

الصناعات  
التحويلية

الكهرباء والغاز  
والمياه

البناء والتشييد تجارة الجملة  
والتجزئة

النقل والتخزين  
والمواصالت

المال والتأمين  
وخدمات  
العقارات  
واألعمال

الخدمات  
الجماعية  

واالجتماعية  
والشخصية
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الصفحة
١٦٠

 

أما فيمـا يخـتص   . العمل سوق علىالعام  اإلشرافالعمل للقطاعين الحكومي والخاص، مع 
بـإجراء  ومـات  مصلحة اإلحصـاءات العامـة والمعل  بالبيانات المتعلقة بالقوى العاملة، تقوم 

عن قـوة العمـل   وتفصيلية بيانات شاملة ، والتي تتضمن والمساكنالتعدادات العامة للسكان 
ات نصف سنوية بحث القوى العاملة القائم على دراسـة  يوتنشر المصلحة في دور. والعمالة

ممن هم داخل قوة العمل أو خارجهـا   )فأكثر سنة ١٥(ل توصيفاً شامالً للسكان ميدانية ويشم
حسب الجنس والجنسية، ويشمل البحث أيضاً البيانـات والتوزيعـات اإلحصـائية المختلفـة     

كما تقوم المصلحة أيضاً بدراسات وبحوث مكتبية دورية وثيقة الصـلة بـالقوى   . للمشتغلين
ونشرها،  لقطاع الخاصباالعاملين وزارة العمل جمع البيانات عن  ومن جانبها، تتولى. العاملة

الفـرص   كـذلك ، ووالتي تتضمن تفاصيل التوزيعات اإلحصائية المختلفة لهـؤالء العـاملين  
فـي  مهمتها من خالل مكاتب العمل المنتشرة الوزارة تؤدي و .الوظيفية والباحثين عن العمل

ـ  المملكة جميع مناطق ى ، ويوفر موقع الوزارة اإللكتروني بوابة سهلة وميسرة للحصـول عل
عن الوظـائف  باإلعالن وزارة الخدمة المدنية  ومن جانبها، تقوم. معلومات إلكترونية شاملة
 .من خالل موقعها اإللكتروني المتاحة في القطاع العام

 
 القضايا والتحديات ١٠/٣
 قوة العمل الوطنية تأهيل ١٠/٣/١

التحديات التي  قوة العمل الوطنية لتتواءم مع متطلبات سوق العمل من أبرزتأهيل ُيعد 
تواجه جهود توطين الوظائف والحد من استقدام العمالة الوافدة مما يتطلب مواصـلة التأكيـد   

المتسارع المستمر ولتطور على أهمية مواكبة مناهج التعليم والتدريب ونظمهما ومخرجاتهما ل
هـو  ، وصالقطاع الخاوتعزى أهمية معالجة هذه القضية لكون . اإلنتاج والخدمات تقنياتفي 

فـي  التي تستجد الموظف الرئيس للقوى العاملة الوطنية، يتأثر بشكل أسرع نسبياً بالتطورات 
إلى جانب اختالف بيئة العمل  ،على المنافسة المحلية واألجنبيةاإلنتاج، وذلك النفتاحه تقنيات 

 . فيه عن نظيرتها في القطاع العام
القائم على المعرفة، يتطلب تطـوير  في ضوء هذا التحدي، فإن التوجه نحو االقتصاد 

عمالـة  "، وذلك للوصول بقوة العمل الوطنية إلـى مسـتوى   )العلمي والعملي(برامج التأهيل 
في مراحل التعليم المختلفة، إضافة إلى أهمية  اوتنميته" ثقافة العمل"من خالل غرس " المعرفة

ويستغرق بلوغ هذا . كار والتجديدتحفيز العامل على المثابرة والصبر، فضالً عن اإلبداع واالبت
 .المستوى مدى زمني يتعدى مدة خطة التنمية التاسعة

 



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
١٦١ 

مل
 الع

وق
وس

لة 
عام
ى ال

لقو
ا

 
فص
ال

ل 
١٠ 

 الوطنية العمالةإنتاجية  ١٠/٣/٢
إلـى أن   سوق العمل بالمملكةحول التي أجريت  خلصت العديد من الدراسات والبحوث 

. ذولة لالرتقاء بهاإنتاجية العمالة الوطنية ال تزال منخفضة نسبياً، على الرغم من الجهود المب
وتعزيزاً لما خلصت إليه تلك الدراسات، أشارت استراتيجية التوظيف السعودية، التي أعـدتها  

دولة في منظمة التعاون االقتصـادي   ٢٦بالمقارنة بإنتاجية العامل في "وزارة العمل، إلى أنه 
كسـيك وبولنـدا   والتنمية، احتلت إنتاجية العامل السعودي مرتبة في آخر السلسـلة قبـل الم  

  –) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩أصدرته منظمة العمل العربية عـام   ،تقرير كما كشف". وتركيا
إنتاجية العامل في عدد من دول الشرق األوسط،  انخفاضعن  – ةالصناعي عمالةفيما يتعلق بال

نظيره فـي بعـض دول   إنتاجية من ) ٣٧(نحو حيث يصل معدل إنتاجية العامل العربي إلى 
تحسـين  ولهـذا، ُيعـد    .األمريكيالصناعي من إنتاجية العامل ) ١٧(نحو شرق آسيا، وإلى 

  .الوطنية مطلباً ملحاًإنتاجية العمالة 
 

  البطالة   ١٠/٣/٣
وذلـك   ،من إجمالي قوة العمل الوطنية) ١٠(معدل البطالة بين السعوديين نحو بلغ 

 لذكوربين ابلغ معدل البطالة  وقد). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩نشرة القوى العاملة لعام  بحسب
حسـب  وبالنسبة لمعدالت البطالة . )٢٦,٩(نحو إلناث في حين بلغ بالنسبة ل) ٦,٨( نحو

انخفاضاً كبيراً إذ ينخفض المعدل  ،يبرز التحليل التفصيلي تبايناً في معدالتها، الفئات العمرية
وهـي  سنة، ) ٥٤-٢٥(الفئة العمرية طالة في إجمالي قوة العمل السعودية في عن معدل الب

ارتفاعاً كبيـراً   معدلاليرتفع وفي المقابل، . منظمة العمل الدوليةتعريف المنتجة حسب الفئة 
، والتي تشكل الجزء من فئـة الشـباب   سنة) ٢٤-٢٠(بين الشباب في فئة العمر خصوصاً 

 هذه الفئة مـن الشـباب   ويترتب على تعرض. إلى فرص العملاألكثر حاجة ) سنة ٢٤-١٥(
، ومن ثم تتطلب اهتماماً خاصاً من قبل جميع جتماعيةاالقتصادية والعديد من اآلثار االللبطالة 

الجهات المعنية، لمعالجة مسبباتها، والتي تُعد من أبرزها االختالالت الهيكليـة فـي سـوق    
 .العمل

 
 العمل الوطنية ةفي قو المشاركة    ١٠/٣/٤

 نمـواً طالما أن هنـاك  ستراتيجياً، ا اًفي قوة العمل الوطنية هدف ةزيادة المشاركتُشِكل 
، االقتصاد الوطني لتنمية، فضالً عن الجهود التي تبذل سن العمل من هم في أعدادمستمراً في 

في قوة العمـل الوطنيـة    معدل المشاركة بلغو .والتي تتيح فرص عمٍل تتطلبها جهود التنمية



الصفحة
١٦٢

 

بلـغ   وللمجموع ،)١١,٥( ولإلناث نحو، )٦١(للذكور نحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
معدل مشاركة الذكور في قوة العمل الوطنية وعلى الرغم من أن ). ٣٦,٣( المعدل العام نحو

 اً، وهو وضع يـؤثر علـى المعـدل   منخفضدل مشاركة اإلناث ُيعد ـ، إال أن معاًـمقبول نسبي
 .العام

الوطنية بصفة  في قوة العمل مشاركةالتهدف خطة التنمية التاسعة إلى زيادة معدل و
التمكين االقتصادي للمرأة مستوى  لرفعإلناث السعوديات بصفة خاصة اومعدل مشاركة ، عامة

 .السعودية
 

 خدمات سوق العمل ١٠/٣/٥
ه وقـد تعـززت هـذ   . وتطويرهـا  تحسـين خـدمات سـوق العمـل     تتواصل جهود

رصـد  ب أنشـأتها الـوزارة،  من خالل قاعـدة المعلومـات التـي     ،وزارة العملالجهود بقيام 
علـى الموقـع اإللكترونـي للـوزارة،     ونشـر بياناتهـا    ،حركة العمالة في سـوق العمـل  
التوظيف السـعودية، والتـي تتكامـل مـع خطـة التنميـة        إضافة إلى إعدادها الستراتيجية

التاسعة كخطة مرحلية لمدة خمـس سـنوات تسـتهدف تنميـة القـوى العاملـة وسـوق        
  ). ١٠/١(العمل، اإلطار 

ومراقبـة جودتهـا،   تحسـين بيئـة العمـل    بات من الضـروري   ومن جهة أخرى،
ـ وتدخل مسـألة   .ملارتباطها المباشر بإنتاجية العال نظراً ومراقبتهـا  ين بيئـة العمـل   تحس

لمـا ورد بالبـاب الثالـث عشـر     ، وفقـاً  التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل اتضمن مهم
هــ  ٢٢/٨/١٤٢٦وتـاريخ  ) ٢١٩(من نظام العمل الصادر بقرار مجلـس الـوزراء رقـم    

بفاعليـة فـي    ومن المتوقع أن يترتـب علـى تطـوير بيئـة العمـل اإلسـهام      ). ٢٠٠٥(
 .العامل ورفع كفاءته اإلنتاجيةتحسين مستوى أداء 

لتمكينهـا مـن   وزارة العمـل  جهـود  دعـم  ، يتطلـب  خدمات سوق العمل عزيزتإن 
بمـا   وزيـادة انتشـارها،   مكاتـب العمـل  تنفيذ استراتيجية التوظيف السـعودية، وتطـوير   

نظـام  وفقـاً ل  واإلشـراف عليـه،   المتعددة فـي إدارة سـوق العمـل   بمهماتها  هايكفل قيام
العمالـة  (العمالـة الوافـدة غيـر النظاميـة      ضـبط يتعلـق ب  ، خاصة فيمـا مالالعمل والع
وترشـيده، وتطـوير سياسـاته بمـا يخـدم مصـلحة        إلى جانب ضبط االستقدام) الهامشية

 .االقتصاد الوطني
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 استراتيجية التنمية    ١٠/٤
 الرؤية المستقبلية ١٠/٤/١

 االستمرار في تنمية القوى العاملة الوطنية، وتوفير فرص عمل كافية ومالئمـة مـن  
حيث األجر، وتحقيق مستوى تنافسي للعمالة الوطنية في اتجاه التوظيف الكامل لقوة العمـل  

 .اوتطويره الوطنية، باإلضافة إلى توسعة خدمات سوق العمل
 

 األهداف العامة ١٠/٤/٢
 إلـى  التحـول لتلبية متطلبـات   وعملياً مستوى تأهيل قوة العمل الوطنية علمياً رفع -

 .مجتمع المعرفة
إنتاجية العمالة الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة المتكافئـة فـي سـوق    تحسين  -

 .العمل
 .التوازن النسبي في هيكل األجور والتوظيف في سوق العمل تحقيق -
لتمكـين االقتصـادي للمـرأة    فرص ادعم و ،معدالت المشاركة في سوق العمل زيادة -

 .السعودية

:التوظيف السعوديةاستراتيجية: )١٠/١(طار اإل
التوظيف  استراتيجية"بإعداد  ،وبعض األجهزة الحكومية ،قامت وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص

 ةبحيث يتم تنفيذها خالل خمسإطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة،  شكللت" السعودية
 من ستراتيجيةاال نطلقوت. المدى القصير،  والمدى المتوسط، والمدى الطويل: مراحلثالث على وعشرين عاماً، 

تحقق توظيفاً كامالً للقوى البشرية بحيث ، وبأجور مناسبة عملالفرص أعداد كافية من توفير " مقتضاهارؤية 
بالقرار  ستراتيجية، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على هذه اال"ميزة تنافسية لالقتصاد الوطني ضيفالسعودية، وت

 .هـ٥/٨/١٤٣٠وتاريخ ) ٢٦٠(رقم 
القضاء على البطالة (في التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية  ستراتيجيةلالوتتمثل األهداف العامة 

، وتحقيق زيادة مستمرة في مساهمة القوى )والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للقوة العاملة الوطنية
 اهتلتضاهي نظير ،ل الوطنيواالرتقاء بإنتاجية العام، )رفع معدل المشاركة في قوة العمل الوطنية(البشرية الوطنية 

 ). في سوق العمل لتميزه في القدرة والكفاءة واألداءالخيار األفضل هو جعل العامل الوطني (في االقتصادات المتقدمة 
تخفيض "، و)عامين(في المدى القصير " البطالةالسيطرة على "فتشمل  ،ستراتيجيةأما األهداف المرحلية لال 

وتحقيق ميزة تنافسية لالقتصاد الوطني اعتماداً على القوى البشرية الوطنية ، )سنوات ٣(في المدى المتوسط ها معدل
كل مرحلة بشأن مجموعة من السياسات وآليات التنفيذ على  ستراتيجيةاال وقد اشتملت). سنة ٢٠(المدى الطويل في 

ولة عن تنفيذ اآلليات، ؤالمس من المراحل الثالث، مع بيان الغاية المستهدفة من كل سياسة، والجهة أو الجهات
 .ستراتيجيةاالتضمنته يم والمتابعة ونظام محكم للتقمع  ،مؤشرات األداء المرتبطة بتحقيق الغايات المستهدفةو



الصفحة
١٦٤

 

 .معدالت البطالة خفضن من بما ُيَمكِّ، وترشيدهاالستقدام  ضبط -
التكامل  ولتعزيز فرصالعولمة وتوسعتها، لتلبية متطلبات خدمات سوق العمل تحسين  -

 .الخليجي
 

 السياسات  ١٠/٤/٣
 اإلنتاجيةتأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين  سياسات ١٠/٤/٣/١
 مخرجـات نظـم التعلـيم والتـدريب    بـين  لمواءمة ا رامية إلى تحقيقدعم الجهود ال 

جهود التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف إضافة إلى تعزيز ، ومتطلبات سوق العمل
التخصصات وتطويرها بما  التعليم، مع التنويع في اإلرشاد الطالبي في مختلف مراحل

 .متطلبات سوق العملمع يتواءم 
  ـ  و التقنيوضع معايير للتدريب ل المهني، ودعم التعليم والتدريب المستمر لقـوة العم

ـ و، ومتابعة ما يستجد من علوم )التدريب على رأس العمل( الوطنية تطـوير  ل اتتقني
إلكسـاب العامـل المهـارة     ،مهارات، وإدخال مفاهيم المعرفة واالبتكار في المناهجال

، وذلك من خـالل تنفيـذ اآلليـات    في سوق العملالكافية لتمكينه من المنافسة بقوة 
 :التالية

في مشروع  ، لتتمكن من التوسعالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دعم -
الرخصة المهنية الوطنية، ليشمل مختلف المهن والمهارات المطلوبة لسـوق  

 .العمل

لتحسـين   والخاصعام الجهود التدريب على رأس العمل في القطاعين  تكثيف -
 .إنتاجية العمالة الوطنية

 من خالل دعم إنتاجية العمالة الوطنيةفي سين المستمر لتحا رامية إلىدعم الجهود ال 
 .العامةمعهد اإلدارة ل التابع" قياس األداء لألجهزة الحكومية" مركز

 توعية قوة العمل الوطنية بأهمية قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ب
حث رجال و والمنابر،، وذلك من خالل وسائل اإلعالم المختلفة والندوات التأهيل للعمل

في تدريب قوة العمل الوطنية سواء قبل العمـل أو علـى رأس    سهاماألعمال على اإل
 .العمل

 ًلتوسعة نشاطه في دعم قـوة  ، وفنياً دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مالياً وإداريا
 . العمل الوطنية وتأهيلها وتشغيلها
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ركة فـي قـوة العمـل    البطالـة وزيـادة المشـا    تقلـيص  سياسات ١٠/٤/٣/٢
 الوطنية

  فـي  الترشيد التدريجي واالنتقائي للعمالة الوافدة واالستمرار في تطوير أسس واقعية
فـي قـوة   احتياجات سوق العمل، وخفض البطالة مع وبما يتفق  ،استقدام تلك العمالة

 :، ومن أبرز آليات تنفيذ هذه السياسة ما يليالعمل الوطنية
وتــاريخ ) ١٢٠(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  فــي تفعيــل االســتمرار -

فـرص العمـل لهـن فـي     وتعزيز  ،الخاص بتشغيل النساءهـ ١٢/٤/١٤٢٥
 .قرارالالمشار إليها في  دراسةال شملتهاالتي نشطة األ

، أو تطوير أحد الكيانـات  )هيئة أو مؤسسة(إنشاء كيان إداري إمكانية  دراسة -
تسهيل  والمتوسطة، بحيث يتولى الصغيرةالقائمة لتولي مسؤولية المشروعات 

الفنـي  المـالي و (الدعم مختلف صور تقديم و ء تلك المشروعاتإجراءات إنشا
 .العمل الوطنيةقوة لزيادة قدرتها على توظيف ، )واإلداري

لتشـجيعه علـى اسـتخدام     ،من خالل القروض الميسرة ،القطاع الخاص دعم -
 غيـر العمالـة  ، خاصة الوافدةالعمالة  الحديثة، وخفض اعتماده على اتالتقني

 .الماهرة
  وتحقيق التـوازن  المتوازن بين مناطق المملكة، دعم جهود تحفيز النشاط االقتصادي

 :، من خالل اآلليات التاليةالعمل الوطنيةلقوة في توفير فرص العمل 

المناطق البعيدة عن المراكـز الحضـرية الكبـرى    التوظيف في فرص تحسين  -
 . وتعزيزها

خارج المـدن   وط اإلقراض لألنشطة التجارية والصناعية التي تُنشأتيسير شر -
 .الكبيرة

) ٢٠٠٨(هـ ٢٦/١١/١٤٢٩وتاريخ ) ٣٥٩(تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم  -
ح المستثمرين حوافز ضريبية لالستثمار في المنـاطق األقـل   ـي بمنـالقاض
 .نمواً

 التسهيالت في هذه المـدن   تقديم وربط ،دعم االستثمار في المدن االقتصادية الجديدة
حوافز على تقديم  الجهات ذات العالقة، إضافة إلى تشجيع بتوظيف قوة العمل الوطنية

 .للقطاع الخاص، وربطها بتوظيف قوة العمل الوطنية

 في سـوق   -من الجنسين  -قوة العمل الوطنية  دعم الجهود المبذولة لزيادة مشاركة
 : العمل، من خالل اآلليات التالية



الصفحة
١٦٦

 

التي يقتصر العمل فيها على السعوديين وتلـك   عزيز الفرص الوظيفية والمهنت -
 .تَُمِكن من إنجاز ذلكرامج بالمستهدفة لإلحالل ووضع 

لقوة العمـل  تنشيط الحراك في سوق العمل من خالل زيادة التوظيف واإلحالل  -
العمـل  قـوة   لتشـجيع مشـاركة  الوطنية والنشر عن ذلك في وسائل اإلعالم 

 .ةالوطني

لتوفير المزيد من  ،"تخصيصاستراتيجية ال"التوظيف في المتعلقة ببنود ال تنفيذ -
 .فرص العمل لقوة العمل الوطنية

 
 دعم خدمات سوق العمل سياسات ١٠/٤/٣/٣
  ها، وذلك من خالل اآلليـات  ونشر نظم جمع بيانات القوى العاملة وسوق العملتطوير

 :التالية
والبشرية لمصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومـات   تعزيز اإلمكانات المادية  -

لتطوير دورة البيانات اإلحصائية، وتوفير المؤشرات الرئيسة لسوق العمل في 
 .مدد زمنية قصيرة ومنتظمة

ـ  قاعدة المعلومات توفير الدعم المالي واإلداري ل - وزارة العمـل  اإللكترونيـة ب
ق المملكـة، وأيضـاً   في جميع مناط الحركة في سوق العملوتطويرها، لرصد 

  .الستكمال البنية األساسية الالزمة لتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية

، تنطوي علـى وصـف   إصدار نشرة دوريةإمكانية قيام وزارة العمل ب دراسة -
وفي دول مجلس التعـاون  (الوطني للوظائف المتاحة في سوق العمل تفصيلي 

علـى  وتوضـع  توزع مجانـاً،   يث، بح)الخليج العربية في مرحلة الحقة لدول
 .اإلنترنتشبكة موقع الوزارة على 

رصد حركة سوق العمل على مستوى دول مجلس التعـاون  بوزارة العمل قيام  -
تزامناً مـع   ، وذلكعن عمل لباحثينئف المتاحة لوالوظالدول الخليج العربية، 

 .استكمال مراحل التكامل الخليجي

أسواق  ، على أن تشملق العمل بالمملكةتقارير ودراسات دورية عن سو إعداد -
 . التعاون لدول الخليج العربية العمل بدول مجلس

  ،مـن خـالل   دعم وزارة العمل لتحقيق المزيد من التحسين في خدمات مكاتب العمل
 :اآلليات التالية
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ـ ، يتمتعون بدراية مكاتب العمل بمتخصصين في التوجيه الوظيفيتعزيز  - ة كامل
 لتوجيه البـاحثين للوظائف، وأساليب اإلرشاد الوظيفي  التوصيف المهني عن

 .عن عمل
المنشـآت الصـغيرة    ، خاصـة جهود المراقبة والتفتيش على المنشآت تكثيف -

 .للقضاء على العمالة الهامشية ،والوهمية

إضافة إلـى  تطوير مكاتب العمل ونشرها على مستوى المملكة، االستمرار في  -
وإنشاء مكاتب توظيف فرعية تلك المكاتب،  إنشاء وحدات للنساء والشباب في

 .في مؤسسات التعليم العالي

جمع المعلومات التفصيلية عن البـاحثين  في مجال جهود مكاتب العمل  تعزيز -
 بشـكل  تغذية قاعدة البيانات المركزيةإضافة إلى م تشغيلهم، ثعن العمل ومن 

 .دوري

 
 سوق العمللالمؤشرات الرئيسة    ١٠/٥

التنمية التاسعة زيادة معدل المشاركة في قوة العمـل الوطنيـة مـن    تستهدف خطة  
)٣٦,٧ ( هــ  ٣٠/١٤٣١عام)٣٩,٣(إلـى  ) ٢٠٠٩ (  هــ  ٣٥/١٤٣٦عـام)٢٠١٤ .(

مـن  ) وتشمل المشتغلين والمتعطلـين (وسيترتب على هذه الزيادة ارتفاع قوة العمل الوطنية 
مليـون عامـل فـي     ٥,٣٣نحو  مليون عامل في بداية خطة التنمية التاسعة إلى ٤,٣٣نحو 

وتستهدف الخطة أيضـاً زيـادة حجـم    ). ٤,٢(نهايتها، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
مليون عامل، بزيادة تصل  ٩,٤٠نحو مليون عامل إلى  ٨,١٧من ) نيالمشتغل(العمالة الكلية 

 ٣,٩١من مليون عامل، وارتفاع أعداد المشتغلين من القوى العاملة الوطنية  ١,٢٢إلى نحو 
تبلـغ  . مليون عامـل  ١,١٢مليون عامل، بزيادة تصل إلى نحو  ٥,٠٤نحو مليون عامل إلى 

ألـف   ١٠٠,٨كما يتوقع اسـتقدام نحـو   ). ٢٧,٥(حصة اإلناث من هذه الزيادة ما نسبته 
وفي ضوء هذا الحراك من المتوقع ارتفاع نسبة العمالة الوطنية من العمالـة الكليـة   . عامل

 ).١٠/١( الجدول، ),٥٣(إلى ) ٤٧,٩(من ) نسبة السعودة(
 المتعطلـين بنحـو  وفيما يتعلق بالبطالة، تتوقع خطة التنمية التاسعة خفـض حجـم   

ألف  ٤١٤,٤البالغ عددهم نحو من إجمالي المتعطلين ) ٢٩,٦(بنسبة ، متعطلألف  ١٢٢,٨
) ٣,٨(إلـى  ) ٦,٥(مـن   خالل الخطة معدالت البطالة ويترتب على ذلك انخفاض. متعطل

 .للمجموع) ٥,٥(إلى ) ٩,٦(نحو  ، ومن لإلناث) ١٣,١(إلى ) ٢٥,٥(للذكور، ومن 
 



الصفحة
١٦٨

 
 )١٠/١(جدول ال

 (*)أهم مؤشرات سوق العمل 
 خطة التنمية التاسعة

 البيـــان
هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 التغير
معدل النمو السنوي 

 )(للخطة المتوسط 

 ٤,٢ ٤٣٢٩,٠٥٣٢٨,٦٩٩٩,٦)باآلالف(قوة العمل الوطنية 
 ٣,٨ ٣٦٣٦,٥٤٣٧٩,٩٧٤٣,٤ ذكور
 ٦,٥ ٦٩٢,٥٩٤٨,٧٢٥٦,٣ إناث

 ١,٤ ٣٦,٧٣٩,٣٢,٦)(معدالت المشاركة 
 ١,٠ ٦١,٧٦٤,٨٣,٠ ذكور
 ٣,٥ ١١,٧١٣,٩٢,٢ إناث
 ٢,٨ ٨١٧٣,١٩٣٩٦,٣١٢٢٣,٢ )باآلالف(إجمالي العمالة 

 ٥,٢ ٣٩١٤,٦٥٠٣٧,٠١١٢٢,٥ سـعودي 
 ٠,٥ ٤٢٥٨,٥٤٣٥٩,٣١٠٠,٨ غير سعودي
 -- ٤٧,٩٥٣,٦٥,٧ )(إسهام العمالة الوطنية

 )٦,٨( )١٢٢,٨(٤١٤,٤٢٩١,٦ )باآلالف(سعوديونالالمتعطلون 
 )٦,٨( )٧٠,٦(٢٣٨,١١٦٧,٥ ذكور
 )٦,٨( )٥٢,٣(١٧٦,٣١٢٤,١ إناث
 )١٠,٦( )٤,١٠(٩,٦٥,٥ )(معدل البطالة 
 )١٠,٢( )٢,٧(٦,٥٣,٨ ذكور
 )١٢,٥( )١٢,٤(٢٥,٥١٣,١ إناث

 .، األرقام والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشرياألرقام بين قوسين تشير إلى أرقام سالبة (*)
 .وزارة االقتصاد والتخطيط :المصدر

 
 العرض من قوة العمل الوطنية ١٠/٦

يتوقع أن يصل إجمالي الداخلين لسوق العمل من قوة العمل الوطنيـة خـالل خطـة    
ألف مواطن ومواطنة  ٩٩٩,٦مليون مواطن ومواطنة، منهم  ١,١٢نحو إلى التنمية التاسعة 

يمثلون الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية، النسبة الباقيـة  ) ٨٩,١(بنسبة 
طلين المتوقع استيعابهم في الوظـائف المتاحـة خـالل سـنوات     هي للمتع) ١٠,٩(وقدرها 

 ).   ١٠/١(الخطة، الجدول 
 ور خريجقّدومن حيث توزيع الداخلين الجدد لسوق العمل بحسب المستوى التعليمي، ُي

، ألف أنثى ٢٢٥,٣منهم ، ألف خريج وخريجة ٩١٣,٧ نحوب وخريجاته نظم التعليم والتدريب
الداخلين الجدد لسوق العمـل   ويبلغ عدد .الخريجين والخريجات من إجمالي )٢٤,٦(بنسبة 

 مـنهم ، ألف مواطن ومواطنة ٨٥,٩نحو ) أمي، يقرأ ويكتب(ممن ال يحملون مؤهالت علمية 
 .)١٠/٤(، الشكل ألف أنثى ٣١,١ نحو
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  )١٠/٤(كل الش
  الداخلون الجدد لسوق العمل حسب المستوى التعليمي

  خطة التنمية التاسعة

  .وزارة االقتصاد والتخطيط :لمصدرا 
  

  :ويتضمن الشكل المالمح التالية
الدرجة الجامعيـة  ( خريجي المرحلة الجامعية منالداخلين الجدد لسوق العمل يقدر عدد  -

مـن إجمـالي   ) ٢٨,٩(بنسبة  ،وخريجة ألف خريجٍ ٢٨٩,٤، بنحو )األولى فما فوق
تفترض هذه المؤشـرات  . اإلناثمن  )٣٧,٤(نحو الداخلين الجدد لسوق العمل، منهم 

وبصفة خاصة فـي القطـاع    عالي،الوظائف ذات التأهيل ال فيتلبية احتياجات التوظيف 
 .الخاص

ـ  )الثانوية العامة ومـا يعادلهـا  (خريجي المرحلة الثانوية عدد يبلغ  - نحـو   اوخريجاته
من إجمالي الـداخلين الجـدد لسـوق    ) ٢٤,٣(بنسبة  ،خريج وخريجة ألف ٢٤٣,٢

 ٢٤٩,٣نحـو  ) متوسط وابتدائي(خريجي المرحلة األولية في حين سيبلغ عدد  ،لعملا
، ويشكل خريجـو المـرحلتين   اإلجمالينفس من ) ٢٤,٩(بنسبة خريج وخريجة ألف 

ممـا  . الداخلين الجدد لسـوق العمـل  إجمالي من ) ٤٩,٣(الثانوية واألولية معاً نحو 
المعنية ة الموارد البشرية والجهات األخرى توفير المزيد من الدعم لصندوق تنمييتطلب 

فـي الوظـائف    طينهموتـو  وتأهيلهم وتشـغيلهم،  الخريجين والخريجاتهؤالء إعداد ب
 .المناسبة في القطاع الخاص

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

الدرجة الجامعية  
األولى فما فوق

الدبلوم دون  
الجامعى

المرحلة الثانوية  
الثانوية العامة  (

)وما يعادلها

المرحلة األولية  
اإلبتدائية  (

)والمتوسطة

دون مؤهالت  
أمى، ويقرأ  (

)ويكتب

١٨١,٢ ١٠٢,٨ ١٩٤,٥ ٢١٠,١

٥٤,٨

١٠٨,٢

٢٩,٢

٤٨,٧ ٣٩,٢

٣١,١

)
ف
آلال
با

(

الذآور اإلناث



الصفحة
١٧٠

 

 االحتياجات من العمالة ١٠/٧

تقدر احتياجات سوق العمل من العمالة الالزمة لتحقيق معدل النمو السنوي المستهدف  
مليون  ٨,١٧، بنحو )٥,٢(خالل خطة التنمية التاسعة الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

 ١,٢٢مليون عامل في نهايتها، أي بزيادة قدرها  ٩,٤عامل في بداية الخطة، تصل إلى نحو 
االحتياجات من العمالة خالل مدة الخطة حسب القطاعات واألنشطة  مليون عامل، وتتوزع

 : االقتصادية، وحسب مجموعات المهن الرئيسة كما يلي
 

 االحتياجات حسب القطاعات واألنشطة االقتصادية   ١٠/٧/١
على القطاعات واألنشطة االقتصادية في ) المشتغلين(يمكن تلخيص توزيع العمالة  

 :، على النحو التالي)١٠/٢(، الجدول خطة التنمية التاسعة
من إجمالي ) ٧٣,١(يتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص غير النفطي على ما نسبته  -

الزيادة في الوظائف خالل الخطة، ويقدر معدل النمو السنوي المتوسط للوظائف في 
وفي القطاع الحكومي يتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة نحو ). ٢,٥(هذا القطاع بنحو 

)٢٦,٢( بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره ،)٤,٨.( 
يتوقع نمو حجم العمالة في القطاعات اإلنتاجية في خطة التنمية التاسعة بمعدل سنوي  -

 ٢,٠٥نحو مليون عامل إلى  ١,٩٦، ليرتفع عدد العاملين من )٠,٩(متوسط قدره 
من ) ٧,٥(ألف وظيفة، تشكل نسبة  ٩٢,٢مليون عامل، أي بزيادة تقدر بنحو 

ويستحوذ قطاع البناء . إجمالي الزيادة المتوقعة في الوظائف خالل مدة الخطة
من ) ٧١(ألف وظيفة، تمثل نحو  ٦٥,٥والتشييد من هذه الوظائف على نحو 

 .إجمالي الزيادة في الوظائف في القطاعات اإلنتاجية
 ٥,٧٣امل إلى مليون ع ٤,٩٣يتوقع ارتفاع حجم العمالة في القطاعات الخدمية من  -

ألف  ٨٠٢,٣، بزيادة تقدر بنحو )٣,١(مليون عامل، بمعدل نمو سنوي متوسط نحو 
ومن . من إجمالي الزيادة المتوقعة في الوظائف خالل الخطة) ٦٥,٦(وظيفة، تعادل 

 ٤٧٠,٦المتوقع أن يستحوذ قطاع الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية على 
من إجمالي الزيادة في الوظائف في القطاعات ) ٥٨,٧(ألف وظيفة، تشكـل نحو 

 .الخدمية
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 ) ١٠/٢(الجدول 
 (*) العمالة الكلية حسب قطاعات النشاط االقتصادي

 خطة التنمية التاسعة
 

 القطاع
 )النشاط االقتصادي(

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩(

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤(

 التغير خالل
 خطة التنمية التاسعة

معدل 
 النمو

السنوي 
المتوسط 
 للخطة

)( 

العدد 
 )باأللف(

 النسبة 
)( 

العدد 
 )باأللف(

النسبة 
)( 

العدد 
 )باأللف(

 النسبة
)( 

والغابــات وصــيد الزراعــة 
 ١,٥- ١,٧- ٢٠,٨- ٢,٩ ٢٧١,٨ ٣,٦ ٢٩٢,٦ األسماك

 ٠,٢ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ ١٨,٧ ٠,٢ ١٨,٦والمحاجرالتعدين غير النفطي 

 ٠,٥ ١,٢ ١٤,٣ ٦,٥ ٦٠٩,٢ ٧,٣ ٥٩٤,٩ الصناعات التحويلية

 ٣,٠ ٠,٣ ٣,٨ ٠,٣ ٢٧,٤ ٠,٣ ٢٣,٦ تكرير النفط *

 ١,٩ ٠,٢ ١,٩ ٠,٢ ٢١,١ ٠,٢ ١٩,٢ البتروكيماويات *

ــة   * ــناعات التحويلي الص
 ٠,٣ ٠,٧ ٨,٦ ٦,٠ ٥٦٠,٨ ٦,٨ ٥٥٢,٢ األخرى

 ٦,٨ ٢,٧ ٣٣,١ ١,٣ ١١٨,٥ ١,٠ ٨٥,٤ الكهرباء والغاز والمياه

 ١,٣ ٥,٤ ٦٥,٥ ١٠٣٠,٩١١,٠ ١١,٨ ٩٦٥,٤ والتشييدالبناء 

 ٠,٩ ٧,٥ ٩٢,٢ ٢٠٤٩,٠٢١,٨ ٢٣,٩ ١٩٥٦,٨ القطاعات اإلنتاجية

 ٣,٥ ٢٣,٩ ٢٩٢,٨ ١٥٦٤,٢١٩,١١٨٥٧,٠١٩,٨ التجارة والمطاعم والفنادق

 ٠,٢ ٠,٤ ٤,٣ ٤,١ ٣٨١,٠ ٤,٦ ٣٧٦,٧ النقل واالتصاالت

 ١,٤ ١,٩ ٢٢,٩ ٣,٦ ٣٣٦,٣ ٣,٨ ٣١٣,٤ الخدمات العقارية

ــأمين   ــال والت ــدمات الم خ
 ٢,٤ ١,٠ ١١,٧ ١,١ ١٠٥,٤ ١,١ ٩٣,٧ واألعمال

واالجتماعيـة  الخدمات الجماعيـة  
 ٣,٤ ٣٨,٥ ٤٧٠,٦ ٢٥٨٤,٥٣١,٦٣٠٥٥,٠٣٢,٥ والشخصية

 ٣,١ ٦٥,٦ ٨٠٢,٣ ٥٧٣٤,٧٦١,٠ ٦٠,٣ ٤٩٣٢,٤ القطاعات الخدمية

 ٤,٨ ٢٦,٢ ٣٢٠,٤ ١٥٣٥,٥١٦,٣ ١٤,٩ ١٢١٥,١ الخدمات الحكومية

 ٢,٥ ٧٣,١ ٨٩٤,٤ ٧٧٨٣,٦٨٢,٨ ٨٤,٣ ٦٨٨٩,٢ القطاع الخاص غير النفطي

قطاع الـنفط الخـام والغـاز    
 ٢,٣ ٠,٧ ٨,٤ ٦٨,٨٠,٨٧٧,٢٠,٨ الطبيعي

 ٢,٨ ١٠٠,٠٩٣٩٦,٣١٠٠,٠١٢٢٣,٢١٠٠,٠ ٨١٧٣,١ اإلجمالي

 .األرقام والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (*) 
 .االقتصاد والتخطيطوزارة :  المصدر



الصفحة
١٧٢

 
 االحتياجات حسب مجموعات المهن الرئيسة ١٠/٧/٢
توزيع العمالة الكلية حسب مجموعات عرضاً للتوقعات بشأن  )١٠/٣( الجدوليتضمن  

 :والتي يمكن تلخيصها فيما يلي ،المهن الرئيسة خالل خطة التنمية التاسعة
 

 )١٠/٣(الجدول 
 (*)الرئيسةالعمالة الكلية حسب مجموعات المهن 

 خطة التنمية التاسعة

 مجموعات المهن الرئيسة

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

التغير في 
 العدد 

 )باأللف(

معدل 
 النمو

السنوي 
المتوسط 
للخطة 

)( 

 العدد 
 )باأللف(

 النسبة 
)( 

 العدد 
 )باأللف(

 النسبة 
)( 

 ٣,٧ ٦٤,٨ ٤,٢ ٣٩١,١ ٤,٠ ٣٢٦,٣ المديرون ومديرو األعمال

االختصاصــيون فــي المواضــيع العلميــة والفنيــة 
 ٤,٠ ١٤٣,١ ٨,٥ ٧٩٩,٩ ٨,٠ ٦٥٦,٨ واإلنسانية

 ٣,٨ ١٨٤,٥ ١١,٥ ١٠٧٦,٠ ١٠,٩ ٨٩١,٥ الفنيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية

 ٤,٦ ١٧٤,٤ ٩,٣ ٨٧٠,٢ ٨,٥ ٦٩٥,٨ مهن األعمال الكتابية

 ٣,٤ ١٥٢,٤ ١٠,٥ ٩٨٧,٤ ١٠,٢ ٨٣٥,٠ مهن أعمال البيع

 ١,٩ ٢٤٦,٦ ٢٩,٢ ٢٧٤١,٥ ٣٠,٥ ٢٤٩٤,٩ ن في الخدماتيمهن العامل

 ٠,٥ ٨,٥ ٣,٧ ٣٤٩,٢ ٤,٢ ٣٤٠,٧ مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد

 ٧,٧ ٨٩,١ ٣,١ ٢٨٧,٦ ٢,٤ ١٩٨,٥ مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

 ١,٨ ١٥٩,٨ ٢٠,٢ ١٨٩٣,٤ ٢١,٢ ١٧٣٣,٦ األساسية المساعدةالمهن الهندسية 

 ٢,٨ ١٢٢٣,٢ ١٠٠,٠ ٩٣٩٦,٣ ١٠٠,٠ ٨١٧٣,١اإلجمـــالي

 .األرقام والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (*)
 .وزارة االقتصاد والتخطيط:   المصدر

 

خالل خطة التنمية التاسـعة  النمو االقتصادي الناتجة عن وظائف ال الزيادة في تتوزع -
، وتتـراوح معـدالت النمـو السـنوي     بنسب متفاوتة على مجموعات المهن الرئيسة

كحـد أقصـى   ) ٧,٧( نحو بينخالل الخطة مجموعات المهن للوظائف في المتوسط 
) ٠,٥(ونحـو   مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائيـة، لمجموعة 
 . وتربية الحيوان والطيور والصيد الزراعةالعاملين في لمجموعة مهن كحد أدنى 

مجموعتي مهن االختصاصيين والفنيـين فـي   فرص التوظيف في زيادة من المتوقع  -
، ألـف وظيفـة   ٣٢٧,٦بنحـو  معاً العلمية والفنية واإلنسانية  تخصصات والجوانبال

وذلك قتصادي، االالنمو الناتجة عن وظائف ال الزيادة في من إجمالي) ٢٦,٨(بنسبة 
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التأهيـل خـالل سـنوات    التي تتطلب مثل ذلك ى الوظائف ـعلالمتوقع لتلبية الطلب 
 .الخطة

ألف وظيفة فـي بدايـة    ٨٣٥ منمهن أعمال البيع حجم الوظائف في يتوقع ارتفاع  -
 ،ألف وظيفـة  ١٥٢,٤تقدر بنحو بزيادة ، وظيفة في نهايتهاألف  ٩٨٧,٤ الخطة إلى

وتجدر . االقتصادي النموالناتجة عن وظائف ال الزيادة في من إجمالي )١٢,٥(تمثل 
القـرارات  تنسجم مع  الوظائف في هذه المجموعة المهنيةاإلشارة إلى أن الزيادة في 
 .على العمالة الوطنيةبعض المهن  المتعلقة بقصر العمل في

 
 الموازنة المهنية للعمالة  ١٠/٨

لسوق العمل مـن قـوة    الجدد ن إجمالي الداخلينالموازنة بي) ١٠/٤( الجدوليوضح 
مجموعات المهن الرئيسـة، وبـين اسـتيعاب هـؤالء      حسبالعمل الوطنية أو من االستقدام 

، خالل خطـة التنميـة التاسـعة    المتوقعة االقتصادي النموالناجمة عن  وظائفالالداخلين في 
 :ما يلي الجدولويالحظ من 

 )١٠/٤(الجدول 
 (*)للعمالة الموازنة المهنية 

  خطة التنمية التاسعة
 )باأللف(

 مجموعات المهن الرئيسة

وظائف
النمو في 
األنشطة 
 االقتصادية

 إجمالي التوظيف مصادر العرض
القوى

العاملة 
الوطنية

استقدام 
غير العمالة 

 السعودية
 )( عدد

 ٥,٣ ٦٤,٨ ٤,٥ ٦٠,٣ ٦٤,٨المديرون ومديرو األعمال
فـي المواضـيع العلميـة والفنيـة االختصاصيون

 ١١,٧ ١٤٣,١ ١٣,١ ١٣٠,٠ ١٤٣,١ واإلنسانية
 ١٥,١ ١٨٤,٥ ٢٢,٩ ١٦١,٦ ١٨٤,٥ في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية الفنيون
 ١٤,٣ ١٧٤,٤ ٢,٤ ١٧٢,٠ ١٧٤,٤ األعمال الكتابية مهن
 ١٢,٥ ١٥٢,٤ ١١,٢ ١٤١,٢ ١٥٢,٤ أعمال البيع مهن
 ٢٠,٢ ٢٤٦,٦ ٦,٠ ٢٤٠,٦ ٢٤٦,٦ الخدماتن في يالعامل مهن
 ٠,٧ ٨,٥ ٠,٢ ٨,٣ ٨,٥ الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد مهن

مهن العمليات الصناعية والكيميائيـة والصـناعات
 ٧,٣ ٨٩,١ ١٦,٠ ٧٣,١ ٨٩,١ الغذائية
 ١٣,١ ١٥٩,٨ ٢٤,٣ ١٣٥,٥ ١٥٩,٨ الهندسية األساسية المساعدة المهن

 ١٢٢٣,٢١٠٠,٠ ١١٢٢,٥١٠٠,٨ ١٢٢٣,٢اإلجمــالي
 .األرقام والنسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (*)

 .وزارة االقتصاد والتخطيط:   المصدر



الصفحة
١٧٤

 

مـن  ) ٩١,٨(مليون وظيفة، أي  ١,١٢يتوقع أن تشغل القوى العاملة الوطنية نحو  -
أما مليون وظيفة،  ١,٢٢إجمالي الوظائف الناتجة عن النمو االقتصادي، والبالغة نحو 

، فسـيتم شـغلها بالعمالـة    )٨,٢(ألف وظيفـة، أي   ١٠٠,٨الفرص الباقية البالغة 
 .الوافدة

تتوزع القوى العاملة الوطنية على الوظائف الناتجة عن النمـو االقتصـادي حسـب     -
) ٢١,٤(مجموعات المهن الرئيسة بنسب متفاوتة، حيث تبلغ في حدها األقصى نحو 

بالنسبة ) ٠,٧(ن في الخدمات، وفي حدها األدنى نحو بالنسبة لمجموعة مهن العاملي
كما تتفاوت نسب توزيـع  . لمجموعة مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد

كحد أقصى فـي مجموعـة المهـن    ) ٢٤,١(العمالة غير السعودية المستقدمة بين 
وتربية  حداً أدنى في مجموعة مهن الزراعة) ٠,٢(الهندسية األساسية المساعدة، و

 .الحيوان والطيور والصيد
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 السكان والمستوى المعيشي

 
 مقـــدمةال ١١/١

يتّصف التوزيع العمري للسكان بالمملكة بغلبة فئة الشباب، وهو مـا يشـكل ميـزة    
هـذا  االستفادة الحالية والمستقبلية من قدرات هذه الفئة، كما يفـرض  تعزيز للمملكة في حال 

من الرعاية الصـحية وتيسـير   فئة الشباب تحديات تتعلق باحتياجات التوزيع العمري للسكان 
 . الحصول على التعليم والتدريب والترفيه والخدمات االجتماعية
ها المختلفة، اهتمامـاً خاصـاً   وقد أولت خطة التنمية الثامنة المسألة السكانية، بأبعاد

حرصت فيه على ترشيد االتجاهات السكانية وتوجيهها بما يخدم األهداف والبرامج والمشاريع 
 .التنموية ويرفع مستوى معيشة المواطنين ويحسن نوعية حياتهم

سياسات سكانية لة جهود الخطة الثامنة بتبنيها وتستهدف خطة التنمية التاسعة مواص
بكفاءة مع معطيات النمو السكاني وتوزيعهم الجغرافي من جانب، والحرص على  فعالة تتعامل

رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة من جانب آخر، بتوفير مزيد من فـرص العمـل   
للمواطنين وتوفير الخدمات العامة ذات الجودة العالية مع مواصلة العناية بالفئات ذات الدخول 

 .المنخفضة
مـا تـم مـن    لفصل الوضع الراهن للسكان والمستوى المعيشي موضحاً يتناول هذا ا

خالل خطة التنمية الثامنة، ومبرزاً القضايا والتحديات التي ينبغي مواجهتهـا خـالل   تطورات 
الضوء على الرؤيـة المسـتقبلية لالرتقـاء باألوضـاع     الفصل يلقي وخطة التنمية التاسعة، 

الحياة، كما يستعرض األهداف العامـة لخطـة التنميـة    السكانية ومستوى المعيشة ونوعية 
 .في هذا المجال التاسعة وسياساتها وأهدافها المحددة

 
 الوضع الراهن    ١١/٢
 سمات الوضع السكاني ١١/٢/١
 حجم السكان : 

) ١٩٧٤(هــ  ١٣٩٤ماليين نسمة في عام  ٧ارتفع إجمالي سكان المملكة من نحو 
مليون نسمة  ٢٢,٦٧، ثم إلى نحو )١٩٩٢(هـ ١٤١٣مليون نسمة في عام  ١٦,٩إلى نحو 
بيانـات مصـلحة   ، وبحسـب  )٢٠٠٩(هــ  ١٤٣٠وفي عام ). ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥في عام 

وفيمـا  . مليـون نسـمة   ٢٥,٣٧ر إجمالي السكان بنحـو  اإلحصاءات العامة والمعلومات، قُدِّ



الصفحة
١٧٦

 

هـ ١٣٩٤مليون نسمة في عام  ٦,٢يختص بالسكان السعوديين، فقد ارتفع عددهم من نحو 
 ١٦,٥٣، وإلـى نحـو   )١٩٩٢(هـ ١٤١٣في عام مليون نسمة  ١٢,٣إلى نحو ) ١٩٧٤(

هــ  ١٤٣٠مليون نسمة عام  ١٨,٥، ثم إلى نحو )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥مليون نسمة في عام 
مليون نسـمة   ٠,٨أما بالنسبة للسكان غير السعوديين، فقد ارتفع عددهم من نحو ). ٢٠٠٩(

مليون نسـمة خـالل    ٦,٨٣مليون نسمة ونحو  ٦,١٤مليون نسمة وإلى نحو  ٤,٦إلى نحو 
 . المدة نفسها

 
 النمو السكاني : 

-١٣٩٤المـدة  في المتوسط سنوياً، خـالل  ) ٤,٩(قُدر معدل النمو السكاني بنحو 
، وذلك بحسب نتائج التعدادات العامة للسكان والمسـاكن، إال أن  )١٩٩٢-١٩٧٤(هـ ١٤١٣

-١٩٩٢(هــ  ١٤٢٥-١٤١٣ة مـد خـالل ال ) ٢,٤(شهِد انخفاضاً إلى نحـو  هذا المعدل 
إلـى  ) ٣,٩(وفيما يختص بمعدل النمو السكاني للسعوديين، فقـد انخفـض مـن    ، )٢٠٠٤

)٢,٥ (  في المتوسط سنوياً، في حين انخفض متوسط معدل النمو السنوي لغير السـعوديين
 .هانفسالمدة خالل ) ٢,٣(إلى ) ٩,٨(من 

 
 بةالخصو : 

وتشـير  . تُصنف المملكة عالمياً ضمن مجموعة الـدول ذات الخصـوبة المتوسـطة   
مواليـد أحيـاء   ) ٧(اإلحصاءات إلى انخفاض متسارع في معدل الخصوبة الكلي من أكثر من 

مولود حي لكل امرأة في سن اإلنجاب، وذلك خالل ) ٣,٣(لكل امرأة في سن اإلنجاب إلى نحو 
ويعزى هذا االنخفاض المتسارع إلى االنخفاض ). ٢٠٠٧-١٩٧٩(هـ ١٤٢٨-١٣٩٩المدة 

في معدل الخصوبة الكلي بين النساء من جميع الفئات العمريـة تقريبـاً، وخاصـة الالتـي     
عاماً، بسبب ارتفاع سن الزواج، فضالً عن ارتفاع مسـتوى تعلـيم   ) ٣٠(أقل من أعمارهن 

 .وثقافتها األسرة
 
 الوفيات : 

شهدت المملكة تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الوفيات، إذ انخفض معدل الوفيات الخـام  
المـدة  ، وذلـك خـالل   )لكل ألف ١٢,٥(إلى نحو ) لكل ألف ١٥(للسكان السعوديين من نحو 

هــ  ٢٨/١٤٢٩فقط في عام ) لكل ألف ٣,٨(، ثم إلى )١٩٨٠-١٩٧٥(هـ ١٤٠٠-١٣٩٥
مستويات المعيشة، وانتشار التعليم، والتوسع في  إلى ارتفاعهذا االنخفاض ويعزى ). ٢٠٠٨(

ة، فضالً عـن التوزيـع العمـري    يالخدمات الصحية العالجية والوقائية وتحسن الظروف البيئ
 .للسكان الذي يغلب عليه عنصر الشباب
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١١ 
إلى انخفاض معدل هذه ) أقل من سنةاألطفال (كما يشير مؤشر وفيات األطفال الّرضع 

مولود حي في بداية التسعينات الهجرية من القرن  ١٠٠٠وفاة لكل لة حا) ١١٨(الوفيات من 
هــ  ٢٨/١٤٢٩مولـود حـي فـي عـام      ١٠٠٠وفاة لكل حالة ) ١٧,٤(الماضي إلى نحو 

االنخفاض الكبير ارتفاع عدد سنوات الحيـاة المتوقعـة عنـد    هذا وقد ترتب على ). ٢٠٠٨(
ـ  تسعينات الهجريـة عاماً في بداية ال ٥٣الميالد من  عامـاً فـي عـام    ) ٧٣,٧(ى نحـو  إل

  .)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
وفيات األمهات نتيجة ألسـباب تتعلـق بالحمـل    (أما بالنسبة لمؤشر وفيات األمومة 

حالة وفاة لكل مائة ألف والدة  ٤٢، فقد انخفض من )يوماً ٤٢ حونوالوضع وما بعد الوضع ب
ائة ألف والدة حية في حالة وفاة لكل م ١٤,٦إلى نحو ) ١٩٨٩(هـ ٠٩/١٤١٠حية في عام 

 ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
 
 التركيب العمري للسكان : 

يرتبط التركيب العمري والنوعي للسكان بشكل أساسي بمعدالت المواليد، فضالً عـن  
وفيما يختص بالمملكة، التي تستضيف أعداداً كبيرة مـن  . ارتباطه بمعدالت الوفيات والهجرة

الوافدين، فإن التركيب العمري والنوعي لهؤالء الوافدين يؤثر في التركيب العمري والنـوعي  
، التركيب العمري والنوعي إلجمالي )١١/١(ويعرض الهرم السكاني، الشكل  .إلجمالي السكان

السكان، ولكل من السعوديين والوافدين، وذلك حسب بيانات التعداد العام للسكان والمسـاكن  
 ). ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥لعام 

إلى أن نسـبة  ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥لسكان والمساكن لعام العام لتعداد الوتشير بيانات 
أنثى، في حين تبلغ نحو ) ١٠٠(ذكر لكل ) ١٠١(اإلناث بين السعوديين تبلغ نحو الذكور إلى 

أنثى بالنسبة للوافـدين، نظـراً ألن غـالبيتهم مـن الـذكور غيـر       ) ١٠٠(ذكر لكل ) ٢٢٨(
 .المتزوجين، أو من المتزوجين الذين تركوا عائالتهم في مواطنهم األصلية

أقـل  (يين، فقد انخفضت نسبة فئات العمر أما بالنسبة للتركيب العمري للسكان السعود
إلـى  ) ١٩٩٢(هــ  ١٤١٣في عام ) ٤٩,٢(من إجمالي السعوديين من نحو ) عاماً ١٥من 
وفي المقابل، ارتفعت نسبة السعوديين في فئـة  ). ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥في عام ) ٤٠,٤(نحو 

خـالل   من إجمالي السـعوديين ) ٥٥,٩(إلى نحو ) ٤٧,٥(من نحو ) عاماً ٦٤-١٥(العمر 
العمـري،   همر ُيـذكر فـي تـوزيع   ـم يحدث تغيـلوافدين، فلباأما فيما يختص . نفسهاالمدة 

 ).١١/١(الجدول 
 



 الصفحة
١٧٨ 

 
  )١١/١(الشكل 

  الهرم السكاني للمواطنين والوافدين 
  العام للسكان والمساكنحسب التعداد 
  )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥

  .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات:  المصدر          
   

 وافدون

 مواطنون

 اإلجمالي

١٠ ٥ ٠ ٥ ١٠

٤-٠

١٤- ١٠

٢٤- ٢٠

٣٤- ٣٠

٤٤- ٤٠

٥٤- ٥٠

٦٤- ٦٠

٧٤- ٧٠

٨٠+
)

مر
لع
ت ا
فئا

(

إناث

ذآور

١٠ ٥ ٠ ٥ ١٠

٤-٠

١٤- ١٠

٢٤- ٢٠

٣٤- ٣٠

٤٤- ٤٠

٥٤- ٥٠

٦٤- ٦٠

٧٤- ٧٠

٨٠+

)
مر
لع
ت ا
فئا

(

إناث

ذآور

١٠ ٥ ٠ ٥ ١٠

٤-٠

١٤- ١٠

٢٤- ٢٠

٣٤- ٣٠

٤٤- ٤٠

٥٤- ٥٠

٦٤- ٦٠

٧٤- ٧٠

٨٠+

)
مر
لع
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١١ 
 )١١/١(الجدول 

 السكان السعوديون وغير السعوديين حسب فئات العمر، ووسيط العمر 
 )٢٠٠٤-١٩٩٢(هـ ١٤٢٥-١٤١٣

)( 

 )بالسنوات(فئات العمر 
 )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ )١٩٩٢(هـ ١٤١٣

 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

 ١٩,٩ ٤٠,٤ ٢١,٩ ٤٩,٢ عاماً ١٥أقل من 

٧٩,٠ ٥٥,٩ ٧٧,٤ ٤٧,٥ ٦٤-١٥ 

 ١,١ ٣,٧ ٠,٧ ٣,٣ فأكثر ٦٥

 ٣٠,٣ ١٩,٠ ٣٠,١ ١٥,٤ )سنة(وسيط العمر 

 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات   :المصدر
 
 التوزيع الجغرافي للسكان والتحضر : 
إلى تركز نحـو  ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥تشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام  

منطقة الرياض، ومنطقـة مكـة المكرمـة،    : ثلثي سكان المملكة في ثالث مناطق إدارية هي
الماضـية،   ةفقد تواصل تدفق السكان نحو تلك المناطق خالل العقود الثالث. والمنطقة الشرقية

) ١٩٧٤(هــ  ١٣٩٤في عام ) ٥٦,٤(ولهذا ارتفعت حصتهم من مجموع السكان من نحو 
نسبة سكان الحضر مـن نحـو   كما ارتفعت ). ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥في عام ) ٦٤,٤(إلى نحو 

)٤٩ ( هـ ١٣٩٤في عام)٧٤(، إلى )١٩٧٤ ( هـ ١٤١٣في عام)إلى أن بلغت )١٩٩٢ ،
 ).٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥من إجمالي السكان في عام ) ٨٠(نحو 

 
 لجنة الوطنية للسكانال: 
لها من انعكاسـات علـى    أولت خطة التنمية الثامنة اهتماماً كبيراً لقضايا السكان، لما 

وقد تُّوج . العملية التنموية، ولما لها من ارتباط وتأثير على مختلف قطاعات االقتصاد الوطني
) ٢٠٠٧(هــ  ٢/٧/١٤٢٨وتـاريخ  ) ٢١٩(هذا االهتمام بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 

 ).١١/١(اإلطار . الذي قضى بإنشاء لجنة وطنية للسكان وحدد مهماتها
 
  



الصفحة
١٨٠

 

 
 المستوى المعيشي ونوعية الحياة   ١١/٢/٢

، الذي يتكون من عدد من المؤشرات "نوعية الحياة"تشير نتائج تحليل عناصر مؤشر 
الفرعية، مثل مستوى الدخل وتوزيعه، ومستوى التشـغيل، ومسـتوى الخـدمات الصـحية     
والتعليمية، وظروف السكن، والظروف البيئية، والحالة األسرية، على تحقيـق تقدم ملمـوس  

هــ  ١٩/١٤٢٠نقطـة فـي عـام     ١٠٠ارتفع المؤشر من فقد . في نوعية حياة المواطنين
، ثـم إلـى   )٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥نقطة في عام  ١٠٥,٣إلى  -سنة األساس –) ١٩٩٩(

 ).٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١نقطة في عام  ١١١,٣
ويعزى التحسن في المؤشر العام لنوعية الحياة إلى التحسـن فـي مؤشـر الـدخل     

نقطـة فـي    ٩٧,٥ي ذلك المجال، مرتفعاً من وتوزيعه، والذي استحوذ على المرتبة األولى ف
وهو  ،)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١نقطة في عام  ١٢٣,٥إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 

من ومن الناتج المحلي اإلجمالي خالل الخطة الثامنة، السعودي ما يعكس ارتفاع نصيب الفرد 
 . الفقر في المملكةالحد من ثم، 

 

:اللجنة الوطنية للسكانمهمات): ١١/١(اإلطار 
اقتراح السياسة السكانية وتحديد أهدافها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة واعتمادها وفقاً لإلجـراءات   .١

 .النظامية
 .دمج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في خطط التنمية واالستراتيجيات العامة للدولة .٢
 .د بين الوزارات واألجهزة ذات العالقة بقضايا السكانتنسيق الجهو .٣
متابعة التوصيات الخاصة بالقضايا السكانية الصادرة عن المؤتمرات اإلقليمية والدولية، والتي توافق عليها  .٤

 .الدولة وإدماجها في السياسات والبرامج السكانية الوطنية
والبرامج المنبثقة عنها، المنوط تنفيذها بالجهات الحكوميـة  متابعة سير العمل في تنفيذ السياسات السكانية  .٥

 .واألهلية المختلفة وتقويمه
 .إدارة الجوانب ذات االهتمام بالقضايا السكانية وتفعيلها .٦
 .استقطاب الدعم الفني من المنظمات اإلقليمية والدولية .٧
 .ت السكانيةالمساهمة في تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث والدراسا .٨
 .إقامة العالقات وتبادل الخبرات مع األجهزة المشابهة إقليمياً ودولياً .٩

 .المشاركة في الندوات والمؤتمرات الداخلية واإلقليمية والدولية الخاصة بقضايا السكان .١٠
 .المشاركة في بلورة الموجهات العامة للخطط الخاصة بالمسوحات والدراسات والبحوث السكانية .١١
 .إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان .١٢
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١١ 
موازنـة  نقطـة   ١٨,٢وحّل مؤشر الحياة العملية في المرتبة الثانية، إذ ارتفع بنحو 

هـ ٣٠/١٤٣١نقطة في عام  ١٠٣,٤بالوضع في سنة أساس الخطة الثامنة، ليصل إلى نحو 
وُيعد هـذا التحسـن   ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥نقطة في عام  ٨٥,٢بنحو موازنة ) ٢٠٠٩(

خـالل  ) ٩,٦(، واستقرار معدل البطالة عند نحو )٣,١(ف بنحو يانعكاساً لنمو معدل التوظ
  . هذه المدة

نقطة فـي   ١٠٣,٣نقطة و ٩٦,٧أما مؤشرا الحياة األسرية والصحة، فقد ارتفعا من 
نقطة على التوالي في عـام   ١٠٩,٣نقطة و ١٠٣,٨إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 
اض النسبي فـي حـاالت   ويعزى التحسن في المؤشرين إلى االنخف). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

، وما ترتب عليها مـن انخفـاض   ث، فضالً عن تحسن الرعاية الصحيةالطالق وجرائم األحدا
معدل الوفيات الخام، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميالد للذكور واإلناث، وإلـى غيـر   

  .ذلك من المؤشرات
)١١/٢(الشكل   

 مؤشر نوعية الحياة وأهم عناصره الفرعية
التنمية الثامنةخطة   

  . وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر  
 

وعلى خالف المؤشرات المشار إليهـا أعـاله، شـهد مؤشـرا اإلسـكان والترفيـه        
فـي  نقطـة   ١٠٨,٥تراجعاً خالل خطة التنمية الثامنة، فقد انخفض مؤشـر اإلسـكان مـن    

هـــ ٣٠/١٤٣١عــام فــي نقطــة  ١٠٢,٥إلــى نحــو ) ٢٠٠٤(هـــ ٢٤/١٤٢٥عــام 
هــ  ٢٤/١٤٢٥عـام  فـي  نقطـة   ١١٩,٢أما مؤشر الترفيه فقد انخفض مـن  . )٢٠٠٩(
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المؤشر 
العام 

لنوعية  
الحياة

الدخل 
وتوزيعه

الحياة  
العملية  

النقل 
واالتصاالت

الصحة التعليم اإلسكان البيئة الحياة  
األسرية

السالمة 
العامة

الترفيه المساواة 
بين الذآور 
واإلناث

)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/٢٤ )٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/٣٠



الصفحة
١٨٢

 
ممـا يتطلـب بـذل    ). ٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١عـام  في نقطة  ١١٢,٤إلى نحو ) ٢٠٠٤(

المزيد من الجهود لزيادة عدد المساكن بصـفة عامـة، والمسـاكن ذات التكلفـة المناسـبة      
باإلضـافة إلـى   بصفة خاصة، وتعزيـز خـدمات وإمـدادات الميـاه والصـرف الصـحي،       

كمـا يلـزم تـوفير المزيـد مـن      . تطبيق نظام الرهن العقاري والقواعد واللوائح المصاحبة
األراضي القابلة للتطوير في جميـع المنـاطق، وتعزيـز نشـاط الهيئـة العامـة لإلسـكان        

 . ودعمها، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات اإلسكان
رة عامة إلى ما شهده االقتصـاد  ويمكن إرجاع التحسن في مؤشر نوعية الحياة بصو

اإلجمـالي  الخطة، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي سنوات الوطني من تطورات خالل 
العديد من القرارات، التي أثـرت باإليجـاب علـى    صدور ، إضافة إلى )٣,٥(الحقيقي نحو 

وتـاريخ  ) ٢٣٧(مؤشر الدخل وتوزيعه، والتي من أبرزهـا قـرار مجلـس الـوزراء رقـم     
هــ   ١٩/١/١٤٢٩وتـاريخ  ) ١١(، وقرار مجلس الوزراء رقم )٢٠٠٦(هـ ٢٢/٩/١٤٢٧

 ).١١/٢(، اإلطار )٢٠٠٨(
 

 :تخفيف أعباء المعيشةإجراءاتأهم): ١١/٢(اإلطار   
وتاريخ ) ١١( ورقم ،)٢٠٠٦(هـ ٢٢/٩/١٤٢٧وتاريخ ) ٢٣٧( مجلس الوزراء رقم اتعد قرارت 

خالل خطة التنمية قرارات المن أهم ) ٢٠٠٨(هـ ٢٣/٣/١٤٢٩وتاريخ ) ٨٩(ورقم ) ٢٠٠٨(هـ ١٩/١/١٤٢٩
ومن أبرز ما . وتحسين نوعية الحياة للمواطنينتخفيف أعباء المعيشة الثامنة التي تضمنت إجراءات عملية ل

 :تضمنته هذه القرارات من إجراءات ما يلي
ي يستهدف سد الفجوة بين الدخل الفعلي لألسر والذ" برنامج الدعم التكميلي"الموافقة على استحداث  -

 .واألفراد، وخاصة الفقراء، وبين خط الفقر المطلق
ذوي الظروف الخاصة، ومن في حكمهم، وتشمل إعانات األسر لأليتام زيادة المخصصات المقدمة  -

ين في دور الحاضنة، واإلعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، وإعانات الزواج، ومكافآت المقيم
 .رعاية األيتام

لألسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحاالت ) المساعدات الطارئة(إقامة برنامج باسم  -
 .طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتهم

من ابتداًء وذلك لمدة ثالث سنوات ، تحصلهاتمن رسوم الموانئ التي ) ٥٠(تحمل الدولة نسبة  -
 .)٢٠٠٨( هـ١/٢/١٤٢٩

وذلك لمدة ) ٥(إضافة بدل غالء معيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة  -
 .)٢٠٠٨( هـ١/٢/١٤٢٩من ابتداًء ثالث سنوات 

 ).٢٠٠٨(هـ ١/٢/١٤٢٩، وذلك ابتداًء من )١٠(مخصصات الضمان االجتماعي بنسبة زيادة  -
 .حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثالث سنواتمن للتخفيف استمرار دعم السلع األساسية  -
ريال، على أن يتم ذلك على شكل باليين ) ١٠(مبلغ اعتمد له الذي  التنمويفي بناء اإلسكان اإلسراع  -

 لإلسكان التنموي فيوحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة األدوار، مع اعتماد مبالغ إضافية 
 .السنوات القادمة

نع أي نوع من الممارسات االحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكاالت التجارية لمنع االحتكار وتعزيز م -
 .المنافسة

 .سلعة شملت العديد من المواد الغذائية والسلع األساسية األخرى ١٨٠خفض التعرفة الجمركية على  -
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١١ 
 القضايا والتحديات   ١١/٣

 قضايا وتحديات سكانية ١١/٣/١
 اً الزيادة السكانية بمعدالت مرتفعة نسبي: 

المرتبط بالزيادة الطبيعية للمواطنين (يؤدي االرتفاع النسبي لمعدل نمو السكان 
 :إلى بروز بعض التحديات التي تتمثل في اآلتي) واستمرار تدفق الوافدين

  المتزايدة من زيادة اإلنفاق على توفير الخدمات التعليمية والصحية والمساكن لألعداد
 .السكان

  إيجاد فرص عمل لألعداد المتزايدة من المواطنين في سن العمل، خاصة في ظل
 .وجود منافسة من العمالة الوافدة

  المحافظة على التوازن البيئي في ظل الضغوط المستمرة على األوضاع البيئية
 .المرتبطة بالنمو السكاني، والتوسع العمراني والصناعي

ة هذا الوضع االستمرار في وضع السياسات الالزمة لمعالجة هذه ويتطلب معالج
بما يضمن االستمرار في رفع المستوى المعيشي للسكان وتحقيق االستفادة وتنفيذها التحديات 

 .القصوى من الموارد البشرية الناتجة عن النمو السكاني
 

 تركيبة السكان : 
األربعة الماضية الحاجة إلى زيادة  فرضت متطلبات التنمية في المملكة خالل العقود

 )٢٧(عدد الوافدين، وذلك لإلسهام في تنفيذ المشروعات اإلنمائية، بحيث باتوا يشكلون نحو 
وفي ضوء توقعات زيادة نسبة السكان السعوديين، خاصة من هم في سن . من إجمالي السكان

ن خالل توطين الوظائف، العمل، أصبح من الضروري مراجعة التركيبة السكانية القائمة، م
 .لتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية

 
  ارتفاع معدل النمو في المراكز الحضرية الكبرى : 

إن سرعة توسع المدن السعودية الكبرى يولد الكثير من التحديات المتمثلة في صعوبة 
توفر المساكن المالئمة، واالزدحام ومشاكل المرور، وتلوث الهواء، ومشاكل الصرف الصحي، 

تطلب تنفيذ سياسات تإن معالجة هذه القضايا . وزيادة تكلفة توفير المياه النقية للسكان
، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وآلياتها عمرانية الوطنيةاالستراتيجية ال

 .بين مناطق المملكة وداخلها
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 ونوعية الحياة قضايا وتحديات المستوى المعيشي ١١/٣/٢
 تحسين األوضاع الصحية والتعليمية : 

األوضاع يتطلب تحسين مستوى المعيشة االستمرار في مواجهة التحديات المتعلقة ب
ففيما يتعلق بتحسين األوضاع الصحية، فقد أصبح من . الصحية والتعليمية للمواطنين

، وخفض معدالت وفيات )وغير السارية(الضروري خفض معدالت اإلصابة باألمراض السارية 
األطفال الرضع واألطفال دون سن الخامسة، ووفيات األمومة، ورفع عدد سنوات العمر 

وهو ما يتطلب التوسع في توفير الرعاية الصحية األولية وزيادة كفاءة . دالمتوقع عند الميال
أنشطتها وتيسير الحصول عليها لجميع األسر في جميع مناطق المملكة، وتوفير الرعاية 
العالجية العامة والتخصصية بالمستويين الثاني والثالث، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية 

ية والتأهيلية وضمان جودتها، كما تتطلب مواجهة هذه التحديات بجوانبها الوقائية والعالج
العمل على تنويع مصادر تمويل الخدمات الصحية لتشمل، إضافة للميزانية العامة للدولة، 

 .إيرادات الضمان الصحي التعاوني، والوقف والهبات والتبرعات وغيرها
تتواصل الجهود للقضاء علـى  أما فيما يتعلق باألوضاع التعليمية فمن الضروري أن 

، وتحقيق هدف الحصول )رياض األطفال(األمية، وتحقيق التوسع في التعليم ما قبل المدرسي 
على التعليم األساس لكل من هم في سن التعليم، وتحقيق االرتقـاء النـوعي فـي التعلـيم،     

ر فـي زيـادة   واالستمرار في التوسع الكمي والتطور النوعي في التعليم العالي، واالسـتمرا 
مشاركة اإلناث في التعليم مع توسيع التخصصات التعليمية المتاحة للبنات وبما يتوافـق مـع   

 .متطلبات سوق العمل والمجتمع
 

 اإلسكــان : 
ُيعد قطاع اإلسكان من أهم القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات 

مدى كفاية : وينطوي هذا القطاع على العديد من القضايا والتحديات منها. المعاصرة
المعروض من الوحدات السكنية، ومعدل ملكية المواطنين للمساكن، ومستويات األسعار 

مدى توفر التمويل المتاح لإلسكان واألراضي السكنية، واألجور السائدة للوحدات السكنية، و
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية . وانتشار األحياء العشوائية

مما يتطلب . باإلسكان، إال أن التقدم المحرز في هذا المجال ال يزال دون مستوى الطموحات
ية، مع إعطاء أولوية قصوى لإلسكان تعزيز مستوى التعاون بين مختلف الجهات المعن

أداء من التنموي الموّجه للشرائح منخفضة الدخل، ودعم الهيئة العامة لإلسكان وتمكينها 
مهمتها، فضالً عن استكمال االستراتيجية الوطنية لإلسكان، وإعداد استراتيجيات فرعية 
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١١ 
والمسوحات للمناطق، وتحديثها بشكل دوري، في ضوء نتائج التعدادات السكانية 

 .غرافية، إضافة إلى اإلسراع بمعالجة ظاهرة السكن العشوائي في المدن الكبرىوالديم
 

  الوضع البيئي : 
يواجه الوضع البيئي في المملكة العديد من التحديات، وذلك نتيجة لنمو السكان، 

لى زيادة والتوسع العمراني والصناعي، وكثافة وسائل النقل البري والجوي والبحري، إضافة إ
فقد ترتب على ارتفاع معدالت التلوث انخفاض مؤشر البيئة ضمن . أنواعهابالمخلّفات 

المؤشرات المكونة للمؤشر العام لنوعية الحياة، مما يؤثر سلباً على المؤشر العام لنوعية 
القضايا التي تتطلب  برزأ ىحدإومن ثم، فقد باتت السالمة والنظافة البيئية . الحياة للسكان

وقد حرصت الخطة التاسعة على ضرورة مراعاة البعد البيئي عند رسم معالم . المواجهة
كما شددت الخطة على أهمية تفعيل النظام . سياسات وتوجهات التنمية في السنوات المقبلة

العام للبيئة، ومراعاة األوضاع البيئية في ظل الزيادة السكانية المتوقعة والتوسع التنموي 
دعم القدرات المؤسسية للعمل البيئي، والتخلص اآلمن والفعال من المخلفات المأمول، مع 

كما تعطي الخطة أيضاً أولوية للمشاريع الصديقة للبيئة في مختلف . المختلفة أنواعهاب
وعليه، من المتوقع أن تشهد جهود الحفاظ على البيئة قفزة ملحوظة . القطاعات التنموية

نتيجة للوعي بأهمية هذا الُبعد والحرص على تحقيق تنمية خالل خطة التنمية التاسعة، 
 .مستدامة صديقة للبيئة

 
 المسارات المستهدفة  ١١/٤

 مسار السياسة السكانية )أ(
يشكل هذا المسار أحد أهم مسارات تحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ضوء ما  

غرافية محددة ضمن واحتوته السياسة السكانية من إجراءات وسياسات لتحقيق أهداف ديم
اإلطار العام لالستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتكامل مع 

الصادرة من منظمة األمم التنموية لأللفية االستراتيجيات الوطنية ذات العالقة ومع األهداف 
ول الكامل والتي تستهدف القضاء على الفقر، والحص) ٢٠٠٠(هـ ١٤٢٠المتحدة في عام 

على التعليم االبتدائي، وتحقيق المساواة بين البنين والبنات في الحصول على التعليم، 
وتخفيض معدل وفيات األمومة، وتخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة، ومكافحة 

والمالريا واألمراض المستوطنة األخرى، والمحافظة ) اإليدز(مرض نقص المناعة المكتسبة 
جوانب جميع معالجة ويستهدف هذا المسار . يئة، وتطوير شراكة عالمية للتنميةعلى الب



الصفحة
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المسألة السكانية، كالتوزيع العمري والجغرافي للسكان، وتحسين الخصائص الصحية، 

وبناًء . وهدفها ن المواطن هو أداة التنميةألوالتعليمية، واإلسكانية، والبيئية للمواطنين، 
محاور رئيسة وهي على ) ٧(السكانية، التي شُرَِع في إعدادها، على عليه، ترتكز السياسة 

 :النحو التالي
ويشتمل هذا المحور على القضايا المتعلقة بالنمو المتسارع  : السكان والتنمية .١

للسكان، وتوزيعهم الجغرافي، والتركيب العمري، والوالدات، ومعدل الوفيات بين 
ل دراسة تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية كما يشم. الفئات المختلفة من السكان

والسلوكية على السكان من جانب، وآليات تحقيق التوازن بين النمو السكاني 
 .والموارد من جانب آخر

يتناول هذا المحور عـدداً مـن   : الخدمات الصحية والوضـع الصـحي للسـكان    .٢
العمريـة  االستمرار في خفض معـدالت الوفيـات للفئـات    : القضايا من أهمها

درجـة  تقليص المختلفة من السكان، ومكافحة األمراض السارية والمستوطنة، و
تطـوير  و، منـاطق المملكـة  مختلف التباين في مستوى الخدمات الصحية بين 

نوعية الرعاية الصحية واالجتماعية التي توفرها الدولة والمجتمع لكبار السـن  
 .من المواطنين

ويشكل هذا المحور أحد أهم مرتكزات : قبلالتعليم والتدريب وتحديات المست .٣
: القضايا من أهمهاالتنمية البشرية، وآلية مهمة لمعالجة الفقر، ويتناول عدداً من 

القضاء على األمية بين المواطنين، ومواجهة االحتياجات التعليمية لألعداد 
ريب، االحتياجات المتزايدة لمرافق التعليم والتدتلبية المتزايدة من األطفال، و

ة لسوق ـن مخرجات التعليم والتدريب واالحتياجات الفعليـة بيـوالمواءم
 .العمل

: يغطي هذا المحور عدداً من القضايا في مقدمتها :المرأة والتنمية المستدامة .٤
القضاء على األمية بين اإلناث، وتحفيز الطالبات على اإلقبال على التخصصات العلمية 

األدبية، إضافة إلى تذليل العقبات التي تحد من للحد من تكدسهن في التخصصات 
 . مشاركة المرأة في األنشطة االقتصادية

يعد هذا المحور أحـد أهـم    ):األوضاع التعليمية والصحية والتوظيف(الشباب  .٥
أن فئة الشباب يمكن أن تشكل دعامة قوية لتحقيق باعتبار محاور السياسة السكانية، 
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١١ 
ومن ثم، يشتمل هذا المحور علـى  . إذا أحسن توظيفهاالقفزات التنموية المستهدفة، 

دراسة أحوال الشباب ووضع السياسات الكفيلة بزيادة إقبالهم علـى االسـتفادة مـن    
المرافق الرياضية والشبابية والثقافية، إضافة إلى مواصلة جهـود تطـوير المنـاهج    

عـن تحسـين    التعليمية، لتواكب حركة التقدم العلمي ومتطلبات سوق العمل، فضـالً 
 .ة المزيد من فرص العمل للحد من ظاهرة البطالة بينهمـأوضاعهم الصحية، وإتاح

البطالـة،  : قضـايا رئيسـة هـي   ) ٤(ويركز هذا المحور على  :المستجدةقضايا ال .٦
طبيعتهـا  منها بالدراسة للتعـرف علـى    والفقر، والبيئة، واإلسكان، حيث يتناول كالً

على السكان، ثم تبني السياسات الكفيلة بتعـديل تلـك    وانعكاساتها السلبية ومسبباتها
 .  األوضاع، والحد من آثارها السلبية

ويشتمل هذا المحور على  :تهيئة البيئة المالئمة إلنجـاز السياسـة السـكانية    .٧
بناء قواعد بيانات السكان، وتطـوير أنظمـة وبـرامج    : ر رئيسة وهيـعناص ةثالث

العالقة بالسكان، وتكثيـف البحـوث والدراسـات    التدريب في األجهزة الحكومية ذات 
 .السكانية

 
 مسار مستوى المعيشة ونوعية الحياة )ب(

المعيشة ونوعية الحياة بالعديد من المؤشرات التنموية، كمعدل مستوى يرتبط  
التنويع االقتصادي،  درجةاالستثمار والتوظيف، والنمو االقتصادي اإلجمالي والقطاعي، و

مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية ومستواها، فضالً عن إضافة إلى وفرة 
 الخدمات األساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكة المواصالت واالتصاالت

 .واإلسكان
ولتحقيق تحسن ملموس في الجوانب المشار إليها أعاله، تتبنى المملكة منهجية 

وكانت . من خالله معالم الرؤية المستقبلية للمملكة التخطيط االستراتيجي الشامل، الذي تحددت
خطة التنمية الثامنة أولى حلقات تلك الرؤية، حيث شهدت المملكة خاللها تحقيق العديد من 

التنمية التاسعة، مواصلة تحقيق مختلف  ةوتستهدف خط. التطورات االقتصادية واالجتماعية
 .مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنيناألهداف التي من شأنها اإلسهام في االرتقاء ب

 
 مسار االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي )ج( 

انطوت االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي التي تتبناها وزارة الشؤون 
. االجتماعية على قدر كبير من الشمول، خاصة في نظرتها لمشكلة الفقر وآليات عالجها



الصفحة
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ويتم خفض معدالت الفقر . فالتنمية االجتماعية تشكل الهدف األشمل لتلك االستراتيجية
تحسين مستوى معيشة الفقراء بزيادة دخولهم، وتوفير  من خالل) غير الماديوالمادي (

الخدمات األساسية لهم، ورفع مستوياتهم التعليمية والصحية، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، 
اهتمام وجدير بالذكر أن . إضافة إلى تمكينهم اقتصادياً لإلسهام بفعالية في عملية التنمية

المحافظة على المستوى شمل قر فحسب، بل على عالج ظاهرة الف لم يقتصراالستراتيجية 
وتجنيبهم الوقوع في دائرة  –وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة  –المعيشي لباقي المواطنين 

وقد أسهمت وزارة االقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع فريق عمل االستراتيجية الذي . الفقر
ل وضع إطار علمي يشرف عليه معالي وزير الشؤون االجتماعية، في إعدادها، من خال

كضغوط ارتفاع أسعار (يراعي ظروف المملكـة وإمكاناتها والظروف الدولية المؤثرة 
، فضالً عن االستفادة من )والركود االقتصادي العالمي، واألزمة المالية العالمية، الواردات

 .تجارب الدول األخرى في معالجة الفقر
االجتماعي من خالل وضع قاعدة بيانات، إلنماء الوطنية لستراتيجية االويجري إنجاز 

مبنية على مسوحات متخصصة، يمكن من خاللها قياس مستوى الفقر ومؤشراته المختلفـة،  
كمـا تـتم دراسـة    . وتحديد الشرائح االجتماعية والمناطق الجغرافية التي يتركز فيها الفقراء

ها، والحـد مـن آثـاره    أسباب الفقر، لوضع البرامج والسياسات المناسبة لمعالجته وتنفيـذ 
وغطّت االستراتيجية أيضاً العديد من اإلبعاد األخرى التي تستهدف االرتقاء بنوعيـة  . السلبية

وفى سبيل تحقيق ذلك، تم تبنـي آليـة   . الحياة ومستويات المعيشة، وخاصة بالنسبة للفقراء
اهرة الفقر، مـن  االستهداف العام والمباشر، والتركيز بصورة أكبر على البعد الجغرافي في ظ

خالل وضع آليات واضحة لالستهداف الجغرافي لزيادة فاعلية برامج وسياسات احتواء بـؤر  
كمـا تـم تطـوير آليـات     . الفقر، سواًء على مستوى االقتصاد ككل أو على مستوى المناطق

مناطق المملكة، والبرامج جميع يم، لرصد مستوى اإلنجاز ومواطن الضعف في وللمتابعة والتق
ضافية التي تتطلبها كل منطقة، استهدافاً لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة وتحسين نوعيـة  اإل

 .الحياة في مختلف المناطق

 :وتستهدف االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي تحقيق األهداف التالية
ر إتاحة الفرصة للفقراء لتكوين أصولهم المادية والبشرية وتعزيزها، من خالل تـوفي  .١

الوظائف واالئتمان وفرص التعليم والتدريب والخدمات الصحية وتحسـين إمكانـاتهم   
 .للوصول إلى األسواق لتسويق منتجاتهم
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١١ 
 .تعزيز قدرات الفئات الفقيرة على المشاركة بفعالية في مختلف األنشطة االقتصادية .٢
طر، مثل تحسين المستوى المعيشي للفقراء، من خالل تخفيض فرص تعرضهم للمخا .٣

اعتالل الصحة، والصدمات االقتصادية المرتبطة بتقلبات السوق، والكوارث الطبيعية، 
 .إضافة إلى مساعدتهم في حال وقوع تلك الكوارث والصدمات

 
كما اشتملت االستراتيجية على سياسات مقترحة لمعالجة الفقر وفقاً للمحاور الخمسة 

 :التالية

متوازن، ويتضمن السياسـات الخاصـة بتسـريع النمـو     محور النمو االقتصادي ال : أوالً
االقتصادي وتوزيع ثماره بصورة متوازنة بين مناطق المملكة والشرائح االجتماعيـة  

 .المختلفة

محور التمكين االقتصادي للفقراء وتشغيلهم، ويتضمن السياسات الخاصـة بتمليـك    : ثانياً
الكفيلة بزيادة دخولهم، إضافة إلى  األسر واألفراد من الشرائح الفقيرة أدوات اإلنتاج

رفع القدرات اإلنتاجية لألسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسـطة، وسياسـات   
 .تحسين فرص التوظف واألجور

محور تنمية القدرات ورأس المال البشري، وتندرج فيه السياسات الخاصة بتحسـين   : ثالثاً
 .دية والسكن وغيرهاخدمات الصحة والتعليم والتدريب والخدمات البل

محور شبكة األمان االجتماعي، ويتضـمن السياسـات الخاصـة بتفعيـل الضـمان       :رابعاً
كل من البنك السـعودي للتسـليف واالدخـار والجمعيـات     عمل االجتماعي، وتعزيز 

 .الخيرية والهيئات التطوعية في معالجة الفقر

ويتضمن السياسات والبرامج الكفيلـة  محور تأهيل البنية المؤسسية واإلدارة الجيدة،  :خامساً
 .بتطوير أداء األجهزة المعنية بتنفيذ االستراتيجية

 
 استراتيجية التنمية    ١١/٥
 الرؤية المستقبلية  ١١/٥/١

بين الموارد االقتصادية والطبيعية ومعدالت النمو السكاني، واالستفادة  توازنتحقيق 
القصوى من التركيب العمري الحالي والمستقبلي للسكان، فضالً عن االرتقاء بمختلف 
المؤشرات التنموية، ليتواصل ارتفاع مستويات المعيشة وتتحسن نوعية الحياة ورفاهية 

 .المواطنين



الصفحة
١٩٠

 

 األهــداف العامة ١١/٥/٢
 .رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين -
 .تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية -
 .ترشيد الهجرة للمراكز الحضرية الكبرى في مختلف مناطق المملكة -
 .خفض نسبة الوافدين في التركيبة السكانية للمملكة -
واألطفـال دون سـن الخامسـة، ووفيـات     الرضع ـال ات األطفـدل وفيـخفض مع -

 .األمومة
ـ ـادة فرص االستفادة مـزي - ة، وخاصــة القـدرات والكفـاءات    ـن الثروة البشري

 .  الشابة
 

 السـياســات  ١١/٥/٣
    نشر الوعي بالقضايا السكانية لتوضيح مدى ارتباطها بقضايا التنمية عبـر الوسـائل

 ).والمقروءةالمرئية، والمسموعة، (اإلعالمية المختلفة 
    توجيه جهود التنمية االقتصادية والعمرانية نحو المدن المتوسطة والصـغيرة، مـن

فـي المـدن   ) الوطني واألجنبـي (خالل، زيادة اإلنفاق الحكومي واالستثمار الخاص 
المتوسطة والصغيرة والمناطق األقل نمواً، وتطوير القـدرات اإلداريـة والتنظيميـة    

متوسطة والصغيرة، ودعم إنشاء تجمعـات سـكانية جديـدة    والبنية التحتية للمدن ال
كمراكز للنمو، تزيد من القدرات التنافسية للمملكة على المستويين اإلقليمي والدولي، 

 .مشاريع المدن االقتصادية الجديدة مثاالً لتلك المراكز دعوتُ

  جهود التنميـة  توظيف الثروة البشرية التي يغلب عليها الفئات العمرية الشابة لتعزيز
 .وتلبية متطلبات القطاعين العام والخاص من الكفاءات

  دعم الصناديق والمؤسسات التمويلية والتوسع في برامجها، وخاصة برنامج التدريب
المرتبط بالتوظيف، فضالً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كثيفة االستخدام 

 .اًللعمالة الوطنية، وخاصة في المناطق األقل نمو

    خفض معدل اإلصابة باألمراض الوراثية وغيرها من خالل ضمان االلتـزام بتطبيـق
ع في برنامج مراقبة األمـراض الوراثيـة   ـشرط الفحص الطبي قبل الزواج، والتوس

، والتوسع في توفير خدمات الرعايـة الصـحية   وعالجها بين األطفال حديثي الوالدة
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١١ 
ولودين ناقصي الوزن، باإلضافة إلى االستمرار ألطفال الوالدات المبكرة، واألطفال الم

 .في برنامج التحصين الموسع لألطفال ضد األمراض السارية
 ن وتكثيف التوسع في خدمات األمومة والطفولـة، مـن   ـتشجيع سلوك اإلنجاب اآلم

المباعدة بـين الـوالدات، عـن    بالوسائل ة ـة الصحيـخالل برامج التثقيف والتوعي
الطبيعية لمدة أطول، وتجنب الحمل فـي أعمـار مبكـرة أو     طريق تشجيع الرضاعة

متأخرة، واالهتمام بالوضع الغذائي لألمهات، وخاصة صـغيرات السـن، ومكافحـة    
األنيميا وسط النساء الحوامل، واالستمرار في التوسع في تـوفير خـدمات الرعايـة    

الطبيـة بعـد   ع األمهات للمتابعـة  ـد، وتشجيـل، وخدمات التوليـة للحوامـالطبي
 .الوالدة

    التعليميـة والصـحية   وجودتهـا  االستمرار في تحسين نوعيـة الخـدمات العامـة ،
 . واالجتماعية

  تحقيق المزيد من التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة في مجاالت توفير فرص
 .العمل، وتوطين الوظائف لإلسهام في رفع المستوى المعيشي للسكان

 
 حددةاألهداف الم ١١/٥/٤
 ١,٩(إلـى نحـو    تخفيض معدل النمو السنوي للوافدين (  سـنوياً،  المتوسـط  فـي

ــب ــبح نس ــث تص ــالي  تهمبحي ــن إجم ــكان الم ــو س ــي ) ٢٦,٦(نح ــام ف ع
 .)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

    االرتقاء بمؤشر نوعية الحياة ومكوناته الفرعية الرئيسة على النحو الموضـح فـي
 ).١١/٢(الجدول 

 القضاء على الفقر المدقع. 

 وذلك من خالل ما يليألسر المحتاجةتحقيق التمكين االقتصادي ل ،: 

  .توفير قدر كاٍف من فرص العمل المجزي لألفراد من األسر المحتاجة -
 .تحويل نسبة متزايدة من األسر المحتاجة إلى أسر منتجة -

 .تمليك أكبر عدد ممكن من األسر المحتاجة مشروعات صغيرة -
 

 

  



الصفحة
١٩٢

 
 )١١/٢(الجدول 

 ت تحسين نوعية الحياة المستهدفةأهم مؤشرا
 خطة التنمية التاسعة

هـ٣٠/١٤٣١ المؤشر
)٢٠٠٩(

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 ١٢٣,٥١٢٧,٩٧ الدخل وتوزيعه
 ١٠٣,٤١١٣,٦٢ الحياة العملية

 ١٠٩,٣١١٠,٥٨ الصحة
 ١١٣,٦١١٥,٤٦ التعليم
 ١٠٢,٥١٠٨,٥٣ اإلسكان
 ١١٧,٩١٢٠,٧ البيئة

 ١٠٣,٨١٠٩,٥٢ الحياة األسرية
 ٩٩,٩١٠٠,١٨ السالمة العامة

 ١١٢,٤١١٤,٤٧ الترفيه
 ١٠٢,٦١٢٥,١٣ المساواة بين الجنسين

 ١١٣,٤٥ ١١١,٣المؤشر العام لنوعية الحياة
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
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١٢  
 تنمية المناطق

 
 المقدمة   ١٢/١

تواصلت الجهود خالل خطة التنمية الثامنة للتوسع في البنية التحتية وتطويرها فـي  
مختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها الطرق، والسـكك الحديديـة، واالتصـاالت، والميـاه     

فضالً عـن تحسـين الخـدمات التعليميـة     . والصرف الصحي، والطاقة الكهربائية، وغيرها
عـدت  في سبيل تعزيز التنمية المتوازنـة بـين المنـاطق، أُ   و. والصحية، والخدمات البلدية

االسـتراتيجية الوطنيـة لإلنمـاء    : مجموعة من االستراتيجيات والدراسـات؛ مـن أبرزهـا   
االجتماعي، واستراتيجية الرعاية الصحية، واالستراتيجية الوطنية للصناعة، واالسـتراتيجية  

مسـتوى المنـاطق اإلداريـة، والتقـارير     الوطنية للنقل، واستراتيجيات تنمية السياحة على 
 .االقتصادية للمناطق

مواصلة جهود تحقيق التنمية المتوازنة بين المنـاطق   تستهدف خطة التنمية التاسعة
فضالً عن تنمية القدرات المؤسسية للجهات العاملة في المناطق، حتى تتمكن  ها،زيادة تكاملو

ارية وزيادة اإلنتاجية، وتوفير المزيد من فـرص  من القيام برسالتها في تحسين البيئة االستثم
 .العمل

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لتنمية المناطق موضحاً التطورات التي شهدتها  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل  أبرز خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً

مستقبلية، واألهداف العامة والسياسات الضوء على الرؤية ال يلقخطة التنمية التاسعة، وُي
 . واألهداف المحددة لتنمية المناطق في خطة التنمية التاسعة

 
 الوضع الراهن   ١٢/٢
 مرتكزات تنمية المناطق  ١٢/٢/١

حيـث إنهـا تشـكل همـزة     ، وطبوغرافيـة فريـدة  المملكة بسمات جغرافية  متعتت
يمتد سـاحلها الغربـي علـى البحـر األحمـر      كما قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا،  وصل بين

طـول سـاحلها الشـرقي علـى الخلـيج      فــي حـين يمتـد     كيلومتراً، ١٧٦٠بما يقارب 
 هــا ومواردهـا الطبيعيـة   تنـوع تضاريس كيلومتراً، فضــالً عــن    ٥٦٠حو بنالعربي 

ففـي ضـوء هـذا االمتـداد وتلـك      . كيلومتر مربـع  البالغة مليوني ،نظراً التساع مساحتها



الصفحة
١٩٤

 

تقليـل  مـن أجـل    ات الطبيعية، تواصل خطـط التنميـة االهتمـام بتنميـة المنـاطق     السم
االسـتفادة مـن   سواء فيمـا بـين المنـاطق أو داخلهـا، مــن خـالل        ،الفوارق التنموية

الخطـط التنمويـة   وقـد تبنـت   . واإلمكانات التي تنعم بها كـل منطقـة  التنوع في الموارد 
 ، كـان مـن أبـرز سـماتها الحـرص     لمنـاطق تنميـة ا سياسات تنموية واضحة لالمتعاقبة 

. لكـل منطقـة  اإلمكانـات التنمويـة    مع األخـذ فـي الحسـبان    ،التحتية ُبناهاعلى تحسين 
علـى عـدة محـاور،    المملكـة   وبصفة عامة ترتكز منهجيـة التخطـيط لتنميـة منـاطق    

 :تتلخص في اآلتي

 تـوازن   تحقيـق والحاجة إلى وداخل كل منطقة،  ،نمط التوزيع السكاني بين المناطق
 .نسبي فيما بينها

  بأسلوب منهجي، وفي إطارٍالتعامل معها ليتم  نسبية لكل منطقة،الوالمميزات الطبيعة 
 . ومستدام شامل تنمويٍ

   تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، من خالل تضييق الفجوة التنموية فيمـا
 .بينها

  بتعزيز دور اإلدارة المحليةالحد التدريجي من المركزية اإلدارية، وذلك. 

  تبني حزمة من حوافز االستثمار الجتذاب المستثمرين نحو المناطق األقل نمواً، وذلك
، )٢٠٠٨(هــ  ٢٦/١١/١٤٢٩بتـاريخ  ) ٣٥٩(تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقـم  

من تكاليف ) ٥٠(القاضي بالموافقة على منح المستثمرين حوافز ضريبية تصل إلى 
جور السنوية للموظفين السعوديين العاملين في المشروعات المقامة فـي  التدريب واأل

أمـا  ). حائل، والحدود الشمالية، وجـازان، ونجـران، والباحـة، والجـوف    (مناطق 
حـوافز   –وفقـاً للقـرار    –المشروعات الصناعية المقامة في تلك المناطق فتمـنح  

مـدفوع للمشـروع   مـن رأس المـال ال  ) ١٥(ضريبيـة إضافية بنسبة ال تتجاوز 
الصناعي، وكذلك الحال بالنسبة للتوسعات الرأسمالية وفقاً للضـوابط الـواردة فـي    

 .القرار

  ـ  نظام المناطق ـ ٢٧/٨/١٤١٢وتـاريخ  ) ٩٢/أ(األمر الملكـي رقـم   الصـادر ب  هـ
يخـتص  : "ن منـه علـى مـا يلـي    ووالذي تنص المادة الثالثة والعشـر  ،)١٩٩٢(

ه رفـع مسـتوى الخـدمات فـي المنطقـة،      مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأن
تحديد احتياجـات المنطقـة، واقتـراح إدراجهـا     : وله على وجه الخصوص ما يلي
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١٢  
في خطة التنمية للدولة ومتابعة تنفيذ مـا يخـص المنطقـة مـن خطـة التنميـة،       

 ".والموازنة، والتنسيق في ذلك

     تـي تؤكـد   تبني السياسات التي طرحتهـا االسـتراتيجية الوطنيـة العمرانيـة، وال
ومـن أبـرز هـذه السياسـات     . على تعزيز التكامل التنموي بين المناطق وداخلهـا 

لكونهـا أداة مهمـة فـي إدارة التنميـة     )" المحـاور (بالممرات التنمويـة  "ما يتعلق 
العمرانية طويلة المدى، حيث تسهم في تسهيل االنتشـار التـدريجي للتنميـة مـن     

قل نمواً، مـن خـالل االسـتثمار األمثـل للبنـى      المراكز األكثر نمواً إلى المراكز األ
التحتية القائمة، والتي تـربط المـدن والقـرى ضـمن تسلسـل هرمـي متـوازن        

 . للتجمعات السكانية

        تبني توجهات استراتيجيات الجهـات الحكوميـة، والتـي تتضـمن قضـايا وثيقـة
يجية االسـترات واالسـتراتيجية الوطنيـة للنقـل،    : الصلة بالتنمية المتوازنـة مثـل  

الوطنية لإلنمـاء االجتمـاعي، واسـتراتيجية الرعايـة الصـحية، واالسـتراتيجية       
الوطنية للصناعة، واالستراتيجية العامة لتنميـة قطـاع السـياحة، واالسـتراتيجية     

 .الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية

 
 مناطق المملكة اإلدارية    ١٢/٢/٢

منطقـة، وذلـك وفقـاً لنظـام المنـاطق       تتكون المملكة إدارياً مـن ثـالث عشـرة    
ــم  ــاألمر الملكــي رق ــاريخ ) ٩٢/أ(الصــادر ب ــه ) ١٩٩٢(هـــ ٢٧/٨/١٤١٢وت وتعديل

، وتضـم كـل   )١٩٩٣(هــ  ٣٠/٣/١٤١٤وتـاريخ  ) ٢١/أ(الصادر باألمر الملكـي رقـم   
 ). أ ، ب(منطقة عدداً من المحافظات والمراكز، مصنفة على مستويين إداريين 

لصادرة عـن المركـز الـوطني للوثـائق والمحفوظـات عـام       ووفقاً لإلحصاءات ا 
ــى )٢٠٠٧(هـــ ١٤٢٨ ــة عل ــاطق اإلداري ــا  ١٠٥، تشــتمل المن ــات، منه  ٤٣محافظ

كمـا تحتـوي تلـك المنـاطق علـى      ). ب(محافظة مـن الفئـة    ٦٢و) أ(محافظة من الفئة 
 ،)ب(مركـزاً مـن الفئـة     ٧٧٤و) أ(مركـزاً مـن الفئـة     ٥٨٢مركزاً إدارياً، منها  ١٣٥٦
 ).١٢/١(الجدول 



الصفحة
١٩٦

 
 )١٢/١(الجدول 

 التسلسل الهرمي اإلداري في المناطق اإلدارية

 )*(المناطق اإلدارية
 المراكز اإلدارية المحافظات اإلدارية

 فئة 
 )أ(

 فئة
 المجموع )ب( 

 فئة 
 )أ(

 فئة
 المجموع )ب( 

 ٤٤٩ ٢٧٧ ١٧٢ ١٩ ٩ ١٠ الرياض 
 ١١٦ ٧٨ ٣٨ ١١ ٦ ٥ مكة المكرمة  
 ٨٩ ٥٠ ٣٩ ٦ ٤ ٢ المنورة المدينة 
 ١٥٥ ٩١ ٦٤ ١٠ ٦ ٤ القصيم 
 ١١٣ ٤٢ ٧١ ١٠ ٥ ٥ الشرقية 
 ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ١١ ٧ ٤ عسير 
 ٧١ ٥٢ ١٩ ٥ ٢ ٣ تبوك 
 ٨٤ ٣٦ ٤٨ ٣ ٢ ١ حائل 
 ١٨ ١١ ٧ ٢ ١ ١ الحدود الشمالية 
 ٣٤ ٩ ٢٥ ١٣ ١٠ ٣ جازان 
 ٥٧ ٣٢ ٢٥ ٧ ٦ ١ نجران 
 ٣٦ ١٤ ٢٢ ٦ ٣ ٣ الباحة  
 ٣٤ ٢٢ ١٢ ٢ ١ ١ الجوف 

 ١٣٥٦ ٧٧٤ ٥٨٢ ١٠٥ ٦٢ ٤٣ المجموع
 .تشتمل المناطق اإلدارية على مقر لإلمارة (*) 
 ).٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: المصدر 
 

 االتجاهات السكانية  ١٢/٢/٣
  التوزيع السكاني: 

تركز مماثل للسكان  ترتب على تركز الموارد واألنشطة االقتصادية في مناطق محددة
مكة المكرمة، والرياض، (، حيث استحوذت ثالث مناطق )١٢/٢(في تلك المناطق، الجدول 

وفيما يتعلق ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ٦٤,٢(على نحو ثلثي السكان ) والشرقية
–٢٤/١٤٢٥بمعدل النمو السنوي المتوسط للسكان على مستوى المناطق خالل المدة 

وقد ترتب على هذا النمط ). ١,٤(و) ٣(فقد تراوح بين ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(هـ ٣٠/١٤٣١
من التوزيع السكاني ضغوطاً متزايدة على المرافق والخدمات العامة، وخاصة خدمات المياه 
والصرف الصحي والطاقة الكهربائيـة والصحة والتعليم والطرق واالتصاالت واإلسكان 

 .والخدمات البلدية
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١٢  
 )١٢/٢(الجدول 
 اإلدارية اطقالمن السكان حسب

 خطة التنمية الثامنة

 

 المنطقة
 اإلدارية

 هـ ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ ٣٠/١٤٣١
معدل النمو السنوي  )٢٠٠٩(

 المتوسط للخطة
)( عدد السكان 

النسبة 
)( عدد السكان 

النسبة 
)( 

 ٢,٧ ٢٤,٦ ٦٢٤٧٣٨٦ ٢٤,١ ٥٤٥٨٢٧٣ الرياض

 ١,٨ ٢٥,٠ ٦٣٤٨٣٥٧ ٢٥,٥ ٥٧٩٧١٨٤ مكة المكرمة

 ٢,٦ ٦,٨ ١٧١٩٤٩٤ ٦,٧ ١٥١٢٧٢٤ المدينة المنورة

 ٢,٣ ٤,٥ ١١٣٥٧٤٤ ٤,٥ ١٠١٥٩٧٢ القصيم

 ٢,٠ ١٤,٦ ٣٧١٤٨٨٤ ١٤,٨ ٣٣٦٠٠٣١ الشرقية

 ١,٩ ٧,٣ ١٨٥٨٥٥٧ ٧,٤ ١٦٨٧٩٣٩ عسير

 ٢,٨ ٣,١ ٧٩٤٦١٠ ٣,١ ٦٩١٧١٦ تبوك

 ٢,٠ ٢,٣ ٥٨٠٤٣٧ ٢,٣ ٥٢٦٨٨٢ حائل

 ١,٩ ١,٢ ٣٠٧٠٣٦ ١,٢ ٢٧٩٩٧١ الحدود الشمالية

 ٢,٨ ٥,٤ ١٣٦٥٧٥٦ ٥,٢ ١١٨٧٥٨٧ جازان

 ٣,٠ ٢,٠ ٤٨٨٣٠٤ ١,٩ ٤٢٠٣٤٥ نجران

 ١,٤ ١,٦ ٤٠٤٧٢١ ١,٧ ٣٧٧٩٠٠ الباحة

 ٢,٤ ١,٦ ٤٠٨٢٢٦ ١,٦ ٣٦١٧٣٨ الجوف

 ٢,٣ ٢٥٣٧٣٥١٢١٠٠ ٢٢٦٧٨٢٦٢١٠٠ المملكة

 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات:  المصدر 
 

  الحركة السكانية بين المناطق: 
على الرغم من ظاهرة التركز السكاني في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،  

هــ  ١٤٢٥-١٤١٣إال أن اإلحصاءات تشير إلى انخفاض معدل الهجرة الداخلية خالل المدة 
، ففي منطقة الرياض، انخفض عدد السعوديين الذين يقيمون فـي منـاطق   )٢٠٠٤-١٩٩٢(

ل خمسة أشخاص إلى واحد من كل سبعة أشخاص، وفـي  غير مناطق ميالدهم من واحد من ك
منطقة تبوك انخفض العدد من واحد من كل أربعة أشخاص إلى واحد من كل خمسة أشخاص، 

أشخاص إلى واحد من كل  ةوفي منطقة الحدود الشمالية انخفض العدد من واحد من كل خمس
عة أشخاص إلى واحد ثمانية أشخاص، وفي منطقة الجوف انخفض العدد من واحد من كل سب



الصفحة
١٩٨

 

ويعزى انخفاض نسبة الهجرة إلى التقدم في مستوى الخـدمات  . من كل خمسة عشر شخصاً
التعليمية والصحية والبنية التحتية، إضافة إلى توافر فرص العمل في تلك المناطق، وهو مـا  

 . عزز من فرص استقرار السكان في مناطقهم
زنة بين المناطق، تشير تقديرات الحركة وفي داللة على تحسن مؤشرات التنمية المتوا

بأن نمط الهجرة الداخلية واصـل تحسـنه، موازنـة    ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩السكانية لعام 
 ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بالوضع في عام 

 
 النشاط االقتصادي  ١٢/٢/٤

يرتبط حجم النشاط االقتصادي بالمملكة بالخصائص الجغرافية واالقتصادية التي  
ها هذه األنشطة، وتشير اإلحصاءات إلى تركز أغلب األنشطة االقتصادية تمارس في إطار

للقطاع الخاص في المراكز الحضرية واالقتصادية الرئيسة في المملكة، حيث استحوذت 
من ) ٧٤(على نحو )] ١٧(، والشرقية )٢٦(، ومكة المكرمة )٣١(الرياض : [مناطق

ألف مؤسسة  ٦٩٥المملكة، التي بلغ عددها نحو إجمالي عدد المؤسسات التجارية العاملة في 
وتتوزع األنشطة االقتصادية بين مناطق المملكة على ). ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨في عام 

 :النحو التالي
 
 :النشاط الصناعي  -أ

تظهر مؤشرات توزيع النشاط الصناعي في المملكة تركز النشاط الصناعي في مناطق 
من ) ٨٦(ذلك باستحواذ هذه المناطق الثالث على نحو الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، و

كما ُيظهِر مؤشر عدد ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩إجمالي عدد المصانع العاملة في المملكة عام 
وظيفة، وفي  ٣١٤الشرقية نحو (آالف نسمة، أنه بلغ في مناطق  ١٠الوظائف الصناعية لكل 

ظائف، والمدينة المنورة نحو و ٢٠٧وظيفة، وفي مكة المكرمة نحو  ٢٨٩الرياض نحو 
فيما ينخفض هذا المعدل في باقي المناطق، ). وظائف ١٠٩وظيفة، والقصيم نحو  ١١٨

 .وظيفة ٤٢-١١ليتراوح ما بين 
 
 :النشاط الزراعي  -ب

هـ ٢٨/١٤٢٩ألف هكتار عام  ٩٧٢قُدِّرت المساحة المزروعة في المملكة بنحو 
وتتوزع هذه المساحة على المناطق تبعاً لتوفر التربة الصالحة للزراعة ومياه ). ٢٠٠٨(

من إجمالي ) ٥٦,٦(الري، حيث تستحوذ مناطق الرياض والقصيم والجوف على نحو 
، )٢٦,٤[(األراضي المزروعة في المملكة، وتتوزع هذه النسبة بين المناطق الثالث 
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١٢  
وفي المقابل، تنخفض المساحات المزروعة في باقي . على التوالي)] ,١٤(، و),١٥(و

في منطقتي الحدود الشمالية والباحة ونحو ) ١(المناطق، حيث تتراوح ما بين أقل من 
)١١ (وبالنسبة لإلنتاج من المحاصيل الزراعية، تستحوذ مناطق الرياض، . في منطقة حائل

) ,٧٢(من إنتاج المملكة من القمح، ونحو ) ٨٤,١(لى نحو والقصيم، وحائل والجوف ع
أما فيما يختص . من الفواكه) ٥١,٤(من التمور، ونحو ) ٥٨,٣(من الخضروات، ونحو 

من إجمالي ) ٧٢,٥(بالتوزيع الجغرافي لإلنتاج الحيواني، فإن منطقة الرياض تنتج نحو 
كما استحوذت مناطق ). ٢٥(ية بنحو إنتاج المملكة من األلبان، تليها المنطقة الشرق

من إنتاج الدواجن وبيض المائدة في ) ٧٤,٤(الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم على نحو 
 ).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 

 
 :الخدمات  -ج

توزيع الخدمات بين المناطق ارتباطاً وثيقاً بعدد السكان والمساكن في كل  يرتبط
فعلى سبيل المثال، تتوزع الخدمات الصحية، من أسّرة المستشفيات ومراكز الرعاية . منطقة

الصحية األولية، واألطباء، وهيئة التمريض، بين المناطق بمعدالت تتناسب مع الكثافة 
والحالة الصحية، وبلغت معدالت هذه الخدمات إلى السكان على  السكانية والموقع الجغرافي

نحو مركز رعاية صحية أولية واحد ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مستوى المملكة، وفق بيانات 
ممرضة لكل /ممرض ٣٩طبيب، و ٢٠سرير لكل ألف نسمة، و ٢,١٧نسمة، و ٩١٢٢لكل 

للبنين ) ي، ومتوسط، وثانويابتدائ(وتتوزع أيضاً خدمات التعليم العام . عشرة آالف نسمة
أما بالنسبة إلى مؤشري . والبنات بين جميع المناطق حسب الكثافات السكانية لكل منطقة

، هنـاك تقارب كبير بين المعدالت التي حققتها )للبنين والبنات(طالب /فصل ومعلم/معدل طالب
 .طالباً ١١المناطق والمعدل العام للمملكة والذي يبلغ معلم واحد لكل 

، فهناك )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩وعلى مستوى التعليم العالي، وبحسب بيانات عام 
توافق بين توزيع الجامعات والكليات الجامعية الحكومية واألهلية والطلب عليها في مختلف 

كلية جامعية  ٣٧٥و جامعات أهلية، وثمان جامعة حكومية  ٢٥المناطق، حيث يوجد بالمملكة 
وقد أسهم انتشار . أهلية تتوزع على مناطق المملكة المختلفةكلية جامعية  ١٩حكومية و

الجامعات والكليات الجامعية الحكومية واألهلية في جميع المناطق في تمكين الطالب من إكمال 
تعليمهم العالي في مناطقهم دون الحاجة إلى االنتقال إلى أماكن أخرى، وهو ما يعزز من 

 .رة الداخليةفرص االستقرار ويحد من معدالت الهج
 



الصفحة
٢٠٠

 

أما بالنسبة للطرق المعبدة، فالمملكة تتمتع بشبكة من الطرق المعبدة السريعة ذات 
المواصفات العالية، التي تربط ما بين أجزاء المنطقة الواحدة، وما بين المناطق، وهو ما 

 . يعزز من فرص تحقيق التكامل التنموي بين المناطق
ئية للمنازل، فيالحظ تقارب معدالت التوصيالت وفيما يختص بتوصيالت الطاقة الكهربا

التغطية الكهربائية  –تقريباً  –الكهربائية لكل ألف منزل بين جميع المناطق، حيث تحققت 
 ).٩(الشاملة لجميع مناطق المملكة 

 
 : صناديق اإلقراض المتخصصة  -د

صناديق اإلقراض قيمة القروض المقدمة من توزيع  ،)١٢/٣(الجدول يوضح 
والبنك الزراعي العربي ، ةالعقاريالتنمية ، وصندوق ةصندوق التنمية الصناعي[المتخصصة 

على مستوى  ]، والبنك السعودي للتسليف واالدخار)صندوق التنمية الزراعية(السعودي 
أن مناطق الشرقية، والمدينة الجدول يبين إذ ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩لعام  المناطق

القروض الصناعية، واستحوذت معظم لرياض، استحوذت على المنورة، ومكة المكرمة، وا
كبيرة الحجم الصناعات لتركز ن تلك القروض، وذلك ـماألكبر نصيب المنطقة الشرقية على ال

 .في مدنها الصناعية
 )١٢/٣(الجدول 

 توزيع القروض التنموية بين المناطق 
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 )بالمليون ريال(
 لتسليف واالدخارا الزراعي العقاري الصناعي المنطقة

 ١,٠٦٩ ١,٣٨٨ ٢٤١ ١,٨٤٥ الرياض 

 ٤٢٦ ٨٩٥ ١٣ ١,٤٨٠ مكة المكرمة 

 ١,٠٤٨ ٣٩١ ١٠ ٧٩٠ المدينة المنورة

 ١٨ ٥٦٥ ٩٤ ٣٩٠ القصيم 

 ٦,٢٤١ ٧٢٩ ٥٩ ١,١٧٦ الشرقية 

 ٩ ٤٢٣ ١٥٤ ١,٠٦٣ عسير 

 ١٦٥ ٢٨ ٢٣٧ ـ تبوك 

 ٢٢٦ ٧١ ٣٢٧ ـ حائل 

 ١١٩ ١ ٣٢٧ ـ الحدود الشمالية

 ٨٧ ٦٤ ٤٢٣ ـ جازان 

 ١٧٩ ١٨ ٣٦٢ ـ نجران 

 ٤٢ ٣ ٢٨٩ ـ الباحة 

 ١١٧ ٣٦ ٤٨١ ـ الجوف

 ٨,٨١١ ٥,٣٢٦ ٧٩٢ ٩,١٩٠ المجموع

 .التقارير السنوية لصناديق اإلقراض الحكومية: المصدر 
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١٢  
كما يبين الجدول أن القروض العقارية والزراعية توزعت بين مناطق المملكة بصورة 

توازنا، في حين استحوذت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وعسير، على  أكثر
 .من إجمالي قيمة قروض البنك السعودي للتسليف واالدخار) ٦٠,٥(نسبة 

 
 البطالة   ١٢/٢/٥

يتباين معدل البطالة من منطقة إلى أخرى، وذلك بحسب بيانات القوى العاملـة لعـام   
لتوافر الفرص الوظيفية المتاحة، وإجمالي القوى العاملة فـي  ، وفقاً )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

وعلى مستوى الجنس، يعد معدل البطالة بين اإلناث أعلى من المعدل العام للمملكة . كل منطقة
في جميع المناطق، وتنخفض معدالت البطالة بين الذكور عن المعدل العام للمملكة في مناطق 

 .وعسير، وتبوك، والباحةالرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، 
 

 القضايا والتحديات ١٢/٣
 القاعدة اإلنتاجية  ١٢/٣/١

يشكل توفير التجهيزات األساسية والخدمات فـي مختلـف المنـاطق أساسـاً مهمـاً       
. لبناء القاعدة اإلنتاجية التي تستند إلـى االسـتفادة مـن الميـزات النسـبية لكـل منطقـة       

هنـاك تبـاين ملحـوظ فـي األنشـطة االقتصـادية       فبحسب البيانات اإلحصـائية، ال يـزال   
والتجارية بين المناطق، وهو مـا قـد ُيفسـر بمحدوديـة الطلـب علـى إنشـاء أنشـطة         

ممـا يتطلـب اعتمـاد آليـات مـن شـأنها توجيـه        . اقتصادية متنوعة في بعض المناطق
األنشطة االقتصادية نحو المنـاطق األقـل نمـواً، باإلضـافة إلـى تفعيـل قـرار مجلـس         

القاضــي بمــنح  ) ٢٠٠٨(هـــ ٢٦/١١/١٤٢٩وتــاريخ ) ٣٥٩(راء رقــم الــوز
المستثمرين حوافز ضريبية لتحفيزهم على إقامة المشـاريع فـي بعـض منـاطق المملكـة      

 .األقل نمواً، من أجل تعزيز القاعدة اإلنتاجية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق
 

 قاعدة البيانات  ١٢/٣/٢
المحققة على صعيد جمع البيانات الخاصة بقضـايا تنميـة   على الرغم من التطورات  

المناطق وتحليلها، وتوفيرها من خالل مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومـات والمراصـد    
 .الحضرية التابعة لألمانات والبلديات، ال تزال هناك حاجة لتعزيز هذه الجهود

 
 



الصفحة
٢٠٢

 

 التركز السكاني   ١٢/٣/٣
ه نمط الحركة السكانية بين المناطق بشأن استقرار على الرغم من التحسن الذي شهد 

السكان في عدد محدود من المدن الكبرى يؤكد  ركزفي مناطقهم، إال أن استمرار ت السكان
فعلى سبيل . وجود عدم توازن في التوزيع السكاني حتى بين محافظات المنطقة الواحدة

ي محافظتي الرياض والخرج، من إجمالي سكان منطقة الرياض ف) ٨٢(نحو  وجدالمثال، ي
من إجمالي ) ٧٣(نحو  وجدوفي منطقة مكة المكرمة، ي. محافظة ١٧ويتوزع الباقي في 

محافظات،  ٩السكان في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، في حين يتوزع الباقي في 
 ).١٢/٤(الجدول 

 )١٢/٤(الجدول 
 معدل التركز السكاني ألكبر محافظتين حسب المنطقة

 )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩ 

عدد المنطقة
 )*(المحافظات

المحافظة األولى/المدينة
)( 

 الثانيةالمحافظة /المدينة
)( 

بقية المحافظات 
)( 

 ١٨ ٦ الخرج ٧٦ الرياض ١٩ الرياض

 ٢٧ ٢٣ مكة المكرمة ٥٠ جدة ١١ مكة المكرمة

 ١٧ ١٧ ينبع البحر ٦٦ المدينة المنورة ٦ المدينة المنورة 

 ٣٦ ١٤ ةعنيز ٥٠ بريدة ١٠ القصيم

 ٥١ ٢٢ الدمام ٢٧ األحساء ١٠ الشرقية

 ٥٣ ٢١ أبها ٢٦ يطشخميس م ١١ عسير

 ٢١ ٨ أملج ٧١ تبوك ٥ تبوك

 ١٤ ١٨ الغزالة ٦٨ حائل ٣ حائل

 ١٤ ٢٦ رفحاء ٦٠ عرعر ٢ الحدود الشمالية

 ٦٢ ١٧ صبيا ٢١ جازان ١٣ جازان

 ٢٠ ١٧ ةشرور ٦٣ نجران ٧ نجران

 ٦٠ ١٦ بلجرشى ٢٤ الباحة ٦ الباحة

 ١١ ٣٥ القريات ٥٤ سكاكا ٢ الجوف

 .ال يشمل مقر إمارة المنطقة (*)
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات :المصدر

 
تباع سياسات وآليات االسكاني داخل المنطقة الواحدة يتطلب  ركزإن هذا النمط من الت 

المناطق، بما يؤدي إلـى تـوفير المزيـد مـن     ز الحركة السكانية داخل ـعمل تستهدف تعزي
الفرص التنموية فـي المناطق والمحافظات األقـل جذباً، ومن ثم الحد من الهجرة إلى المدن 

 .الكبرى
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١٢  
 األبعاد البيئية  ١٢/٣/٤

تُشكل األبعاد البيئية لتنمية المناطق، والقضايا البيئية المتعلقـة بهـا محـوراً مهمـاً      
ة للمياه والصرف الصحي أو قضايا تلوث البيئـة والحاجـة لمعالجـة    للتطوير، سواء بالنسب

إن استدامة التنمية، سواء على مستوى كل منطقة . المخلفات أو قضايا تلوث الهواء وغيرها
: وتطبيقهـا، ومنهـا  " أسس ومعايير التنمية المسـتدامة "أو فيما بين المناطق، تتطلب  تفعيل 
قوق األجيال القادمة في العيش فـي نطاقـات عمرانيـة    االستخدام األمثل لألراضي لضمان ح

، إضافة إلى تفعيل نظم إدارة المدن وإدارة الشواطئ من أجل تقليص المصادر "صديقة للبيئة"
الرئيسة للتلوث البيئي، وخاصة في المناطق السـاحلية، فضـالً عـن التأكيـد علـى تقيـد       

 .ر البيئية المحلية والدوليةالمشروعات اإلنتاجية والخدمية باالشتراطات والمعايي
 

 استراتيجية التنمية   ١٢/٤

 الرؤية المستقبلية  ١٢/٤/١
مناطق تنموية عالية الكفاءة، تشهد تطوراً متوازناً، في إطار من التنمية المسـتدامة،  
بحيث تكون قادرة على توطين سكانها داخل حدودها اإلدارية، وتتكامل فيمـا بينهـا إليجـاد    

 .فاعلة تؤدي إلى رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنينمنظومة تنموية 
 

 األهداف العامة  ١٢/٤/٢
تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وذلك بالمستوى الذي يعزز دورها فـي   -

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين -

 
 الســياســات   ١٢/٤/٣
  تفعيل العمل  التنموي لمجالس المناطق والحد من المركزية، مع تعزيز دور مؤسسات

 .المجتمع المحلي والتطوعي والتعاوني في تنمية المناطق
   ًاالرتقاء بمستوى أداء البلديات، وتمكينها من االستثمار في المشاريع األكثر تـوفيرا

التعاون مع القطاع الخـاص فـي تنفيـذ المشـاريع     لفرص العمل، فضالً عن تعزيز 
 .التنموية

 
 



الصفحة
٢٠٤

 

     تفعيل دور صناديق اإلقراض المتخصصة والمؤسسات التمويليـة لـدعم المشـاريع
المتوسطة والصغيرة الحجم، خاصة في المناطق والمحافظات األقل جذباً لالسـتثمار،  

المعوقات التنظيمية والتسويقية وتعزيز المعونات الفنية المقدمة لهذه المشاريع لتذليل 
 .في المناطق المختلفة

  التنموية المقترحـة فـي االسـتراتيجية    " المحاور"إعداد خطة عمل تنفيذية للممرات
 .الوطنية العمرانية، ومتابعة تنفيذها

  والمحلية، مع التركيز على مراكـز النمـو   واإلقليمية تفعيل دور مراكز النمو الوطنية
 .أقل نمواً اكز اقتصادية واجتماعيةالمحلية لكونها مر

    ،تفعيل التكامل الوظيفي واإلنتاجي بين مراكز المدن الكبرى والمتوسـطة والصـغيرة
لمناطق اإلدارية والمـدن  لوذلك باالستفادة من المقومات االقتصادية والمزايا النسبية 

ن أجل زيادة الكبرى في دعم تنمية المناطق القروية، وتوفير بيئة محفزة لالستثمار، م
 .األنشطة االقتصادية وتنويعها

   االستمرار في تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي، مع التأكيد علـى
دور المرأة في العمل اإلنتاجي واالجتماعي، فضالً عن إنشاء فروع لصندوق المئويـة  

ـ    ي العمليـة  في مختلف المناطق، من أجل مساعدة الفئات المسـتهدفة وإدمـاجهم ف
 . التنموية

  وضع استراتيجيات وبرامج على مستوى المناطق من أجل االستفادة من الفرص التي
مثل خطـوط  (تتولد من المشاريع االستثمارية الكبرى المقامة على المستوى الوطني 

والمـدن االقتصـادية    –واستغالل الفوسفات والبوكسايت  –السكك الحديدية الجديدة 
 ).وغيرها

      االستفادة من قواعد بيانات مصلحة اإلحصـاءات العامـة والمعلومـات والـوزارات
والجهات الحكومية ومؤسسات التنمية المحلية في العملية التخطيطية والتنموية علـى  

مكانية ليستفاد منها في إعداد /مستوى المناطق، من خالل تحويلها إلى بيانات قطاعية
 .االخطط وتنفيذها ومتابعتها وتقويمه

 
 األهداف المحددة  ١٢/٤/٤
      تحديد مهمات اإلدارات المحلية ومسؤولياتها، بما يعزز فـرص تحقيـق الحـد مـن

 .المركزية اإلدارية
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١٢  
 مؤسسات المجتمع التطوعي والتعـاوني وتحديـد اختصاصـاتها، مـع دمـج       حصر

المؤسسات ذات االختصاص الواحد، وحثها على التعاون إلنجاز األهداف التنموية، كل 
 . حسب اختصاصه ووفقاً للتوجهات التنموية في كل منطقة

   ـ الل حصـر الخدمات المتشابهة في البلديات المتجاورة، والعمل على تنفيذها مـن خ
 .التعاون والتنسيق فيما بينها

     تنفيذ عدد من البرامج الريادية في بعض البلديات، وذلـك لمراقبـة األداء وتقويمـه
 .وتعميمها على باقي البلديات تدريجياً في حال ثبوت نجاحها

  إعداد دراسات جدوى للفرص االستثمارية المالئمة لقيام مشروعات صغيرة ومتوسطة
قل نمواً، وتقديم مختلف صور الدعم للسكان المحليين لحفـزهم  الحجم في المناطق األ

 .على االستثمار
  إعداد الدراسات التنفيذية الالزمة لتعزيز التنمية المتكاملة والشاملة في محاور التنمية

 .العمرانية القائمة
 المحافظات  ىتوفير آليات تعزز مستوى التكامل بين مراكز النمو المركزية على مستو

 .اكز وربطها بمحاور التنمية العمرانيةوالمر
  الـخ ... تجارية، وصناعية، وسياحية (تأسيس قواعد بيانات تنموية قطاعية مكانية (

 .وإتاحتها للمستثمرين في المناطق والمحافظات
   تفعيل اآلليات الخاصة بالحوافز االستثمارية وتعزيزها في المناطق األقل نمواً، لحـث

 .ثمارالقطاع الخاص على االست

  وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي، مع
 .إعطاء المناطق األكثر حاجة األولوية في التنفيذ

      تمكين المرأة من إنشاء المشاريع اإلنتاجية والخدمية، مـن خـالل تشـجيعها علـى
 . ت اإلقراض المتخصصةاستغالل الموارد المتاحة في المناطق، واالستفادة من مؤسسا

     توجيه أنشطة الهيئة العامة لإلسكان نحو المناطق األقل نمواً فـي مختلـف منـاطق
 . المملكة

      ،وضع مؤشرات تنموية على مستوى المنـاطق ومحافظاتهـا ومراكزهـا اإلداريـة
الستخدامها في إعداد تصنيف تنموي للمناطق، وقياس الفوارق التنموية سواًء بـين  

 .اخل كل منطقة على حدةالمناطق أو د
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 البناء والتشييد
 

 مقدمةال   ١٣/١
أدى تحسن المؤشرات االقتصادية ومناخ االستثمار خالل خطة التنمية الثامنة إلى 

حيث . والتقنيةانعكاسات إيجابية على كفاءة أداء قطاع البناء والتشييد وتعزيز قدراته المادية 
شهدت صناعة مواد البناء تحسناً أدى إلى ارتفاع معدل إحالل الواردات من مواد البناء 
والتشييد وزيادة صادرات هذه المواد لألسواق اإلقليمية، إضافة إلى التوسع الذي عّم أنشطة 

 .المقاوالت على مستوى المناطق المختلفة بالمملكة
ة التنميـة التاسـعة، يتوقـع أن تتعـزز الكفـاءة      وفي إطار التوجهات التنموية لخط

، وأن )االستثماري واإلنتاجي والتنظيمي(االقتصادية لقطاع البناء والتشييد بمفهومها الواسع 
يشهد القطاع تطوراً في استخدام التقنيات المتطورة، وتشجيعاً لعمليات االندماج بين الشركات 

مقدرة على مواجهة المنافسة الحـادة باألسـواق   أكثر " كيانات كبيرة"متوسطة الحجم لتكوين 
 .المحلية واإلقليمية

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع البناء والتشييد موضحاً التطورات التي  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها  برزشهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ

الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة  يلقخالل خطة التنمية التاسعة، وُي
 . والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة

 
 الوضع الراهن   ١٣/٢
 التطورات  ١٣/٢/١

خالل السنوات األربع األولى من خطة التنمية الثامنة معدل حقق قطاع البناء والتشييد 
مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ، وبلغت),٤(نمو سنوي متوسط قدره 

هــ  ٢٤/١٤٢٥فـي عـام   ) ٦,٧(موازنة بنحـو  )  ٦,٩(نحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
بليون ريـال   ٤٨,٥، وذلك نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع من نحو )٢٠٠٤(

  .)١٣/١(بليون ريال خالل المدة نفسها، الشكل  ٥٨,٨إلى نحو 
 

 بالقطاع  األصول الرأسمالية   ١٣/٢/٢
بليون ريال في عام  ١٥٤,٥ نحوبلغت قيمة األصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد 



 الصفحة
٢٠٨ 

 

هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٧٤,٧مرتفعة من نحو  ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
  ).١٣/١(، الجدول ),١٩(قدره متوسط وذلك بمعدل نمو سنوي  ،)٢٠٠٤(

  
  )١٣/١(الشكل 

  القيمة المضافة المحققة في قطاع البناء والتشييد
  )*(خطة التنمية الثامنة

  . حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*) 
  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

  
  )١٣/١(الجدول 

  األصول الرأسمالية في قطاع البناء والتشييد 
 (*) خطة التنمية الثامنة

  )بليون ريال(                     

 البيان
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 هـ
)
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 ١٩,٩ ١٥٤,٥ ١٣٨,٦ ٧٤,٧٩٣,٦١٠٤,٥األصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد
األصول الرأسمالية لإلنشاءات غير السكنية

 ٢٦,١ ١١٤,٥  ١٠٠,٨ ٧٠,١ ٦١,٦ ٤٥,٢وغيرها من اإلنشاءات

 ٨,٠ ٤٠,٠  ٣٧,٨ ٢٩,٤٣٢,٠٣٤,٤األصول الرأسمالية لإلنشاءات السكنية
نسبة أصول اإلنشاءات غير السكنية إلى

 )(إجمالي أصول البناء والتشييد
٧٤,١ ٧٢,٧ ٦٧,١ ٦٥,٨ ٦٠,٥  - 

نسبة أصول اإلنشاءات السكنية إلى إجمالي
 )(أصول البناء والتشييد

٢٥,٩ ٢٧,٣ ٣٢,٩ ٣٤,٢ ٣٩,٥  - 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة، وباألسعار الجارية  (*)
  .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر  
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)٢٠٠٥(

هـ ١٤٢٧/٢٦
)٢٠٠٦(

هـ ١٤٢٨/٢٧
)٢٠٠٧(

هـ ١٤٢٩/٢٨
)٢٠٠٨(

)
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االقتصاد الكلي القطاع الخاص غير النفطي قطاع البناء والتشييد
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سنوي متوسط نمو بمعدل  "اإلنشاءات غير السكنية واإلنشاءات األخرى"ت أصول ونم
حصـتها فـي   وارتفعت  ،األولى من خطة التنمية الثامنةاألربع خالل السنوات ) (قدره 

ـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٦٠,٥(أصول القطاع من  فـي عـام   ) ٧٤,١(إلـى  ) ٢٠٠٤( هـ
معدل نمو سنوي متوسط قدره " اإلنشاءات السكنية"أصول ، وحققت )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

)٨ ( انخفضت حصة هذه الفئة في إجمالي أصول القطاع مـن  وتبعاً لذلك . ة نفسهاالمدخالل
)٣٩,٥ ( إلى)٢٥,٩ ( المدة نفسهاخالل . 
 

 تراخيص البناء   ١٣/٢/٣
اً في إجمالي أعداد عاخطة التنمية الثامنة ارتفالسنوات األربع األولى من  شهدت

، موازنة )١٠,٨(متوسط قدره  سنوينمو المرافق بمعدل لجميع البناء الممنوحة تراخيص 
معدل النمو ويالحظ أن . ةعالسابالتنمية خطة خالل  )٤,٣(بمعدل نمو سنوي متوسط 

األكبر من هذه التراخيص تحقق في مرافق الخدمات االجتماعية والحكومية السنوي المتوسط 
، ١٣,٢(يرة الصناعية والتجارية الكب[( المرافق غير السكنيةيليها ) ٤٧,٧(والبالغ قدره 

استفادت من تحسن أوضاع الميزانية حيث )] ١٢,١(المرافق التعليمية والصحية والمساجد 
 ).١٣/٢(الجدول  ،العامة للدولة

 
 )١٣/٢(الجدول 

 تطور عدد تراخيص البناء حسب فئة المرفق
 (*) خطة التنمية الثامنة 

 النشاط

١٤
٢٥

/٢
٤

 هـ
)

٢٠
٠٤

( ١٤
٢٦

/٢
٥

 هـ
)

٢٠
٠٥

( ١٤
٢٧

/٢
٦

 هـ
)

٢٠
٠٦

( ١٤
٢٨

/٢
٧

 هـ
)

٢٠
٠٧

( ١٤
٢٩

/٢
٨

 هـ
)

٢٠
٠٨

( 

معدل 
النمو 

 السنوي 
المتوسط 

)( 

 ٣٤١٣٦٣٩٨٠٣٤٩٢٦٦٤٧٩٤١٥٠٤٨٩١٠,٣سكني أو تجاري صغير

 ١٣,٢ ٣٤٩٩ ٣٠٨٨ ٣٤٩٤ ٣٠٤٣ ٢١٣٣ صناعي أو تجاري كبير

 ١٢,١ ١٧٩٨ ١٩١٥ ١٨٨٣ ١٤٥٦ ١١٣٧المرافق التعليمية والصحية والمساجد

 ٤٧,٧ ٨٥١ ٨٢٧ ٧٢٦ ٤١٩ ١٧٩ الخدمات االجتماعية والحكوميةمرافق 

 ٣٧٥٨٥٤٤٧٢١٥٥٣٦٩٥٣٧٧١٥٦٦٣٧١٠,٨ العدد الكلي لتراخيص البناء

نسبة فئة السكني أو التجاري الصغير
 )(إلى إجمالي التراخيص 

٨٩,١ ٨٩,٢ ٨٩,٠ ٨٩,٠ ٩٠,٨ - 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة )*(
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات :المصدر

 



الصفحة
٢١٠

 

والتـي   لتراخيص الممنوحة للمرافق السكنية والمرافق التجارية الصغيرةبالنسبة ل أما
سنوي  نمو فقد ارتفعت بمعدل ،من إجمالي التراخيص الممنوحة) ٨٩,١(تستحوذ على نحو 

معدل موازنة باألولى من خطة التنمية الثامنة،  ربعخالل السنوات األ) ١٠,٣(متوسط قدره 
وفيمـا يتعلـق بتوزيـع     .)٣,٩( قـدره  خطة التنمية السابعة خالل مدةسنوي متوسط نمو 

هــ  ٢٨/١٤٢٩التراخيص الممنوحة على مستوى المناطق، فقد تراوحت معدالتها في عـام  
 ).١٣/٣(، الجدول )٠,٩(و) ٢٩,٦(بين ) ٢٠٠٨(

 

 )١٣/٣(الجدول 
 تراخيص البناء الممنوحة على مستوى المناطق اإلدارية 

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 )(الحصة  عدد التراخيص المنطقة اإلدارية

 ١٦٧٤١٢٩,٦ الرياض

 ٨٥٥٤١٥,١ مكة المكرمة
 ٥٠٠١٨,٨ المدينة المنورة

 ٥٠٩٢٩,٠ القصيم
 ٨٥٧٧١٥,١ الشرقية
 ٣٠٧٣٥,٤ عسير
١٥٥٥٢,٧ تبوك

٢٢٣٨٤,٠ حائل

٩٣٥١,٧ الحدود الشمالية
١٠١٥١,٨ جازان
١٣٢٨٢,٣ نجران

٤٩٠٠,٩ الباحة
٢٠٣٨٣,٦ الجوف

 ٥٦٦٣٧١٠٠,٠ إجمالي المملكة
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

 
 القطاعالعمالة الوطنية في   ١٣/٢/٤

قطـاع  في العمالة  نموشهدت السنوات األربع األولى من خطة التنمية الثامنة تواصل  
العمالـة   معه إجماليصل لي ،)٠,٣(محققاً معدل نمو سنوي متوسط مقداره البناء والتشييد، 

بتطـور   وفيما يختص. )٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩ألف عامل عام  ٧٤٥,٨إلى نحو في القطاع 
 )٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥عـام  ) ,٨(من فقد ارتفعت  ،قطاعالالسعودية في نسبة العمالة 

 ). ١٣/٤(الجدول ، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام ) ,١٠(إلى 
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 طرق وقد أدى العرض الكبير من العمالة األجنبية إلى تقاعس الشركات عن تبني
شركات المقاوالت  ومن ناحية أخرى، يسهم نمط. اإلنتاج كثيفة االستخدام لرأس المال

 دنية اليدوية، في تكلي على العمال ، والتي تعتمد بشكل شبهغير المصنفةالصغيرة الحجم، 
 . تنافسية القطاع، ومن ثم الكليةاإلنتاجية مؤشرات 
 

 ) ١٣/٤(الجدول 
 في قطاع البناء والتشييدوالقيمة المضافة تطور العمالة  

 خطة التنمية الثامنة

 
 ١٤

٢
٥/
٢٤

 هـ
)

٢٠
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(
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)
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٩/
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 هـ
)
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طة
للخ

 
)( 

حجم العمالة في قطاع البناء والتشييد
 )*ألف عامل(

٠,٣ ٧٤٥,٨ ٧٩٣,٦ ٨٣٦,٩ ٧٩٨,٢ ٧٣٧,٥ 

 - ١٠,٠ ٩,٨ ٩,٣ ٨,٤٩,٣ )(نسبة السعوديين 

القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد
 )١٩٩٩بليون ريال باألسعار الثابتة لعام(

٤,٩ ٥٨,٧ ٥٦,٨ ٥٤,٥٦ ٥٠,٨٣ ٤٨,٥٢ 

 . ، وحتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة)الدورة األولى(نتائج بحوث القوى العاملة  (*)
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

 
 البيئة التنظيمية   ١٣/٢/٥

 المقاولين تصنيف وكالة قبل من سنوات ثالثكل  للتصنيف المقاوالت شركات تخضع
 يعد كما للمقاولين، والفنية المالية القدرات يموتقمن أجل  والقروية، البلدية الشؤون بوزارة

 تحديد في أهميته عن فضال العامة، والمناقصات العطاءات في للمشاركة شرطاً التصنيف
 الدرجات حسب المصنفين المقاولين عدد) ١٣/٥( جدولال ويوضح. لعطاءالعام ل نطاقال

 المقاولين عدد بلغ حيث، الثامنة التنمية خطة مدة خالل اإلدارية والمناطق والمجاالت
 من أكثر في نومصنفغالبيتهم  ،مجاالً ١٠٤٦٧ في تصنيفهم تم مقاوالً ٢٥٧٢ المصنفين

 الدرجات حسب المصنفين المقاولينالموازنة ب عند ملحوظاً تطوراً ذلك ويظهر مجال
 الثامنة التنمية خطة شهدت كما. السابعة التنمية خطة مدة خالل ةدارياإل والمناطق والمجاالت
 التي للشركاتفقط  منحهما يتم والتي والثانية األولى الدرجتين في المقاولين أعداد في ارتفاعاً
 الدرجتينهاتين  في المصنفين المقاولينويعكس ارتفاع عدد  .ةعالي وفنية مالية بقدرات تتمتع
 عام ففي .اإلدارية المملكة مناطق من عدد فياولين المق تواجد صعيد على تحسناً



الصفحة
٢١٢

 

 مناطق في إال تواجدللمقاولين المصنفين في هاتين الدرجتين  يكن لم) ٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥
. المقاولين تواجد من األكبر بالنصيب تستأثروالتي  الشرقية، والمنطقة المكرمة ومكة الرياض

في المناطق الثالث المذكورة، منهم نحو  من المقاولين المصنفين يتركزون) ٧٦,٥(نحو ف
)٤٧,٧ ( في منطقة الرياض، ونحو)١٤,٧ ( في منطقة مكة المكرمة، ونحو)١٤,١ (في 
 . الشرقية منطقةال

 )١٣/٥( جدولال
 داريةاإل والمناطق الدرجات حسب المصنفين المقاولين توزيع

 الثامنة التنمية خطة
 

 المنطقة
الدرجة
 األولى

الدرجة
 الثانية

الدرجة
 الثالثة

الدرجة
 الرابعة

الدرجة 
 الخامسة

عدد 
 المقاولين

 النسبة
)( 

عدد 
 المجاالت

 ٤٩٥٩ ٤٧,٧ ١٢٢٧ ٢٧١ ٣٧٠ ٢١٨ ١٧٨ ١٩٠ الرياض

 ١٤٠٥ ١٤,٧ ٣٧٨ ٨٠ ١٠٨ ٨٧ ٥١ ٥٢ مكة المكرمة

 ٣٩٢ ٣,٦ ٩٣ ٣٠ ٣٣ ١٢ ١٣ ٥ المدينة المنورة

 ٣٩٥ ٤,٦ ١١٩ ٣٧ ٥١ ١٦ ١١ ٤ القصيم

 ١٥٩٤ ١٤,١ ٣٦٢ ٦٦ ١١٥ ٨٥ ٥٥ ٤١ الشرقية

 ٦٧٠ ٥,٨ ١٥٠ ٥٤ ٦٠ ٢٩ ٥ ٢ عسير

 ٢٩ ٠,٥ ١٣ ٦ ٤ ٠ ٣ ٠ تبوك

 ١١٥ ١,٦ ٤٠ ١٣ ١٨ ٥ ٤ ٠ حائل

 ١٠٠ ٠,٨ ٢١ ٤ ١٣ ١ ٢ ١ الحدود الشمالية

 ١٠٢ ٠,٨ ٢٠ ٧ ٨ ٣ ٢ ٠ جازان

 ٥٣٠ ٣,٨ ٩٧ ٤٠ ٤٢ ١١ ٤ ٠ نجران

 ٦٨ ١,١ ٢٨ ١٦ ٨ ٤ ٠ ٠ الباحة

 ١٠٨ ٠,٩ ٢٤ ١١ ٩ ٢ ٢ ٠ الجوف

١٠٤٦٧ ١٠٠,٠ ٢٥٧٢ ٦٣٥ ٨٣٩ ٤٧٣ ٣٣٠ ٢٩٥ اإلجمالي
 .وزارة الشؤون البلدية والقروية :المصدر

 
 العديد تشكيل الثامنةالتنمية  خطة خالل تم المقاوالت، قطاع بأداء االرتقاء سبيل وفي 

 درست وقد. لها الناجعة الحلول واقتراح القطاع، ذلك تواجه التيعوقات الم لدراسة اللجان من
 المقاول تواجه التي والصعوبات العقبات حصر: أهمها من المواضيع من عدداً اللجان تلك

 الغايات بتحقيق الكفيلة واإلجراءات الوسائل وتحديد الحكومية، المشاريع تنفيذ في الوطني
 سرعة تضمن التي والمالية اإلدارية اإلجراءات وتبني المقاولين، تصنيف نظام من المرجوة
 عن المقاولين لتعويض آلية ووضع المقاولين، مستحقات وصرف الحكومية المشاريع ترسية
 .األسعار على طرأت التي الزيادة
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 مواد البناءمؤشرات نشاط    ١٣/٢/٦
) ١٤,٧(سنوي متوسط قدره نمو بمعدل البناء رتفعت واردات المملكة من مواد ا

حققت صادرات المملكة في الوقت الذي ، األولى من خطة التنمية الثامنة السنوات األربعخالل 
 هاحيث بلغ معدل نمو ،تجاوز النمو في الواردات ملحوظاً من مواد البناء األساسية نمواً

كما  ،)١٦,٩(نحو  )٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٤/١٤٢٥للمدة السنوي المتوسط 
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩المواد في عام من حجم التجارة في تلك ) ٢٤,٢(شكلت نسبة 
وتشكل الدول ). ١٣/٦(الجدول ، )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٢٢,٩(مرتفعة من 

الوجهة الرئيسة للصادرات ، شمال أفريقياومنطقة الشرق األوسط المحيطة بالمملكة، ودول 
  . وخاصة اإلسمنتالسعودية من مواد البناء األساسية، 

فعلـى   ،بناء األساسية التطورات في قطاع البناء والتشـييد اكبت صناعة مواد القد وو
للمـدة  ) ٣,٧(سمنت معدل نمو سنوي متوسـط بلـغ   سجل اإلنتاج المحلي لإلسبيل المثال، 

مليون طن  ٢٩,٤حيث بلغ حجم اإلنتاج نحو  ،)٢٠٠٨-٢٠٠٤( هـ٢٨/١٤٢٩-٢٤/١٤٢٥
، الشـكل  محليـة سـمنت  إأنتجته ثمانية مصـانع   ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩متري في عام 

لتصـنيع   جديـداً  ترخيصاً ٣٧تم إصدار  ،سمنتلمواكبة النمو في الطلب على اإلو). ١٣/٢(
يتوقـع  وبنـاًء عليـه   ). ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨في عام  سمنت في جميع مناطق المملكةاإل

مليـون طـن متـري فـي عـام       ٤٠نحــو  إلى لمصانع اإلسمنت ارتفاع الطاقة اإلنتاجية 
 .)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 
 ) ١٣/٦(جدول ال

 األساسية من مواد البناء الصادرات والواردات
 (*) خطة التنمية الثامنة

 )مليون ريال(
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 ١٤,٧ ٥٤٦١ ٤١٤٧,٠ ٣٧٩٤,٠ ٣٥٦٦,٠ ٣١٥٣,٠ الواردات 

 ١٦,٩ ١٧٤٢ ١٤٧٤,٠ ١٢٣٦,٠ ١٠٨٠,٠ ٩٣٤,٠ الصادرات 

 ١٥,٢ ٧٢٠٣ ٥٦٢١,٠ ٥٠٣٠,٠ ٤٦٤٦,٠ ٤٠٨٧,٠ الحجم الكلي للتجارة

 ١,٤ ٢٤,٢ ٢٦,٢ ٢٤,٦ ٢٣,٢ ٢٢,٩ )(حصة الصادرات  في حجم التجارة

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة، وباألسعار الجارية (*)
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر



 الصفحة
٢١٤ 

 
)١٣/٢(الشكل   

 إنتاج اإلسمنت 

  (*) خطة التنمية الثامنة

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)    
  .والمعلومات مصلحة اإلحصاءات العامة: المصدر  
 
  

 لقضايا والتحدياتا   ١٣/٣
 المقاوالتالكفاءة االقتصادية ألنشطة   ١٣/٣/١

قطاع  نتجاتخطة التنمية الثامنة إلى ارتفاع الطلب على م خاللأدى النمو االقتصادي 
 مختلفارتفاع أسعار ، وقد أدى ذلك إلى قدرات القطاع بمعدالت فاقتالبناء والتشييد 

نتج عن زيادة األسعار تراجع كما . خاصة خالل النصف الثاني من الخطة الثامنةوالمدخالت، 
نقص في عرض  حدوثعن  التي تم طرحها، فضالً ى،عطاءات المشاريع الكبرعدد  في

وفي . األجنبيةاستدعى استقدام المزيد من العمالة العمالة الماهرة وغير الماهرة، وهو ما 
ن تعزيز قدرات إفي المستقبل المنظور، فوالسكاني االقتصادي النمو ضوء توقع استمرار 

م في خطة التنمية التاسعة، وهو ما يتطلب تحسين الكفاءة سيحظى بمزيد من االهتماالقطاع 
  .لشركات المقاوالت) االستثمارية واإلنتاجية والتنظيمية(االقتصادية 

 
 وتوطين الوظائفاإلنتاجية   ١٣/٣/٢

عقبة وتحدياً مهماً في البناء والتشييد في قطاع عمالة اليمثل االنخفاض في إنتاجية 

٢٣٠٠٠

٢٤٠٠٠

٢٥٠٠٠

٢٦٠٠٠

٢٧٠٠٠

٢٨٠٠٠

٢٩٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣١٠٠٠
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المقبولة التي تستهدف رفع اإلنتاجية إلى المستويات  للقطاع، لتوجهات التنمويةطريق ا
االستثمار  األمر التوسع في ويتطلب. تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطنيومن ثم ، عالمياً

ونظراً . في أنشطة البناء والتشييد المستخدمة في المعدات واألجهزة الحديثة عالية التقنية
 ضرورياً مطلباًُيعد تطوير المستوى التقني للقطاع إلنتاجية، فإن لتأثير األجر على مستوى ا

 . مجزيةبأجور للعمالة الوطنية ولتوفير فرص عمل 
السعودية في قطاع البناء والتشييد العمالة نسبة مشاركة من ناحية أخرى، فإن 

رغم من ، وذلك على الخالل خطة التنمية الثامنة) ١٠(بأقل من نسبياً، إذ قُِدرت  منخفضة
عمال شبه في المجاالت الهندسية والفنية وفي األتوفيرها يمكن لهذا القطاع الفرص التي 

، وهو ما يتطلب االرتقاء بكفاءة التعليم والتدريب، خاصة التعليم والتدريب الفني الماهرة
 .والصناعي

 
  التنظيميالمؤسسي وتطوير ال   ١٣/٣/٣

لقطـاع البنـاء   المؤسسي والتنظيمي  اإلطاررغم اعتماد خطة التنمية الثامنة تطوير 
هذا نجاز ة للقطاع، واعتمادها السياسات التنفيذية إلـداف العامـمن األه هدفاًلكونه والتشييد 
، وتطبيق المعـايير  وتطبيقه البناء السعودي) كود(نظام استكمال إعداد : اـن بينهـالهدف وم

والتشييد، واعتماد الترخيص المهني للعـاملين  ي نشاط البناء ـة فـة ومعايير السالمـالبيئي
فإن التنفيـذ لـم يكن بالمستوى المأمول، مما يتطلب تفعيل عمليات التطـوير،  اع، ـفي القط

ظروف التقلبات السريعة في أسـعار   في ظلز االستقرار في التعاقد، خاصة ـتعزي إضافة إلى
من خالل ربط تكلفة تلك المدخالت ا، ـد وغيرهمـت والحديـسمنل اإلـالمدخالت الرئيسة مث

لـذا أصـبح    .ا وتضمينها عقود اإلنشاءات المختلفةـة ألسعارهـة مناسبـبمؤشرات قياسي
تطوير اإلطار المؤسسي والتنظيمي لقطاع البناء والتشييد مطلباً مهماً خـالل خطـة التنميـة    

 .التاسعة
 

 والمعلوماتقواعد البيانات   ١٣/٣/٤
تتطلب تنمية قطاع البناء والتشييد التكيف مع المتغيرات والمستجدات وبصفة خاصة 

في هذا أفضل لنقاط القوة والضعف التطوير التوصل إلى فهم كما يتطلب التطورات التقنية، 
 .األبحاث العلمية والدراسات االقتصاديةإجراء المزيد من من خالل  القطاع،

 



الصفحة
٢١٦

 

 
  تنميةالاستراتيجية    ١٣/٤
  الرؤية المستقبلية  ١٣/٤/١

وكفء تقف على رأسه شركات مقاوالت ذات قدرات تقنية  متطور بناء وتشييد قطاع 
رفيعة المستوى، منتشرة في جميع مناطق المملكة، وتسنده صناعة مواد بناء حديثة، وبيئة 

 االقتصاد الوطني قطاعات  يلبي متطلبات تنظيمية وتعاقدية متكاملة تتصف بالمرونة، وبما
 .ويسهم بفعالية في التنمية االقتصادية

 
 األهداف العامة   ١٣/٤/٢
 .مناطق المملكةمختلف المستويات في جميع التوسع في قدرات القطاع على  -

 .قطاعالاإلنتاجية وتطوير كفاءة  االرتقاء بمستوى -

 .الوطنية في أنشطة البناء والتشييدإسهامات العمالة زيادة  -
 

 السياسات  ١٣/٤/٣
 تحفيز انتشار قدرات البناء والتشييد في جميع مناطق المملكة.  
 لإلسهام في ترشيد الواردات تشجيع التوسع في اإلنتاج المحلي لجميع مواد البناء. 

 زيادة مشاركة المقاولين المحليين المؤهلين. 

 تطوير اإلطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع. 

 ابة على نشاطات البناء والتشييد وتطبيق األنظمة ذات االستمرار في تحسين الرق
 .العالقة بالقطاع

 واعتماد التقنيات المرشدة الستخدامات الطاقة والمياه  ،جودة منتجات القطاعب االرتقاء
 .في عمليات البناء والتشييد

  لقطاعلدعم األبحاث في الجوانب الكمية والنوعية. 

 ومتوسطة الحجم تطوير أداء شركات المقاوالت الصغيرة. 

 زيادة معدالت مشاركة العمالة الوطنية في نشاطات القطاع. 

 تكثيف تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها في مختلف مهن القطاع. 

 وتطويرها مراجعة سياسات العمل ذات الصلة بالقطاع. 

 ي المباشر والمشاركة األجنبية في أنشطة البناء ـار األجنبـع االستثمـتشجي
 . والتشييد
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  التجارية الصناعية بالتعاون مع الغرف وتحديثه مراجعة اإلطار المرجعي للعقود
  .والجهات األخرى ذات العالقة

 إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع. 

  ميسرة لدعم التطوير التقني لشركات البناء  اًقروضيوفر دراسة تأسيس برنامج
 .والتشييد

 الت البناء والتشييدالتوسع في التعليم الفني والهندسي في مجا. 

  في عمليات البناءالجودة  ياتتحسين مستول البناء السعودي) كود(نظام تطبيق  . 

  تكاليف البناء والتشييدلبوضع مؤشر والمعلومات قيام مصلحة اإلحصاءات العامة، 
  .ها اإلداريةعلى مستوى المملكة ومناطق

 لبناء والتشييد، واعتماد للعاملين في مواقع ا ومؤشراتها السالمة تحسين أوضاع
 . الترخيص المهني للعاملين في القطاع

 
 األهداف المحددة ١٣/٤/٤
  ٧,٢(في قطاع البناء والتشييد قدره نحو ط ـو سنوي متوسـنمتحقيق ( خالل خطة

 .التنمية التاسعة
  ٨(زيادة اإلنتاج المحلي من مواد البناء بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين (و)٩( ،

واستخدام تقنيات اإلنتاج المستخدمة عالمياً والتي تؤدي إلى ترشيد استهالك المياه 
 . والطاقة، وتحافظ على البيئة

  ١٠(ن نحو ــمفي مختلف أنشطة البناء والتشييد، مشاركة السعوديين نسبة رفع (
 .العمالة بالقطاعمن إجمالي ) ١٥(نحو إلى  حالياً
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 إدارة البيئـة
 

 المقـدمة   ١٤/١

والمحافظـة عليهـا   أولت خطط التنمية المتعاقبة في المملكة اهتماماً خاصاً بالبيئـة  
في إطار تحقيق المواءمـة بـين متطلبـات التنميـة      نميتها وحمايتها من عوامل التلوث،وت

المستدامة واالرتقاء بالمؤشرات التنموية على األصعدة الكلية والقطاعية والمكانية، وقد تـم  
تعمـل  " أن من النظام األساسي للحكم التي نصت على) ٣٢(التأكيد على هذا النهج في المادة 

 ".الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها
ئي خالل خطة التنمية الثامنة العديد من التطورات على مختلـف  وقد شهد النشاط البي

فقد استكملت الرئاسة العامة لألرصاد وحمايـة البيئـة   . األصعدة فيما يخص البيئة وحمايتها
المرحلة األولى من مشروع إنشاء شبكة رصد اإلشعاعات، باإلضافة إلى مشاريع حماية البيئة 

ات والمراقبة البيئية، والشبكة الوطنيـة لمراقبـة جـودة    وإدارتها، والرصد والتحليل والتنبؤ
شهدت هذه الحقبة أيضاً صدور عدد من االستراتيجيات والخطط الوطنية ذات البعـد  . الهواء

االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابـات، واالسـتراتيجية الوطنيـة للتنـوع     : البيئي منها
لحياة الفطرية ل السعودية كما واصلت الهيئة. بيئةاإلحيائي، واالستراتيجية الوطنية للصحة وال

أنشطتها لحماية الحياة الفطرية في المناطق المحمية، فضالً عـن رعايـة األنـواع المهـددة     
باالنقراض، واستصدار األنظمة واللوائح التنفيذية لحماية الحياة الفطرية وإجـراء الدراسـات   

 .واألبحاث وتنفيذ برامج التوعية البيئية
دف خطة التنمية التاسعة إبراز الدور االستراتيجي لإلدارة البيئية، من خالل حث تسته

مختلف القطاعات التنموية على المشاركة بفعالية في العمل البيئي بالمملكة، وتطوير القدرات 
ستولي الخطة أيضاً اهتماماً  بتفعيل النظـام  . المؤسسية والفنية للجهات المعنية بالعمل البيئي

للبيئة والئحته التنفيذية، ومواجهة القضايا البيئية والتحديات ذات العالقة على الصعيدين العام 
والمحافظـة عليهـا   ) البرية والبحريـة (المحلي والدولي، إضافة إلى العناية بالحياة الفطرية 

 .وحمايتها وتطويرها، لتحقيق التوازن البيئي
البيئة موضحاً التطورات التي شهدتها يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع إدارة  

القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل  طة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أبرزخالل خ
الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات  يلقخطة التنمية التاسعة، وُي

 . واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة



الصفحة
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 الوضع الراهن    ١٤/٢
 حماية البيئة  ١٤/٢/١

وتـاريخ  ) ٣٤/م(ُيشكل صدور النظام العام للبيئة، بموجب المرسـوم الملكـي رقـم    
وقد أنـاط  . ، نقطة تحول مهمة في مسيرة العمل البيئي بالمملكة)٢٠٠١(هـ ٢٨/٧/١٤٢٢

ها بالتنسيق مـع  مسؤولية متابعة بنوده وتنفيذ العامة لألرصاد وحماية البيئةالنظام بالرئاسة 
وسعياً لتفعيل هذا النظام، قامت الرئاسة بصياغة الئحته التنفيذيـة فـي   . الجهات ذات العالقة

أعدت دراسة للتعرف على مدى مالءمـة السياسـات البيئيـة    ، كما )٢٠٠٦(هـ ١٤٢٧عام 
 لمتطلبات العمل البيئي في المملكة، ومدى قدرة الرئاسة على القيام بالمهمات التـي حـددها  

 . النظام العام للبيئة
بدأت الرئاسة في تنفيذ خطة لتحديث المقاييس واإلرشادات البيئية الخاصـة بنوعيـة   
الهواء والمياه في المناطق وتطويرها، فضالً عن تنفيذ مشروع للتفتيش البيئي على المنشآت، 

ها لرفع مستوى وسعياً من. إضافة إلى إعداد دراسة إلنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات البيئية
القدرات والخدمات في مجال حماية البيئة الوطنية، تعكف الرئاسة على إعداد دراسة للتعـرف  

 . على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطويعها لتتوافق مع ظروف المملكة
وللمحافظة على المناطق الساحلية والحد من التدهور البيئي لسواحل المملكة، قامـت   

اسة، بالتعاون مع العديد من الجهات واللجان الحكومية األخرى، بتنفيـذ مجموعـة مـن    الرئ
اإلجراءات، من بينها العمل على إصدار خطة إدارة المناطق الساحلية والئحتهـا التنفيذيـة،   
وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، إضافة إلى البدء في تطـوير أعمـال الرصـد    

 .ى امتداد شواطئ المملكةالجوي والبحري عل
أما فيما يتعلق بمشكلة الحد من تلوث الهواء في المناطق الصناعية والحضرية، فقـد  
قامت الرئاسة، وبالتعاون مع العديد من مراكز البحث العلمي بالمملكة، بتنفيذ مجموعـة مـن   

محيط بمناطق اإلجراءات، منها البدء في تحديد أنواع الملوثات ومستوى تركيزها في الهواء ال
التلوث والمناطق المأهولة، إضافة إلى البدء في إجراء دراسات لحصر االنبعاثـات وربطهـا   
بمصادرها، وتقدير التكلفة الصحية واالقتصادية لتلوث الهواء، مع تحديد أفضـل السياسـات   

  .للحد من التلوث
، قامـت الرئاسـة العامـة    مستوى اإلدارة البيئية في المنطقة العربيةوفي سبيل رفع 

 تهـدف  ، والمملكة العربية السعودية لـإلدارة البيئيـة  لألرصاد وحماية البيئة بإطالق جائزة 
كـل   ها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربيـة قدمتالجائزة التي 

ـ  إلى عامين،  الهتمـام  اوتحفيـز   ،يترسيخ المفهوم الواسع لإلدارة البيئية في الـوطن العرب
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بمفهوم التنمية المستدامة والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية الناجحة في مجال 

 .البيئية في الدول العربيةواألنشطة تشجيع الممارسات ، واإلدارة البيئية
محطـات الوقـود   الـدوري ل لفحص لإطالق برنامج كما تم خالل خطة التنمية الثامنة 

ات مجهـزة بأحـدث المعـدات    قيام الرئاسة بإنشاء وحد من خالل، وذلك لتشحيموالغسيل وا
تشجيع القطـاع   وتعمل الرئاسة على ،الالزمة ألعمال الفحص والتفتيش على مستوى المملكة

الفحوصات المختلفة مع االلتزام بنقل التقنيـات  إلجراء الخاص للتوسع في مثل هذا البرنامج 
القيام بهذا العمـل الـذي   من السعودية لتمكينها الطاقات  دريبالعالمية في هذا الخصوص وت

 .تشغيل هذه المشاريع سيشمل الحد من التلوث الناتج عن
وفيما يختص برفع مستوى الوعي البيئي في المملكة، قامت الرئاسة، وبالتعاون مـع  

أول قنـاة  العديد من الجهات المعنية بالمملكة، بتنفيذ حزمة من اإلجراءات؛ منهـا تأسـيس   
، والتوسع في حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا البيئة، إضافة إلى )بيئتي(فضائية تليفزيونية 

 .عقد ورش عمل عن البيئة والتنمية، كما قامت بإنشاء المركز الوطني للتوعية البيئية
 

 حماية الحياة الفطرية  ١٤/٢/٢

لحيـاة  السـعودية ل مت الهيئـة  بعناصر التنوع اإلحيائي بالمملكة قافي إطار االهتمام 
الفطرية بوضع منظومة وطنية من اإلجراءات والسياسات للعناية بكل مـن الحيـاة الفطريـة    
البرية بشقيها النباتي والحيواني، والحياة الفطرية البحرية في البحر األحمر والخليج العربي، 

التوازن البيئي من خالل وذلك للمحافظة على جميع أنماط الحياة الفطرية وحمايتها، ولتحقيق 
تنوع المصادر الوراثية، مع مراعاة استغالل الموارد الطبيعية المتاحة استغالالً رشيداً يضـمن  

قامت الهيئة أيضاً بإعادة توطين األنواع الفطرية المهددة باالنقراض في مواطنهـا  . استدامتها
ئي، كما تبنت مبـدأ المشـاركة   الطبيعية، وتنمية قدرات القوى البشرية العاملة في الحقل البي

 . األهلية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية مواطن الحياة الفطرية وتطويرها

العناية بالحياة الفطرية البرية والبحرية وحمايتهـا، تتـولى   وفي داللة واضحة على 
ألف كيلـومتر مربـع، أي نحـو     ٨٢,٧محمية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو  ١٦الهيئة إدارة 

)٤,٢٦ ( من إجمالي مساحة المملكة، الجدول)كما قامت الهيئـة بتطـوير بعـض    ). ١٤/١
وبدأت في إعداد مشروع نظام . األنظمة، وفي مقدمتها نظام المناطق المحمية والئحة الجوالين

لحدائق الحيوان، ووضع خطة لتحديد أولويات الحماية، فضالً عن نشـر الـوعي واالهتمـام    
 .علقة بالحياة الفطريةبالقضايا البيئية المت

 



الصفحة
٢٢٢

 
 )١٤/١(الجدول 

 )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩المناطق المحمية القائمة حتى عام 
 
 تاريخ إعالنها )٢كم(المساحة المنطقة اإلداريةاسم المنطقة المحمية م
 )١٩٨٧(هـ ١٤٠٧ ١٣٧٧٥الجوفحرة الحرة ١
 )١٩٨٧(هـ ١٤٠٧ ٢٠٤٥٠تبوكالخنفة ٢
 )١٩٨٧(هـ ١٤٠٨ ٢٣٦٩الرياضالوعول ٣
 )١٩٨٧(هـ ١٤٠٨ ٢١٠٠مكة المكرمةمحازة الصيد ٤
 )١٩٨٧(هـ ١٤٠٨ ١مكة المكرمةجزر أم القماري ٥
 )١٩٨٨(هـ ١٤٠٩ ١٢٢٠٠تبوكالطبيق ٦
 )١٩٨٨(هـ ١٤٠٩ ٦٩٧,٤جازانفرسان ٧
 )١٩٨٨(هـ ١٤٠٩ ٩عسير ريده ٨
 )١٩٩١(هـ ١٤١٢ ٢٢٠٠الرياضمجامع الهضب ٩
 )١٩٩٢(هـ ١٤١٣ ١١٩٨٠الرياضعروق بني معارض ١٠
 )١٩٩٤(هـ ١٤١٥ ١٩٦٠المدينة المنورةنفود العريق ١١
 )١٩٩٤(هـ ١٤١٥ ٤٢٦٢حائلالتيسية ١٢
 )١٩٩٤(هـ ١٤١٥ ١١٦٠الحدود الشماليةالجندلية ١٣
 )١٩٩٤(هـ ١٤١٥ ٧١٩٠مكة المكرمةسجا وأم الرمث ١٤
 )١٩٩٢(هـ ١٤١٣ ٢٣٠٠الشرقيةالجبيل ١٥
 )٢٠٠١(هـ ١٤٢٢ ٦٧الباحةجبل شدا األعلى ١٦
 .لحياة الفطريةل السعوديةالهيئة : المصدر

 
توطين األنواع المهددة باالنقراض، قامت الهيئة، من خالل مراكز األبحاث فيما يتعلق ب

بـاالنقراض، وإعـادة   التابعة لها، بالعمل على إكثار بعض األنواع الفطرية الحيوانية المهددة 
واصلت الهيئة جهودها أيضاً في مجال ). ١٤/٢(توطينها في بعض المناطق المحمية، الجدول 

المراقبة البيئية، لمعرفة التغيرات التي تطرأ على الـنظم البيئيـة فـي المنـاطق المحميـة،      
يـائي بهـا،   كالتغيرات في الغطاء النباتي، فضالً عن إجراء دراسات دورية لتقويم التنوع اإلح

ورسم خرائط للمناطق اإلحيائية المهمة في المملكة، إضافة إلى تحديـد المنـاطق المحميـة    
 ).GIS(المقترحة باستخدام نظام المعلومات الجغرافية 

تشجيع القطاع الخاص في مجال تنمية الحياة الفطرية وتطويرها، فقد بالنسبة لجهود 
اية، ويجـري العمـل علـى تحديـد الجهـات      موقعاً كمناطق مقترحة للحم ٣٨حددت الهيئة 

تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة واآلثـار، بتفعيـل السـياحة     كما . المشاركة
والوعول  –وبني معارض  –محازة الصيد (في بعض المحميات ) لالستخدام التجريبي(البيئية 

 ).وريده –وفرسان  –
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 )١٤/٢(الجدول 
 عدد الحيوانات والطيور المعاد توطينها 

 خطة التنمية الثامنة
 

 العدد اسم المنطقة المحميةالطير/الحيوان
محازة الصيدالمها العربي

عروق بني معارض
٤٠٠-٣٥٠ 
٢٠٠ 

محازة الصيدظبي الريم
عروق بني معارض

١٠٠٠-٧٠٠ 
٣٨٠ 

محمية الوعولدميظبي األ
عروق بني معارض

٤٠ 
١٢١ 

 ١٦٠-١٥٠محازة الصيد النعام
 ٦٠٠-٥٠٠محازة الصيدالحباري

 .لحياة الفطريةالسعودية لالهيئة : المصدر    
 

 مكافحة التصحر   ١٤/٢/٣
والتوسـع الزراعـي    األشـجار، قطـع  ، والرعي الجائرأدى تزايد النشاط السكاني، و

، إلى مزيـد مـن   الطويلةالجفاف أوقات وزيادة تكرار ة األمطار قل إلى ، باإلضافةوالحضري
. انتشار التصحر في مناطق مختلفة مـن المملكـة  ة، والطبيعية المتجدد الضغوط على الموارد

للمحافظة على البيئـات    مكافحة التصحر وزحف الرمالمكثفة لجهوداً وتبذل وزارة الزراعة 
الصحراوية وتنوعها اإلحيائي، ونشر الوعي العام حول أهمية العمل الجماعي في تنفيذ برامج 

 .العمل الوطنية لمكافحة التصحر
مملكـة  ال مختلف مناطقفي موقعا  ٤٠ماية وزارة الزراعة بحوفي هذا السياق قامت 

بذور النباتات الرعوية،  إلكثارمحطات  ٣ ءوإنشا، من الرعي الجائر لحماية النباتات الرعوية
طرح العديـد  م ، كما تألصول الوراثية النباتيةلبنك وللنباتات الرعوية والحرجية،  مشتال ٢٧و

لالستثمار مـن أجـل تفعيـل     للنشاط السياحي والترفيهي األهميةذات  وطنيةت المتنزهامن ال
 .المحافظة على البيئةفي ات الوطنية براز دور المتنزهمشاركة القطاع الخاص في تطويرها وإ

ـ الار اـقماأللصور الفضائية عبر استقبال ال ركزم إنشاءتم كما  زحـف  لمتابعـة  ة ـصطناعي
ودراسـة   لزراعـي واإلنتـاج ا الكثبان الرملية التي تهدد المناطق القابلة لالستيطان البشري 

مركـز   وتم إنشاء. والغابات وكذلك إعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق المراعي. معدالتها
والدراسات فـي هـذا   ث تشجيع األبحايهدف لدراسة الصحراء ومكافحة التصحر، لمتخصص 

 .المجال
 



الصفحة
٢٢٤

 
 التلوث وصحة البيئة   ١٤/٢/٤

في إطار سعي المملكة للمحافظة على سالمة البيئة وحمايتها من التلـوث والتـدهور   
بصحة البيئة والحد من الملوثات بأنواعهـا  وتوفير بيئة صحية ونظيفة في المملكة واالرتقاء 

المختلفة وتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال فقد صدرت وثيقـة االسـتراتيجية الوطنيـة    
هــ  ٢٢/٩/١٤٢٩وتـاريخ  ) ٢٩٢(للصحة والبيئة، المعتمدة بقرار مجلس الـوزراء رقـم   

لشرب، والمنـاطق  جودة الهواء ومياه ا: ، والتي تضمنت مجموعة من المحاور منها)٢٠٠٨(
الساحلية، والمخلفات الصلبة، والنفايات الخطرة، واالستخدام اآلمـن للكيماويـات، والتلـوث    

 :اإلشعاعي؛ وذلك على النحو التالي
 

  جودة الهواء: 
ترتب على تنفيذ بعض المشاريع خالل الخطط التنموية المتعاقبة، وارتفـاع مسـتوى   

، عدد من التحديات التي تواجه جودة الهواء، ويجري االستهالك للطاقة وغيرها من المنتجات
 . العمل على معالجتها في ظل النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية

 
  جودة مياه الشرب: 

أثمرت جهود التنمية خالل خطط التنمية المتعاقبة عن وصول مياه الشرب المأمونـة  
قرية وهجرة بالمياه عن  ٤٠٦٠إمداد نحو مدينة وقرية وهجرة، كما يتم  ١٦٦٠والنقية إلى 

إن التوسع في استهالك مياه الشرب الناجم عن الزيادة السكانية والتوسـعات  . طريق الناقالت
 .الحضرية في مختلف مناطق المملكة، يشكل تحدياً ألنظمة اإلدارة المائية بالمملكة

 
  مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها: 

ألف كيلـومتر،   ١٧,٦رف الصحي في المملكة إلى أكثر من تصل أطوال شبكات الص
وتغطي شبكات الصرف الصـحي نحـو   . توصيلةألف  ٨٣١كما بلغ عدد التوصيالت المنزلية 

)٤٢ (وتستقبل محطات معالجـة  في نهاية خطة التنمية الثامنة من مساحات المدن الرئيسة ،
وتمثل مياه الصرف الصحي . صوىمياه الصرف الصحي معدالت تتعدى طاقتها التصميمية الق

 .المعالجة مصدراً متجدداً يمكن أن يسهم في تخفيف األعباء على المصادر األخرى
 

  المناطق الساحلية: 
على ساحل البحـر  ) ٧٦(كيلومتر، منها نحو  ٢٣٢٠ نحويبلغ طول سواحل المملكة 
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عات التنموية على طول ونتيجة لزيادة عدد المشرو. على الخليج العربي) ٢٤(األحمر ونحو 
هذين الساحلين، زادت تحديات التلوث فيهما، حيث تم على سـبيل المثـال إنشـاء مصـاٍف     
للبترول، فضالً عن العديد من المصانع البتروكيماوية، ومحطات توليـد الطاقـة، ومحطـات    
التحلية، والمشروعات الترفيهية والتجارية، ومحطات تنقية مياه الصرف الصـحي، وبعـض   

كما ازدادت حركة السفن وناقالت الزيت، وتزايدت الكثافة السكانية . دن الصناعية وغيرهاالم
من ) ٢٣(بنحو ) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩للمدن الساحلية، وتقدر نسبة سكان هذه المدن في عام 

 .سكان المملكة
 

  المخلفات الصلبة: 
الصلبة، وارتفعـت  نتيجة للتوسع في األنشطة التجارية والصناعية زاد حجم المخلفات 

كمـا  ). ٣٥(حصة الفرد من تلك النفايات، في حين ال تتجاوز نسبة تدوير المخلفـات عـن   
تواجه مدافن النفايات ضغوطاً متعددة من أهمها تراجع العمر االفتراضي بسبب تزايد كميـات  
النفايات، ومحاصرة المخططات السكانية لها، بحيث باتت تفرض ضـغوطاً وتحـديات بيئيـة    

 .طلب جهوداً مكثفة لمواجهتها خالل خطة التنمية التاسعةتت
 

 االستخدام اآلمن للمواد الكيماوية 
أدى التوسع في استخدام المواد الكيماوية وتداولها سواًء في المسـتودعات أو فـي   
المصانع، إلى قيام الرئاسة بإعداد مشروع البرنامج الوطني للسالمة الكيماوية وتنفيذه والذي 

لى وضع خطة وطنية متكاملة لضمان السالمة والحد من التلوث عند تـداول المـواد   يهدف إ
ويجري العمـل  . الكيماوية، وإدارة النفايات الخطرة وفقاً لألنظمة المحلية واالتفاقيات الدولية

 .على إعداد نظام للمواد الكيماوية لتنظيم دخولها إلى المملكة وتداولها
 

  الرصد والتوقعات: 
حيـث تشـير   الـدول،  الكثيـر مـن   قتصاد الكوارث الطبيعية بشكل كبير على تؤثر ا
. من الناتج المحلي اإلجمالي للدولـة  )١٥-١٠( ما نسبته ما بينتبدد نها أالتقديرات إلى 

، وتقـديم خـدمات   ودراسـتها  تفهم األخطار المحتملةتتطلب ع ـة المجتمـحمايوعليه، فإن 
ر بطرق وافية تدعم جهود الدفاع المدني في التخفيـف مـن آثـار الكـوارث     ـاإلنذار المبك

 . الطبيعية
 



الصفحة
٢٢٦

 

 التطوير المؤسسي والتنظيمي  ١٤/٢/٥

) ٣٤/م(أنشئت الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، بموجب األمر السـامي رقـم   
لتتولى مسؤولية حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية، ) ٢٠٠١(هـ ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ 

إضافة إلى مهماتها الرقابية والتنسيقية والتحليلية، وهي تقوم بدور رئيس في حماية البيئة إال 
كومية أخرى ذات اهتمام بشؤون البيئة أيضاً، مما يؤكد أهمية التنسيق بين أن هناك جهات ح

 .هذه الجهات لزيادة فاعلية الجهود المبذولة في المجال البيئي
 

 االستراتيجيات والخطط الوطنية لحماية البيئة  ١٤/٢/٦
ة شهدت خطة التنمية الثامنة صدور العديد من االستراتيجيات والخطط المتعلقة بحماي 

 :البيئة، من أبرزها ما يلي
 

  االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات: 
وتـاريخ  ) ٣٠٦(تم اعتماد هذه االستراتيجية بموجب قرار مجلـس الـوزراء رقـم    

، وتهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي وتعزيـزه  لضـمان   )٢٠٠٦(هـ ٢٣/١٢/١٤٢٦
توفير فوائدها البيئية واالقتصادية واالجتماعية بصورة مستدامة النتفاع كـل األحيـاء فـي    

 . الحاضر والمستقبل
 

 الوطنية للتنوع اإلحيائي يةاالستراتيج : 
وتـاريخ  ) ١٩٧(بموجب قرار مجلـس الـوزراء رقـم     االستراتيجيةهذه تم اعتماد 

وجعل المحافظة  ،تهدف إلى المحافظة على التنوع اإلحيائي، حيث )٢٠٠٨(هـ ١١/٧/١٤٢٩
يخ بتار )٥/م(رقم  الكريم الملكي كما صدر المرسوم.  عليه محوراً من محاور التخطيط الوطني

قرطاجنـة   بروتوكـول  إلى المملكة ضمامان على بالموافقة القاضي) ٢٠٠٧(هـ ٢٥/١/١٤٢٨
 النفاذ حيز دخل اإلحيائي، والذي لتنوع، وتحديداً ما يتعلق باتفاقية ااإلحيائية بالسالمة المتعلق

 .)٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨عام السعودية في  العربية للمملكة بالنسبة
 

 الوطنية للصحة والبيئة االستراتيجية : 
قرار مجلس الوزراء بموجب االستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة تمت الموافقة على 

العامة لألرصاد وحماية  وتم تكليف الرئاسة، )٢٠٠٨( هـ٢٢/٩/١٤٢٩وتاريخ ) ٢٩٢(رقم 
ا في هـذ الجهات المختصة بوضع خطط تفصيلية  توجيهبمهمة اإلشراف على تنفيذها، والبيئة 



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٢٢٧ 

ـة
لبيئ
ة ا
دار
إ

 
صل 

الف
١٤ 

فـي هـذا   تضمين تقارير األداء السنوية لما تـم إنجـازه   ب الشأن قابلة للقياس، مع التزامها
جودة الهـواء،   :منهاو، القضايا ذات العالقة بالصحة والبيئة غطي االستراتيجيةوت. الخصوص

اإلسـكان  ومياه الصرف الصحي وإعادة اسـتخدامها،  وجودة مياه الشرب، و، وسالمة الغذاء
االسـتخدام اآلمـن   والنفايات الخطـرة،  والنفايات الصلبة، والمناطق الساحلية، ووالتحضر، 

تنميـة المـوارد الطبيعيـة    إضافة إلى التلوث الضوضائي، والتلوث اإلشعاعي، وللكيماويات، 
 . المتجددة والمحافظة عليها

 
 الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية : 

لمكافحة تلوث البيئة البحريـة بالزيـت والمـواد     الخطة الوطنيةعلى  ةالموافق تمت
هـ ٢٠/١١/١٤١١تاريخ و )١٥٧(الضارة األخرى الطارئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

العامة لألرصاد وحماية البيئة تقوم الرئاسة ، ووفقاً للمادة الخامسة من هذه الخطة، )١٩٩١(
كما أسند  .وتطبيقها في البيئة البحريةمراقبة اإلجراءات الخاصة بمكافحة التلوث والحد منه ب

بعمليات االستجابة لحـوادث   المرتبطةأنشطة الجهات األخرى بين تنسيق مهمة الإلى الرئاسة 
 .التلوث البحري في الحاالت الطارئة

 
 القضايا والتحديات   ١٤/٣
 التنسيق في مجال العمل البيئي  ١٤/٣/١

في المملكة، يتطلـب األمـر قيـام الجهـات     تعزيزاً لكفاءة مواجهة التحديات البيئية 
، بالتنسيق فيما بينها ومع الرئاسة العامة لألرصـاد  يالحكومية والخاصة، المعنية بالعمل البيئ

وحماية البيئة بشأن تنفيذ أنشطتها البيئية، وذلك استناداً إلى النظام العام للبيئة، وتقيد جميـع  
درة عن الرئاسة، إضافة إلى توحيد جهود العمـل  الجهات بالمقاييس واإلرشادات البيئية الصا

البيئي تحت مظلة النظام العام للبيئة، ومن خالل استراتيجية وطنية موحدة لحمايـة البيئـة،   
فضالً عن اعتماد المعايير البيئية الدولية منهجية عمل مرجعية في مجال اإلدارة البيئية فـي  

 .المنشآت
 

 الموارد الطبيعية  ١٤/٣/٢
ة دلزيـا لنتيجـة   ، وذلـك لقطاع البيئةودية الموارد الطبيعية قضية أساسية محدعد تُ

غير المتجـددة  موارد المياه الجوفية  مخدااستوقد شكل . تلك المواردالمطردة في الطلب على 
يترتب الثامنة، نظراً لما خالل خطة التنمية  التداعياتأحد أبرز  المتنامي عليها،لتغطية الطلب 



الصفحة
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مخزونها المؤكد، إضـافة إلـى   نخفاض في امن زيادة في ملوحة المياه وهذا االستخدام على 
 .للتربـة  المجهـدة  ، وخاصـة زراعة المحاصيل قبالتعنتيجة  ،وزيادة ملوحتهاالتربة تدهور 

الضغط على المراعي الطبيعيـة  وقطع األشجار، الرعي الجائر وغير المقنن ترتب أيضاً على 
، وهو مـا أدى إلـى زحـف    معدالت التصحروارتفاع النباتي الطبيعي  كثافة الغطاء تراجعو

 .الرمال، والذي يشكل أحد أبرز التحديات للموارد الطبيعية والغطاء النباتي بالمملكة
 

 الضغوط البيئية   ١٤/٣/٣

ترتب على زيادة أعداد السكان، خالل العقود األربعة الماضية، تصاعد الضغوط علـى  
لطبيعية، وذلك نتيجة لزيادة الملوثات البيئية المتولدة عن األنشطة البشـرية  البيئة ومواردها ا

كما صاحب ). المنزلية والطبية والصناعية(والنفايات الصلبة المختلفة، ومن أهمها المخلفات 
نمو السكان تنامي كميات مياه الصرف الصحي، األمر الذي أدى إلى فرض تحديات وضـغوط  

 .لتنقية والمعالجةعلى األجهزة المعنية با
من ناحية أخرى، ارتفع الطلب على المياه في المدن لألغراض البلديـة والصـناعية،    

كما تواصل التوسع في محطات التحلية، والتي تفرض ضغوطاً على البيئـة البحريـة، وإلـى    
د السيارات في المدن ضـغوطاً متزايـدة علـى البيئـة     اعدألفرض التزايد المطرد جانب ذلك 

الرعي الجائر، واالحتطاب، وما يترتب عليه يضاف إلى ما سلف ظواهر أخرى مثل . يةالهوائ
من أضرار بيئية، مثل انجراف التربة وتحول المناطق الرعوية إلى مناطق صحراوية محدودة 

وأضاف النمو العمراني تحدياً جديداً وفرض المزيد مـن الضـغوط علـى المنـاطق     . اإلنتاج
 .ستغاللها في األغراض السكنية والتجاريةالزراعية، وذلك نتيجة ال

 
 البحرية ةالبيئ   ١٤/٣/٤

ترتب على زيادة النشاط التجاري والنقل البحري تصاعد المشكالت البيئية خالل خطة 
سفن وحامالت الـنفط  الالتلوث الناتج عن مخلفات : التنمية الثامنة، ومن أبرز تلك المشكالت

ضرار البيئية المستمرة على شواطئ البحـر  لى األإضافة باإل ،العمالقة في مياه الخليج العربي
وقد أثرت تلـك   .لشواطئالجائر لستغالل االو ، والناتجة عن التنمية العمرانيةاألحمر والخليج

، إضافة إلى تأثيرها على الشعب المرجانيـة  الساحليةعمليات الصيد والسياحة على المشكالت 
يـة  تابالن والـق الالفقاريـات والع (البحرية مـن   ةعلى الحيا البيئة الالزمة لإلبقاء وفرالتي ت

  .سماك وللطيور المهاجرةهميتها لألألى إضافة إ ،)والحيوانية والقشريات
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 استنزاف موارد الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية  ١٤/٣/٥
هــ  ١٤٢٠على الرغم من صدور نظام لصيد الحيوانـات والطيـور البريـة عـام      
، ال تزال ممارسات الصيد الجائر تشكل خطراً على أنماط الحياة الفطرية ومواطنهـا  )١٩٩٩(

الطبيعية، خاصة مع توفر التقنيات المتقدمة التي سهلت عملية الصيد ومطـاردة الحيوانـات   
اً نسـبياً قياسـاً   مرتفعيعد ل فقدان الثدييات الكبيرة في المملكة معد ولهذا، فإن. البرية وقتلها

 ، فضالً عننقراض األسد العربي والنعام العربي والفهديستدل على ذلك با، وبالمعايير العالمية
 .، مما يتطلب تطبيق األنظمة المتعلقة بالصيد وتفعيلهاانحسار أعداد األنواع الفطرية الحيوانية

أهمها الرعي واالحتطاب  ، ومندان المواطن الطبيعية للحياة الفطريةعوامل فقتتعدد و 
، ، واالستخدام المكثف للمخصبات والمبيدات الزراعية، والتوسع الزراعي والعمرانيينالجائر

رعويـة  تطبيق الدورات المما يتطلب  .عد استنزافهاوتلوث المياه العذبة، أو جفاف مواردها ب
المحافظات والمراكز، وااللتزام بتطبيق قرار عدم االحتطاب، ية في الجهات اإلداربالتعاون مع 

كما ينبغي إجراء تقويم . البيئية خاصة عند التوسع العمراني وشق الطرقالحسابات ومراعاة 
من النفايـات خاصـة   اآلمن بيئي لمشاريع المياه المعالجة، والمصانع، والمصافي، والتخلص 

 .والصحةالمتعلقة بالزراعة، والصناعة، 
 

 استراتيجية التنمية   ١٤/٤

 الرؤية المستقبلية  ١٤/٤/١

بحيث تزدهر الصـناعات  االرتقاء بالمؤشرات البيئية للمملكة خالل العقدين القادمين، 
بين الموارد الطبيعية وبين أهـداف  التوازن  مع تحقيقلبيئة، لصديقة الالنظيفة ووسائل النقل 

الموارد الطبيعية وترشـيد اسـتغاللها بمـا يحقـق األهـداف      الحفاظ على التنمية من خالل 
 .االقتصادية واالجتماعية بعيدة المدى

 
 األهداف العامة  ١٤/٤/٢
المحافظة على سالمة البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور، والحـد مـن الملوثـات     -

 .إضافة إلى الحد من آثارهابمختلف أنواعها، 

يها وحمايتها وإنماؤهـا بمـا   ، والمحافظة علوالبحرية البريةالحياة الفطرية ب العناية -
 .يكفل تحقيق التوازن البيئي وتنوع المصادر الوراثية
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، من لضمان تحقيق التنمية المستدامة ، وذلكتحقيق التوازن األمثل بين التنمية والبيئة -
من التخطيط الشامل للتنميـة فـي جميـع     أال يتجز اًجعل التخطيط البيئي جزء خالل
 .مجاالتال

العمل على إعادة توطين األنواع الفطرية النادرة المعرضـة لخطـر االنقـراض فـي      -
 .مواطنها الطبيعية

المحافظة علـى البيئـة وحمايتهـا،     لتكون قادرة علىالوطنية الكفاءات تنمية قدرات  -
 .والتعامل مع الكوارث البيئية

الفرديـة والجماعيـة   رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية  -
تشجيع الجهود الوطنية التطوعيـة فـي هـذا    إضافة إلى  ،للمحافظة عليها وتحسينها

 .والتوعية بظاهرة التغير المناخي وأساليب التأقلم والتكيف مع آثارها ،المجال

، سالمة األرواح وحماية الممتلكـات  ، والحفاظ علىالكوارث الطبيعية تبعاتالحد من  -
 . النقل البحري والبري والجويفي  السالمةوتطوير مؤشرات 

 . ات المناخيةـم الدراسـودع وإمكاناتها، التوقعاتو االرتقاء بخدمات أجهزة األرصاد -

 
 السياسات   ١٤/٤/٣
 المعنية بحماية البيئة، مـن خـالل   للقطاعات بالنسبة األداء البيئي  االرتقاء بمؤشرات

صـحة  الحفاظ علـى  البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز اآلليات الوقائية الالزمة لحماية 
  .السكان

  من خالل تطوير بـرامج  إلدارة البيئيةفي مجاالت اخصصة تالمالقوى العاملة تطوير ،
 . التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها

 بـين  التنسيق وقنواته والتعاون تعزيز آليات  ، من خاللتعزيز اإلدارة البيئية بالمملكة
 . وجميع الجهات المعنية العامة لألرصاد وحماية البيئة الرئاسة

  والدراسات التـي تعنى بمختلـف قضايا البيئة وحمايتهاتعزيز البنية المعلوماتية . 
  تصاعد مشكلة البيئية التي قد تنجم عن والتحديات االستعداد لمواجهة القضايا

 . حرارةالوارتفاع درجة  التغيرات المناخية
 القطاع الخاص في تنفيذ برامج تطوير العمل البيئي تعزيز مشاركة.  
  التنمية بالقطاعات المختلفـة  وعملية التحضر  المترتبة على تصاعدمواجهة الضغوط

 . استدامة التنميةفي إطار جهود المحافظة على 
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  فـي تخفيـف حـدة الكـوارث     ، واإلسهام توقعاتالرصد وال عمليات الدقة فيتوخي
 . الطبيعية

 إعالن مناطق محمية جديدة في المملكة، وذلـك فـي ضـوء األولويـات      التوسع في
 .والمتطلبات التي تحددها حاجة المحافظة على الحياة الفطرية

     استخدام التقنيات الحديثة وإنشاء بنوك األصول الوراثية من أجـل المحافظـة علـى
 .األنواع النادرة والمهددة باالنقراض

 
 األهداف المحددة   ١٤/٤/٤
 رادارات لمراقبة الطقس) ٤( تركيب. 
  محطات رصد بحرية ثابتة) ١٠(تركيب. 
  محطة رصد مناخية زراعية وتركيبها) ١٠٠(توريد. 
  محطة رصد أوتوماتيكية وتركيبها) ٢١(توريد. 

  محطة مراقبة جودة الهواء) ٤٠(تركيب. 

  محطات متحركة لقياس مستوى الضوضاء) ٣(توريد. 

  في المناطق المحميةأجهزة رصد مناخية ) ٨(تركيب. 

 وضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث البيئية . 

 جا، ورأس سويحل والقصبة، أجبل : إعالن خمس مناطق محمية وتشغيلها في كل من
 .وجبل قراقر، وضفة الوجه، ورأس بريدي

 إنشاء المركز الوطني لمعلومات األرصاد والبيئة والتنمية المستدامة. 

 المنطقـة  المنطقـة الشـرقية، و  : ث بالزيت وتجهيزها فيإنشاء مراكز لمكافحة التلو
 .الغربية، وتبوك، وجازان

 إنشاء شبكة إنذار مبكر في األودية المعرضة ألخطار السيول. 

 إنشاء مركز للمحافظة على األصول الوراثية لألحياء الفطرية. 

      قياس مستوى الضوضاء في المناطق الصـناعية بالمملكـة وموازنتهـا بالمقـاييس
 .العالمية

 تحديث األنظمة الخاصة بالسالمة الكيميائية والتعامل مع المواد الخطرة. 

  للتعـرف علـى تأثيراتهـا علـى     ) البرية والبحرية والجوية(إجراء الدراسات البيئية
 .السكان
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 المتطلبات المالية  ١٤/٥
الرئاسـة  (تبلغ تقديرات المتطلبات المالية المخصصة لبرامج التنمية في قطاع البيئة   

ليـون  ب) ٣,٧٥(مبلغ قدره ) لحياة الفطريةالسعودية لالعامة لألرصاد وحماية البيئة، والهيئة 
 .ريال خالل خطة التنمية التاسعة
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 السياحة واآلثار
 

 المقدمة ١٥/١
ـ   الوطني مصادر الدخل  أحد أهمالسياحة تشكل  ل لدى كثير من الدول، بـل إنهـا تحت

ـ   بعض مكانة متقدمة في حفز نمو الدخل والتوظيف في قطاعات االقتصاد المختلفة بالنسـبة ل
فـي جـذب    ةيلتنمية السـياح ل وتتنوع الجوانب اإليجابية. مثل فرنسا وتركيا وماليزيا البلدان

مصـادر الـدخل   وزيادة لمشاريع السياحية والمشاريع األخرى ذات الصلة، ي ااالستثمارات ف
، حيـث تعـد   وظيفية جديـدة  توفير فرصإسهاماتها في  فضالً عنوتنمية االقتصاد الوطني، 

اعتماداً على العنصر البشري موازنة بالقطاعات اإلنتاجيـة والخدميـة    السياحة النشاط األكثر
كما يسهم القطاع في زيادة الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات مثـل النقـل   . األخرى

والسكن والمواد الغذائية والخدمات المصرفية والترفيهية، إضـافة إلـى السـلع الرأسـمالية     
 الثقـافي  التـراث  علـى  ر والسياحة، فضالً عن المحافظةواالستهالكية المستخدمة في السف

 .لمملكةل والطبيعي
وقد شهد قطاع السياحـة واآلثار فـي المملكة العديد من التطـورات خـالل خطـة    
التنمية الثامنة، حيث توفرت التجهيزات األساسية والخدمات العامة الضرورية لتنمية القطاع؛ 

ومتنزهـات، ومراكز تسـوق، وغيرها، إضـافة   مـن فنـادق، وشقـق سكنية، ومطاعـم،
وترتب على تلك التطورات ارتفاع حصـة السـياحة   . إلى صدور عدد من القرارات التنظيمية

الداخليـة موازنة بالسياحة المغادرة، كما ارتفعت إسـهامات القطـاع فـي النـاتج المحلـي      
  .اإلجمالي

سـياحة فـي النـاتج المحلـي     تستهدف خطة التنمية التاسعة تعزيز إسهام قطاع ال  
اإلجمالي من خالل توسعة التجهيزات األساسية للقطاع وتطويرها ورفع مستوياتها، وتطـوير  
المنتجات السياحية، إضافة إلى توفير الكفاءات البشرية التي تتطلبها الفرص الوظيفية المتوقع 

وسيع استثماراته في هذا أن يوفرها القطاع، فضالً عن توفير البيئة المالئمة للقطاع الخاص لت
 . القطاع المهم

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع السياحة واآلثار موضحاً التطورات التي  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها أبرز شهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً 

ة، واألهداف العامة الضوء على الرؤية المستقبلي يلقخالل خطة التنمية التاسعة، وُي
 . والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
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 الوضع الراهن  ١٥/٢
 مقومات الجذب السياحي  ١٥/٢/١
  أنماط السياحة: 

تزخر المملكة بالعديد من اإلمكانات السياحية، والتي تتمثل في مناطق الجذب السياحي 
الطبيعية واألثرية واإلرث المعماري، التي تتوافر فيهـا التجهيـزات األساسـية، والخـدمات     

سـياحة المعـارض والمـؤتمرات    كما تتعدد األنماط السياحية في المملكـة، مثـل   . المختلفة
الترفيـه  ، وسياحة المتنزهـات و السياحة البيئيةواآلثار، و لثقافة والتراثسياحة ا، وواألعمال

سـياحة  ، والسـياحة التعلـيم والتـدريب   ، وسياحة االستكشاف والمغامرات، ووالمهرجانات
 الزراعيـة في المنـاطق  السياحة ، وسياحة االستشفاء والصحة، وسياحة التسوق، وةيالرياض

 .والقروية
 

  المتنزهات الوطنية: 
وُيعد متنزه عسير الوطني . منطقة محمية ١٦متنزهاً طبيعياً و ٢٥ينتشر في المملكة 

يليـه متنـزه   . ألف هكتـار  ٤٥٠أكبر المتنزهات الوطنية وأكثرها شهرة، حيث تبلغ مساحته 
وهنـاك  . ألف هكتـار  ٥١ألف هكتار، ومتنزه الطائف بمساحة  ٢٠٠الزلفي الوطني بمساحة 
، إضافة إلى محميـة  )١٩٨٧(هـ ١٤٠٧رة الحرة اللتان ُأنشئتا عام أيضاً محميتا الخنفة، وح

، والتي تُعد من أكبـر المحميـات   )١٩٩٢(هـ ١٤١٣عروق بني معارض التي أنشئت عام 
 .وأشهرها على مستوى المملكة

 
  المواقع األثرية: 

أن  تتميز المملكة بتعدد المواقع األثرية والتراثية وتنوعها حيث تشير اإلحصاءات إلى
 ١٦٩موقعاً أثريـاً، و  ٣٦٦٨موقعاً، منها  ٧٦٧٠عدد المواقع األثرية في المملكة يبلغ نحو 

 ١٩٨٥موقعاً تتعلق بتاريخ المملكـة، و  ١٤٠موقعاً ورد ذكرها في السيرة النبوية الشريفة، و
موقعـاً   ٤٧٩موقعاً للحرف اليدوية والصناعات التقليديـة، و  ٢٨٧موقعاً للتراث العمراني، و

 . موقعاً بحرياً تاريخياً ٧٤موقعاً جبلياً تاريخياً، و ٨٦٨ريخياً صحراوياً، وتا
 

  الحرف والصناعات اليدوية: 
، حيث يبلغ عددها والصناعات اليدوية يزخر تاريخ المملكة وتراثها بالعديد من الحرف

عمـل  ي. صناعة حرفية أساسية، تضم كل منها مجموعة كبيرة من المنتجات اليدوية ٤٥نحو 
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بتلك الحرف أكثر من عشرين ألف حرفي وحرفية، يتوزعون على جميع مناطق المملكة بنسب 

، كما تتوزع مجموعات الحرف والصناعات اليدوية األساسية وفقـا  )١٥/١(الشكل متفاوتة، 
  . لتنوع خاماتها األولية، وفي مقدمتها الخامات النباتية والحيوانية والمعدنية وغيرها

  
  )١٥/١(الشكل 

  (*) التوزيع النسبي للحرفيين بين مناطق المملكة
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  .النسب مقربة إلى أقرب رقم صحيح  (*)  
  .الهيئة العامة للسياحة واآلثار: المصدر   
  

  الخدمات السياحية  ١٥/٢/٢
تتنوع الخدمات السياحية، ويأتي في مقدمتها خدمات السكن والنقل وتسهيالت قضـاء  

وفي هذا الصدد، تشير اإلحصاءات إلى أن عدد غرف الفنادق بلغ نحو . والترفيهوقت الفراغ 
في منطقتي مكة ) ٧٨,١(، منها ما نسبته )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ألف غرفة عام  ١٠٢,٣

شـقة، تسـتحوذ    ٤٣٤٢وبلغ عدد وحدات الشقق المفروشة نحو . المكرمة والمدينة المنورة
من هذا العدد، كما تسـتحوذ هاتـان   ) ٥٣,٤(سبته منطقتا مكة المكرمة والرياض على ما ن

مـن  ) ٦٥,٥(من إجمالي عدد األسّرة في بيوت الشباب، و) ٤٠(المنطقتان على ما نسبته 
  ).١٥/١(إجمالي عدد وكاالت السفر والسياحة المرخصة، الجدول 

١٤

١٦

١٤

٥

١٢

٨

٦
٥

٤
٥

٣
٤

٥

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

الرياض مكة  
المكـرمة

المدينة  
المنورة  

القصيم الشرقية عسير تبوك حائل الحدود  
الشمالية

جازان نجران الباحة الجوف
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 )١٥/١(الجدول 

 الخدمات السياحية حسب المناطق
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ 

 المناطـق
وحدات الشقق الفنادقغرف 

المفروشة
األسّرة في بيوت 

 الشباب
وكاالت السفر 

والسياحة المرخصة 

الحصة العدد
)( الحصة العدد

)( الحصة  العدد
)( الحصة  العدد

)( 
 ٣٤,٧ ٤٩٩ ١٩ ٤٣٥ ١٩ ٨٢٤ ٩,٥ ٩٦٧٢ الرياض

 ٣٠,٨ ٤٤٢ ٢١ ٣٤,٤٤٩٥ ١٤٩٣ ٥٨,٩ ٦٠٢٢٧ مكة المكرمة 

المدينة 
 المنورة 

٥٨ ٦ ١٣٢ ١٤,٩ ٦٤٨ ١٩,٢ ١٩٦٧٦ 
٤,٠ 

 ١,٩ ٢٧ ١٠ ٢٣٠ ٢,٢ ٩٥ ٠,٧ ٦٩٩ القصيم 

 ١٧,٨ ٢٥٥ ١٦ ٣٨٠ ١٣,٦ ٥٩٢ ٧,٧ ٧٩١٨ الشرقية 

 ٣,٥ ٥٠ ٥ ١٢٠ ٩,٣ ٤٠٣ ١,٧ ١٧١٠ عسير 

 ١,٥ ٢٢ ١ ٢٠ ٠,٩ ٣٩ ٠,٥ ٥٥٥ تبوك 

 ٠,٩ ١٣ ٦ ١٥٠ ١,٥ ٦٤ ٠,٢ ٢٣٤ حائل

الحدود 
 ٠,١ ١ (*)٠٠ (*) ٠٠ ٠,١ ٥ ٠,٣ ٢٩٥ الشمالية 

 ١,٦ ٢٣ ٦ ١٥٠ ٠,٧ ٣٢ ٠,٤ ٣٨٩ جازان 

 ١,٥ ٢٢ ٢ ٥٠ ١,٤ ٦١ ٠,٤ ٤٤٢ نجران 

 ٠,٦ ٩ ٥ ١٠٦ ١,٣ ٥٨ ٠,٢ ١٨٧ الباحة 

 ١,٠ ١٥ ٣ ٦٠ ٠,٦ ٢٨ ٠,٣ ٣١٥ الجوف 

 ١٠٠ ١٤٣٦ ١٠٠ ٢٣٢٨ ١٠٠ ٤٣٤٢ ١٠٠ ١٠٢٣١٩ المملكة 

 .غير متوفر (*)
 .العامة للسياحة واآلثارالهيئة : المصدر

 
 حجم السوق السياحي  ١٥/٢/٣

السـياحة الوافـدة،    :لسياحة هيمن اينطوي سوق السياحة الوطني على ثالثة أنواع 
 :اآلتيالسياحة المحلية، والسياحة المغادرة، وقد تطورت مؤشراتها على النحو و
 

 السياحة الوافدة  ١٥/٢/٣/١
شهد قدوم نحـو  ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام  إلى أن) ١٥/٢(تشير بيانات الجدول 

وقد استحوذت الرحالت المرتبطة بسـياحة األعمـال   . مليون رحلة سياحية إلى المملكة ٨,٦
، وقضــاء )٣٣(، ثــم زيــارة األصــدقاء واألقــارب بنحــو )٤٣(والمــؤتمرات بنحــو 

 ).١١(، وأخرى بنحو )١٣(التسوق بنحو /العطالت
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الجدول إلى أن إجمالي ما أنفقه السياح الـذين قـدموا   من جهة أخرى، تشير بيانات 
وقد قُـّدرت حصـة   . بليون ريال ١٨,٧بلغ نحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩للمملكة خالل عام 

، تالها إنفاق السياح لغـرض زيـارة   )٦٠(إنفاق السياح لغرض األعمال والمؤتمرات بنحو 
ضاء العطالت والتسـوق، فقـد   ، أما إنفاق السياح لغرض  ق)٢١(األصدقاء واألقارب بنحو 

 .من إجمالي اإلنفاق) ١٣(استحوذ على نحو 
 
 )١٥/٢(الجدول 

 الرحالت السياحية القادمة واإلنفاق حسب الغرض من الزيارة 
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 الغرض من الزيارة
عدد الرحالت

 )باآلالف(

الحصة
) 

 اإلنفاق 
 )مليون ريال(

 الحصة 
) 

 ١٣ ٢٣٧٨ ١٣ ١١٥٤التسوق/ قضاء العطالت

 ٢١ ٣٩٠٣ ٣٣ ٢٨٧٧ زيارة األصدقاء واألقارب

 ٦٠ ١١٣٢٥ ٤٣ ٣٦٦٠ األعمال والمؤتمرات

 ٦ ١١١٧ ١١ ٨٩٨ أخرى 

 ١٠٠ ١٨٧٢٣ ١٠٠ ٨٥٨٩ المجموع

 . الهيئة العامة للسياحة واآلثار  :المصدر
 

، علـى  )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩هذا وقد توزع إنفاق السياح الوافدين للمملكة عام 
، ووسـائل النقـل الـداخلي    )٢٥(، والتسـوق  )٣٥(مجموعة بنود شملت مرافق اإليواء 

)١٦( والمأكوالت والمشروبات ،)١٥( والترفيه ،)٤(والبنود األخرى ،)٥ .( 
أما بالنسبة للدول المصدرة للرحالت الوافدة للمملكة، فتأتي فـي مقـدمتها الكويـت    

العربية المتحدة وقطر ومصر والبحرين، حيث قُدر إجمالي حصص هذه الدول بنحو واإلمارات 
)٦٠,٧ ( هـ ٢٨/١٤٢٩من مجموع عدد الرحالت الوافدة للمملكة في عام)وقـد  ). ٢٠٠٨

تلتهـا  ) ٢٣,٥(سجلت الكويت أعلى نسبة من رحالت السياحة الوافدة، حيث بلغـت نحـو   
، وأخيـراً البحـرين   )٨,٦(، ومصر بنحو )٨,٨(، ثم قطر بنحو )١٥,٤(اإلمارات بنحو 

 ).٤,٤(بنحو 
 

 السياحة المحلية  ١٥/٢/٣/٢
شهدت مؤشرات السياحة المحلية خالل خطة التنمية الثامنة تطوراً ملموساً، حيث تـم  

وقـد اسـتهدف نحـو    ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون رحلة سياحية عام  ٢٤,٦تنفيذ نحو 
)٦٤,٦ (ناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والتـي اسـتقبلت   من الرحالت السياحية م
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من مجموع الرحالت على التوالي، فـي حـين توزعـت    ) ١٤,٦و ١٣,٥و ٣٦,٥(نحو 
من إجمالي الرحالت على المناطق األخـرى، الجـدول   ) ٣٥,٤(النسب الباقية، والبالغة نحو 

)١٥/٣.( 
اء الغرضين الرئيسين لرحالت التسوق وزيارة األقارب واألصدقوالعطالت قضاء وُيعد 

علـى  ) ٣٨,٣(و) ٥٤(السياحة المحلية، حيث تستحوذ الرحالت لهذين الغرضين على نحو 
 ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩التوالي من إجمالي رحالت السياحة المحلية عام 
 
 )١٥/٣(الجدول 

 الرحالت السياحية المحلية حسب الوجهة والغرض 
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 )باآلالف(
 الوجهة

/قضاء العطالت
 التسوق

زيارة األصدقاء
 واألقارب

األعمال
 حصة المنطقة  المجموع أخرىوالمؤتمرات

)( 

 ١٣,٥ ٣٣١٩ ١٣٣ ٢٦١ ١٦٦٥ ١٢٦٠ الرياض

 ٣٦,٥ ٨٩٦٢ ١٧٢ ٤٥٧ ٢٥٨٢ ٥٧٥١ مكة المكرمة

 ٨,٠ ١٩٧٣ ٩٥ ١٠٠ ٧٨٣ ٩٩٥ المدينة المنورة

 ١,٨ ٤٥٣ ٤ ١٥ ٢٢١ ٢١٣ القصيم

 ١٤,٦ ٣٥٨٧ ٩٢ ٢٠٢ ١٢٢١ ٢٠٧٢ الشرقية

 ٩,٧ ٢٣٧٤ ٣٦ ٨٣ ٩٢٨ ١٣٢٧ عسير

 ٣,٦ ٨٨٨ ١٣ ٦٧ ٤٣٣ ٣٧٥ تبوك

 ٢,٣ ٥٧٢ ١٨ ١٤ ٢٩٧ ٢٤٣ حائل
 ٠,٩ ٢٢١ ٥ ١٧ ١٠٤ ٩٥ الحدود الشمالية

 ٣,١ ٧٥٤ ٥ ٣٨ ٢٩٦ ٤١٥ جازان

 ٠,٥ ١٣٢ ١ ٤ ٩٢ ٣٥ نجران

 ٤,٨ ١١٧٧ ٢٠ ٣٧ ٧٠٦ ٤١٤ الباحة

 ٠,٦ ١٤٨ ٢ ١٥ ٧١ ٦٠ الجوف

 ١٠٠ ٢٤٥٦٠ ١٣١٠٥٩٦ ٩٣٩٩ ١٣٢٥٥ المملكة

ــوع ــن مجم ــة م الحص
   ١٠٠ ٢,٤ ٥,٣ ٣٨,٣ ٥٤)(الرحالت حسب الغرض

 . الهيئة العامة للسياحة واآلثار:   المصدر
 

 السياحة المغادرة  ١٥/٢/٣/٣
) المغـادرة السـياحة  (بلغ إجمالي عدد الرحالت السياحية الخارجية لمواطني المملكة 

، شكلت الرحالت لغرض قضاء العطالت )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون رحلة عام  ٤,١نحو 
بليون ريال،  ١٩,٦وأنفق السياح المغادرون من المملكة نحو . منها) ٧٩,٢(والتسوق نحو 

 ). ١٥/٤(الجدول 
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 )١٥/٤(الجدول 
 حسب الغرض من الزيارةواإلنفاق الرحالت السياحية المغادرة 

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 الغرض
 اإلنفاق الرحالت السياحية

العدد
 )باآلالف(

الحصـة
)( 

  القيمة
 )مليون ريال(

 الحصـة 
 )( 

 ٧٩,٢ ١٥٥٧٢ ٣٢٤٧٧٩,٤ التسوق/قضاء العطالت

 ٥,٤ ١٠٧١ ٩,٤ ٣٨٤ األصدقاء واألقاربزيارة 

 ١٠,١ ١٩٦٢ ٥,٩ ٢٤٢ والمؤتمرات األعمال

 ٥,٣ ١٠٤٨ ٥,٣ ٢١٥ أخرى

 ١٠٠ ١٠٠١٩٦٥٣ ٤٠٨٨ اإلجمالي

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار: المصدر       
  

وأما بالنسبة للرحالت المغادرة حسب الغرض والوجهة، فتعد مصر أكثـر الوجهـات   
السياحية تفضيالً لغرض قضاء العطالت والتسوق، وزيارة األصدقاء واألقـارب، فـي حـين    

لغرض األعمال والمؤتمرات إلى اإلمارات العربيـة المتحـدة،   اتجهت أكثر الرحالت السياحية 
 ).١٥/٥(الجدول 

 
 )١٥/٥(الجدول 

 أعلى خمس وجهات قصدها السياح المغادرون حسب الغرض من الزيارة
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 أخرى األعمال والمؤتمرات زيارة األصدقاء واألقارب التسوق/ قضاء العطالت  الترتيب
 مصر اإلمارات العربية المتحدة مصر مصر ١
 األردن مصر سوريا األردن ٢
 سوريا سوريا الكويت سوريا ٣
 الهند إندونيسيا اليمن اإلمارات العربية المتحدة ٤
 اليمن سويسرا الهند البحرين ٥

 .الهيئة العامة للسياحة واآلثار: المصدر  
 

 منجزات الهيئة العامة للسياحة واآلثار  ١٥/٢/٤
الهيئة العامة للسياحة واآلثار خالل خطة التنمية الثامنة العديد مـن المبـادرات    تبنت

اسـتكمال الهيكـل   : واألنشطة التي ترمي إلى رفع مستوى أداء قطاع السياحة، من أبرزهـا 
المؤسسي لقطاع السياحة، ووضع خطط وبرامج لتنمية القوى العاملـة السـياحية، وإعـداد    



الصفحة
٢٤٠

 

ناطق اإلدارية لتنمية السياحة الوطنية، وتنفيذ حمالت للتوعيـة  استراتيجيات على مستوى الم
والتسويق السياحي،  فضالً عن إنشاء قاعدة معلومات سياحية باستخدام تقنيـات المعلومـات   

قامت الهيئة أيضاً بتأسيس برنامج متخصص للسياحة والثقافة والتـراث،  ). GIS(الجغرافية 
فعيل السياحة البينية، وتشخيص مقومـات االسـتثمار   وتطوير العالقات السياحية للمملكة وت

 .السياحي من خالل عدد من الدراسات والمسوحات الميدانية وحلقات النقاش
 ١٢وفي إطار تنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، قامت الهيئة بتحديد وتسجيل أكثر من 

ح مجلـس إدارة  وقد أتـا . ألف موقع طبيعي وتاريخي وثقافي تتمتع بمقومات سياحية عالية
. موقعاً من المواقع المشار إليها للقطاع الخاص إلقامة المشاريع السياحية عليها ٩٥٠الهيئة 

والمؤسسات ذات األهمية السياحية، حيـث   ونقاطه حددت الهيئة أيضاً مواقع الجذب الطبيعية
فـي  متحفاً، تبرز مختلف المظاهر والسمات الطبيعيـة والتاريخيـة والثقافيـة     ١١١شملت 

متـاحف   ٤متحفاً علميـاً، و  ٢٥متحفاً تاريخياً، و ٣٢متحفاً ثقافياً تراثياً و ٤٩المملكة، منها 
 . تعليمية، ومتحف عن المعالم العسكرية

ترعى الهيئة مختلف األنشطة والفعاليات الثقافيـة مثـل مهرجـان بريـدة للتمـور،      
اإلعالمية، حيث يـتم خاللهـا    ، واألنشطة والمناسبات)مثل رالي حائل(والمسابقات الرياضية 

وغير ذلك من كتيبات المعلومـات   وخرائطه توزيع الكتيبات المصورة وأدلة السفر والسياحة
ومن جانبها، تبذل الجهات المعنية جهوداً حثيثة لصيانة التراث والحفاظ عليه فـي  . السياحية

يـاء جـدة القديمـة    جميع المناطق الحضرية والقروية، ومن ذلك على سبيل المثال ترميم أح
 . والدرعية ومشروع القرى التراثية

ومنها على سبيل المثـال مشـروع   (وتعكف الهيئة على إعداد خطط لتطوير السياحة 
، كما تخطط لتطوير وجهات سياحية فـي  )تطوير العقير ووجهة الطائف الجبلية وسوق عكاظ

إضافة إلى إنشـاء متنـزه   دومة الجندل والجرة واليزيد وجزر فرسان ورأس الطرفة والليث، 
كما خطت الهيئة خطوات متقدمة في جهودها الرامية إلى إعـادة إحيـاء   . صحراوي في حائل

عـالوة  . التراث الثقافي المحلي في مواقع مثل الغاط، ورجال ألمع، وذي عين، وجبة، والعال
 ".لمعارضاستراتيجية تنمية سوق االجتماعات والمؤتمرات وا"على ذلك قامت الهيئة بإعداد 

ومن أجل وضع السياحة في مكان الئق على خارطة االقتصـاد الـوطني، تـم إدراج    
ليشـكل أحـد   السياحة الفرعي بالتنسيق مع مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، حساب 

مفردات نظام الحسابات الوطنية، من خالل إتباع المنهجية التي وضـعتها منظمـة السـياحة    
يئة، باإلضافة إلى المسوحات المنتظمة الخاصـة بالسـياحة الوافـدة    كما أجرت اله. العالمية

 ).٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨والداخلية والخارجية التي تنفذها، مسحاً للمؤسسات السياحية عام 
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الف
١٥ 
وفي سبيل تطوير المنتجات والخدمات السياحية، أعدت الهيئة بالتعاون مع الجهـات  

هــ  ١٤٤٧-١٤٢٨والصـناعات اليدويـة   االستراتيجية الوطنية لتنمية الحـرف  "المختصة 
، إضافة إلى خطتها التنفيذية الخمسية، حيث تضمنت االستراتيجية وخطتها )"٢٠٢٥-٢٠٠٧(

التنفيذية جميع الجوانب المهنية والتنظيمية والتمويلية والتسويقية لقطاع الحرف والصناعات 
 .اليدوية، إضافة إلى تحديد أبرز المعوقات التي تواجه هذا القطاع

 
 التطوير المؤسسي والتنظيمي   ١٥/٢/٥

تعتمد كفاءة أداء قطاع السياحة واآلثار في المملكة على تكامل المبادرات الحكوميـة  
تعبئة جهود جميع الجهـات الحكوميـة    ى الهيئة العامة للسياحة واآلثاروالخاصة، حيث تتول

في المقابل وتنمية السياحة، المعنية لتوفير التجهيزات األساسية والخدمات العامة الضرورية ل
يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات السياحية، مثل مرافـق اإليـواء والمطـاعم والمقـاهي     
والمتنزهات، وشركات تأجير السيارات، ومراكز التسوق، والفعاليـات الثقافيـة والرياضـية    

لـف منـاطق   ولدعم جهود تطوير هذا القطاع، أنشأت الهيئة إدارات سياحية في مخت. ونحوها
-٢٠٠١(هـ ١٤٤١-١٤٢٢المملكة، لتضطلع بمتابعة تنفيذ مشروع تنمية السياحة الوطنية 

واعتمـدت الهيئـة أيضـاً    . ، إضافة إلى تسهيل إقامة المشروعات السياحية ودعمها)٢٠٢٠
وذلك من أجل زيادة معـدل تـوطين   " تنمية الموارد البشرية الوطنية لقطاع السياحة"مشروع 

 . ا القطاعالوظائف في هذ
وقد شهدت خطة التنمية الثامنة صدور بعض القـرارات التنظيميـة المهمـة، وفـي     

الخاص بتعـديل  ) ٢٠٠٨(هـ ١٦/٣/١٤٢٩وتاريخ ) ٧٨(مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 
كما صـدر قـرار    ."الهيئة العامة للسياحة واآلثار"إلى " الهيئة العليا للسياحة"اسم الهيئة من 

القاضي بتولي الهيئـة وضـع   ) ٢٠٠٩(هـ ٥/٣/١٤٣٠وتاريخ ) ٦٦(قم مجلس الوزراء ر
وصدر أيضـاً قـرار   . آليات للتصرف في مواقع التراث العمراني وفقاً لضوابط حددها القرار

بتطوير آليـات  "الذي قضى ) ٢٠٠٩(هـ ٢٢/٦/١٤٣٠وتاريخ ) ٢٠٩(مجلس الوزراء رقم 
ة الداخلية، مع وضـع الصـيغ المالئمـة    التمويل الحكومي وقنواته لدعم جهود تنمية السياح

لمشاركة صناديق اإلقراض الحكومية في تمويل مشاريع السـياحة الداخليـة، إضـافة إلـى     
ومن جانبها، قامت الهيئة بتطبيـق معـايير الجـودة فـي مجـال      ". إجراءات تحفيزية أخرى

خدمات في إدارتها لل ISOعلى شهادة التميز ) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩الخدمات، حيث حصلت عام 
 .السياحية

  



الصفحة
٢٤٢

 

 القضايا والتحديات   ١٥/٣
 السياحة الداخلية  ١٥/٣/١

في المملكة منافسة قوية على المسـتويين  ) الوافدة والمحلية(تواَجه السياحة الداخلية 
فعلى المستوى اإلقليمي، تتمتع الكثير من الدول المجاورة بموارد وإمكانات . اإلقليمي والدولي
مما يتطلب االستمرار في تطوير السياحة الداخلية ودعمها وتحسين خـدماتها  . سياحية جاذبة

ها األثرية وبنيتها األساسية، إضافة إلى تقديم حوافز لالستثمار في هـذه المجـاالت،   ومواقع
بحيث تتنوع الخدمات وتزداد المنافسة في السوق، ومن ثم تنخفض تكلفة الخدمات، وترتفـع  
جودتها وصوالً إلى هدف تنمية السياحة الداخلية وزيادة جاذبيتها، مما ينعكس إيجابـاً علـى   

والتحويالت بميزان المدفوعات، ويزيد من إسهام قطاع السياحة فـي النـاتج   ميزان الخدمات 
 . المحلي اإلجمالي، وفي تنويع مصادر الدخل لالقتصاد الوطني

 
 الوعي السياحي  ١٥/٣/٢

لـذا فـإن   . ال يزال الوعي بأهمية السياحة للوطن والمواطن دون مستوى الطموحات
أحد أهم التحديات التي تواجـه تنميـة السـياحة    نشر الوعي السياحي بين المواطنين يشكل 

الداخلية بالمملكة، وهو ما يتطلب إعداد برامج توعوية ونشرها بين الفئـات المختلفـة مـن    
) المرئية والمكتوبة والمسموعة(المواطنين في جميع مناطق المملكة من خالل وسائل اإلعالم 

 .ي تنشيطهاللتعريف بأهمية السياحة الداخلية، ودور المواطنين ف
 

 المنتجات السياحية   ١٥/٣/٣
على الرغم من الجهود التطويرية حيال المنتجات والخدمات السياحية بالمملكة، إال أن  

العرض الكلي من المنتجات السياحية المحلية المعدة بطريقة مبتكرة وجاذبة ومنافسـة، مـن   
تطـوير المواقـع السـياحية     حيث الكم والكيف، ال يزال محدوداً، مما يتطلب االستمرار فـي 

وتأهيلها واستثمارها، وتنمية المنتجات ذات الصلة بالسياحة الترفيهيـة سـواء البحريـة أو    
الصحراوية، أو سياحة الواحات والمؤتمرات والمنتديات العلمية والتقنيـة وغيرهـا، ورفـع    

 . جودتها
 

 التجهيزات األساسية   ١٥/٣/٤
ألساسية في بعـض المواقـع السـياحية، تركـز     ترتب على عدم اكتمال التجهيزات ا 
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الف
١٥ 
االستثمارات السياحية للقطاع الخاص في المراكز الحضرية وعلى سـواحل البحـر األحمـر    

وفي المقابل، ظلـت  . والخليج العربي، إضافة إلى بعض المواقع القريبة من المراكز الحضرية
ويعزى هذا العزوف إلـى  . استثمارات القطاع الخاص السياحية محدودة في المناطق الداخلية

أن التجهيزات األساسية السياحية في بعض المناطق ال تزال دون مستوى المعـايير الدوليـة   
الحديثة، مما يتطلب تطوير التجهيزات األساسية ورفع مستوياتها، وتشجيع القطـاع الخـاص   

السـياحية  على االستثمار في هذه المشروعات، في مقابل قيام القطاع العام بـربط المواقـع   
، )مثل الطرق والكهرباء والمياه وخطوط الهاتف ونحوها(بشبكات التجهيزات األساسية العامة 

إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية المتمثلة في العالمـات اإلرشـادية واإلجـراءات األمنيـة     
 .وغيرها

 
 الحرف والصناعات التقليدية   ١٥/٣/٥

التي مرت بها المملكة خالل العقود الماضـية  أدت التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
وعلـى  . التي اشتهرت بها عدة مناطق فـي المملكـة   إلى انحسار العديد من الحرف التقليدية

ـ قليل مـنهم ال  الد عدد ال بأس به من الحرفيين، إال أن والرغم من وج زال يحـافظ علـى   ي
إنتاجهم ضمن فعاليات بعـض  استمرارية اإلنتاج الحرفي بالمملكة، ويمكن مشاهدة نماذج من 

 . الوطنية اتالمهرجان
وانطالقاً من األهمية المتزايدة للحرف والصناعات التقليدية في تأصيل الهوية الثقافية، 

في المحافظة على التراث الوطني واالستفادة منه في تطـوير السـياحة بالمملكـة،    واإلسهام 
مـن خـالل   وض بهذا القطاع وتطويره يتطلب النهفإن األمر فضالً عن توفير فرص وظيفية، 

القطـاع ويوجـه    اإلشراف على هذايتولى ) أو ضمن جهاز قائم/ جديد(جهاز حكومي إيجاد 
خطة وطنيـة  في إطار ، وذلك التنفيذية اتن بالمهميمع قيام القطاع الخاص والحرفي ،نشاطاته

 .وتطويرها لتنمية الحرف والصناعات التقليدية في المملكة
 

 استراتيجية التنمية  ١٥/٤
 الرؤية المستقبلية  ١٥/٤/١

، انطالقـاً مـن   )اجتماعية وثقافية وبيئية واقتصادية(تنمية سياحية مميزة ذات منافع 
 .أصالة تراث المملكة العريق وضيافتها التقليدية

 



الصفحة
٢٤٤

 

 األهداف العامة  ١٥/٤/٢
المرافـق   تنمية صناعة سياحية تنافسية استناداً إلى معطيات ومقومـات ثريـة مـن    -

 .والخدمات السياحية
زيادة إسهامات قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي، من خالل إيجـاد مـوارد    -

 . جديدة للدخل وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية
 .تنمية المواقع والمرافق السياحية واألثرية والمحافظة عليها -
السـياحية ليشـمل مختلـف     واألنشطة) العامة والخاصة(توسيع نطاق االستثمارات  -

 .مناطق المملكة ليتسنى زيادة فرص العمل في المناطق
 .تنمية العمالة في مجال السياحة وتطويرها -
تعزيز وعي المواطنين بأهمية السياحة كأداة الستثمار الموارد الثقافيـة والتاريخيـة    -

 .التراثية للدولة
باقي األمم، من خالل تبادل تعزيز دور السياحة في دعم فرص التعارف بين المملكة و -

الزيارات والمعارف والوفود السياحية للتعرف عن قرب وعلى أسـس سـليمة علـى    
 .  ثقافة المملكة وتراثها

 .المحافظة على الصناعات والحرف اليدوية التقليدية وحمايتها -
 .الحفاظ على البيئة وترشيد استخدامات المياه والطاقة في المرافق السياحية -
 

 السياسات   ١٥/٤/٣
  تحديد المقومات السياحية واألثرية والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية في

مختلف مناطق المملكة وتقويمها والحفاظ عليها، ووضع الخطط المناسـبة لحمايتهـا   
 .وتطويرها، من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص

 نظيمية وتيسير اإلجـراءات المرتبطـة   تحسين بيئة األعمال من خالل تطوير األطر الت
الـوطني  (بالتنميـة واالستثمار السياحـي، خاصـة اسـتثمارات القطـاع الخـاص     

 ).  واألجنبي
     االرتقاء بمستويات جودة المنتجات والخدمات السياحية الوطنيـة وتنافسـيتها، مـع

 .الحفاظ على البيئة
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  ومتابعته، مـن خـالل   " سياحةمشروع تنمية الموارد البشرية الوطنية بقطاع ال"تنفيذ
 .دعم جهود إنشاء مؤسسات التعليم والتدريب السياحي وتطويرها

      دعم جهـود تأسيـس الشركـات والجمعيــات التجاريــة والمهنيــة الداعمـة
 .للسياحة

  وضع خطط وبرامج تسويقية على مستوًى عاٍل من الكفاءة، مع االعتماد على األدوات
عية المتكاملة محلياً ودوليـاً لتسـويق المنـتج السـياحي     الترويجية والقنوات التوزي

 .الوطني
   تعزيز الوعي العام بأهمية السياحة للوطن والمواطن، وذلك من خالل برامج توعويـة

 .تبث من خالل مختلف وسائل اإلعالم
 

 األهداف المحددة  ١٥/٤/٤
  ألف  ٩٢,٢ألف غرفة فندقية، ونحو  ١٤١زيادة مرافق اإليواء السياحي إلى نحو

 .وحدة مفروشة بنهاية خطة التنمية التاسعة
  ألف فرصة تدريبية ٢٤٥,٧زيادة فرص التدريب السياحي إلى نحو. 
  ألف وظيفة في نهاية  ٤٦٢الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو

 . خطة التنمية التاسعة
 وث الشعبي، والطرق عرض المواقع األثرية، والتاريخية، والمواقع المرتبطة بالمور

 .والدروب التاريخية المهمة
 ترميم القصور والقالع واألبراج القديمة وإحياؤها وإعادة استخدامها. 
  الهفوف، ونجران، والعال، وتيماء، والجوف، (تحسين ستة متاحف إقليمية في كل من

 .وتطويرها) وصبياء
  وتبوك، والدمام،  أبها، والباحة،(إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة في كل من

 ).وحائل
  متحف اإلبل، ومتحف النخيل والتمور، ومتحف (إنشاء خمسة متاحف متخصصة وهي

 ).الخيول العربية، ومتحف المالبس الشعبية والحلي، ومتحف الصقور

 



الصفحة
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 المتطلبات المالية  ١٥/٥
للسـياحة  تبلغ تقديرات المتطلبات المالية المخصصة لبرامج التنمية للهيئـة العامـة     

 .ليون ريال خالل خطة التنمية التاسعةب) ٧,١(واآلثار مبلغ قدره 
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 التجـــــارة
 

 التجارة الخارجية ١٦/١
 المقـــدمة ١٦/١/١

حققت مؤشرات أداء قطاع التجارة الخارجية خالل خطة التنمية الثامنة تطورات مهمة 
تجسدت في زيادة إسهاماته النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي، وتفعيل دوره التنمـوي فـي   
توفير متطلبات المشروعات التنموية من السلع الرأسمالية والوسـيطة، وتحويـل الميـزات    

افسية، إضافة إلى توفير احتياجـات األسـواق المحليـة مـن السـلع      النسبية إلى ميزات تن
ويعزى جانب مهم من تلك التطورات إلى االستمرار في تعزيز مستوى االنفتـاح  . االستهالكية

االقتصادي، وإلى االرتفاع الملحوظ في األسعار العالمية للنفط، وما ترتب عليه مـن تحقيـق   
 .ساب الجاري بميزان المدفوعاتفوائض جيدة في الميزان التجاري والح

تحرص خطة التنمية التاسعة على مواصلة جهود تعزيز دور قطاع التجارة الخارجيـة  
في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتنويع القاعدة االقتصادية، وزيادة إسهاماته فـي  

مية الصادرات غيـر  الناتج المحلي اإلجمالي، فضالً عن حرصها على تهيئة البيئة المواتية لتن
النفطية، وترشيد الواردات، والعمل على تخفيض العجز في ميزان الخدمات والتحويالت مـن  

باإلضافة إلى جذب االستثمارات األجنبية والمشروعات . أجل تحسين أوضاع ميزان المدفوعات
يتوقـع  عالوة على معالجة التحديات التي . المشتركة التي تسهم في تنمية الصادرات الوطنية

 .   أن تجابه قطاع التجارة الخارجية
يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن لقطاع التجارة الخارجية موضحاً  

القضايا والتحديات التي  برزالتطورات التي شهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ
الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف  لقيينبغي معالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، وُي

 . العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
 

 الوضع الراهن ١٦/١/٢
 التجارة السلعية ١٦/١/٢/١

شهدت حركة التجارة السلعية للمملكة تطوراً ملحوظاً خالل السنوات األربع األولى من 
بليون ريال فـي   ٦٥٠,١رتفعت قيمتها باألسعار الجارية من نحو خطة التنمية الثامنة، حيث ا

هــ  ٢٨/١٤٢٩بليون ريـال فـي عـام     ١٦٠٧,٢إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 



الصفحة
٢٤٨

 

، ويرجع ذلك من بين عوامل أخـرى  )٢٥,٤(، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٨(
غذائيـة والسـلع الوسـيطة،    إلى الزيادة في األسعار العالمية للنفط، وارتفاع أسعار السـلع ال 

 . وانخفاض أسعار صرف الدوالر أمام معظم العمالت الرئيسة
وكمقياس لدرجة االنفتاح على االقتصاد العالمي، بلغت نسبة حجم التجارة الخارجيـة  

، موازنة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام ) ٩١,٤(السلعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي نحو 
مما يعكس المسـتوى المتقـدم النـدماج     ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٦٩,٣(بنحو 

يجابيـة  إكما شهد هيكل الصادرات والواردات تطورات . اقتصاد المملكة في االقتصاد العالمي
تمثلت في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمـالي الصـادرات، وانخفـاض نسـبة     

التطورات في التجارة أهم ويمكن إبراز  .الواردات من السلع االستهالكية إلى إجمالي الواردات
 : السلعية على النحو التالي

 
   الصادرات السلعية: 

خالل السـنوات األربـع   ) باألسعار الجارية(نمت القيمة اإلجمالية للصادرات السلعية 
بليـون   ٤٧٢,٤، مرتفعة مـن  )٢٥,٦(األولى من خطة التنمية الثامنة بمعدل سنوي قدره 

هــ  ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عـام   ١١٧٥,٥إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ريال في عام 
تعزى الزيادة فـي قيمـة   . من إجمالي التجارة السلعية) ٧٣,١(، وتمثل ما نسبته )٢٠٠٨(

الصادرات السلعية في المقام األول إلى الزيادة في قيمة صادرات النفط الناتجة عن ارتفـاع  
، حيث ارتفعت قيمة صـادرات  )٢٠٠٨أكتوبر (ـ ه١٤٢٩األسعار العالمية للنفط حتى شوال 

بليـون   ٣٤٨,٢من ) ٢٨,٥(النفط الخام خالل المدة نفسها بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
بليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع مساهمتها النسبية فـي إجمـالي قيمـة     ٩٤٨,٨ريال إلى 

) ٧٣,٧(بنحـو  موازنة ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام ) ٨٠,٧(الصادرات السلعية إلى 
، إال أن هذه النسب تبرز الحاجة لتكثيف الجهـود لتنويـع   )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام 

أما قيمة صـادرات المنتجـات النفطيـة    . الصادرات، التي تتطلب تنويع القاعدة االقتصادية
خالل السنوات األربـع  ) ١٢,٣(على الرغم من نموها بمعدل سنوي متوسط قدره ف ،المكررة

بليون ريال في نهايتهـا،   ١٠٤,٩بليون ريال في بداية المدة إلى  ٦٦الخطة من  األولى من
إال أن مساهمتها النسبية في إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفضت خالل المدة نفسها من 

)١٤ ( إلى)٨,٩( الجدول ،)١٦/١/١.( 
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  )١٦/١/١(جدول ال
  السلعية المملكة صادراتتطور 

  (*)خطة التنمية الثامنة 
  )بليون ريال(

معدل النمو السنوي  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩)٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥ البيان
 )(الحصة  القيمة )(الحصة القيمة )(المتوسط 

 ٢٨,٥ ٨٠,٧ ٣٤٨,٢٧٣,٧٩٤٨,٨ الخام النفط

 ١٢,٣ ٨,٩ ١٤,٠١٠٤,٩ ٦٦,٠ )المكررة( المنتجات النفطية

 ٢٠,٣ ١٠,٤ ١٢,٣١٢١,٨ ٥٨,٢ الصادرات غير النفطية

 ٢٥,٦ ١٠٠ ٤٧٢,٤١٠٠١١٧٥,٥ اإلجمالي

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)
  .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر 

  
بليون ريال في  ٥٨,٢أما بالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد ارتفعت قيمتها من نحو

هــ  ٢٨/١٤٢٩بليـون ريـال فـي عـام      ١٢١,٨إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 
إلـى  ) ١٢,٣(، إال أن إسهاماتها النسبية في إجمالي الصـادرات تراجعـت مـن    )٢٠٠٨(
)١٠,٤ (واستحوذت البتروكيماويات على أكبر حصـة مـن الصـادرات    . خالل المدة ذاتها

، تلتهـا  )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩فـي عـام   ) ٢٩,٧(ها السلعية غير النفطية بلغت نسبت
، )١٧,٧(، ثم السلع المعـاد تصـديرها بنسـبة    )٢١,٩(الصادرات من البالستيك بنسبة 

  ).١٦/١/١(الشكل 
  )١٦/١/١(الشكل 

  التوزيع النسبي للصادرات غير النفطية حسب البنود الرئيسة
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

)(  

  .امة والمعلوماتمصلحة اإلحصاءات الع: المصدر    

البتروآيماويات



البالستيك



معادن عادية 
ومصنوعاتها



سلع معاد تصديرها



سلع أخرى





الصفحة
٢٥٠

 

وفيما يتعلق بتوزيع الصادرات السلعية حسب مجموعات الدول الرئيسة، فقد استأثرت 
بالحصة الكبرى مـن إجمـالي قيمـة    ) غير العربية أو اإلسالمية(مجموعة الدول األسيوية 

بليون ريال فـي   ٦٠٤,٦الصادرات، إذ بلغت صادرات المملكة إلى هذه المجموعة ما قيمته 
من إجمالي قيمـة صـادرات   ) ٥١,٤(، تمثل ما نسبته نحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 

وما نسبته نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٢١٠,٩المملكة، مقارنة بنحو 
)٤٤,٦ (  من إجمالي قيمة الصادرات، أي أنها نمت بمعدل سنوي متوسط قـدره)٣٠,١ .(

ا الشمالية، والتـي ارتفعـت قيمـة صـادرات     وتلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول أمريك
بليـون   ٢٠٣,٢بليون ريال في بداية المدة إلـى   ٨٤,٩المملكة إليها خالل المدة نفسها من 

). ١٧,٣(إلى نحو ) ١٨(ريال في نهايتها، إال أن حصتها انخفضت بنسبة طفيفة من نحو 
على الـرغم مـن تراجـع    وجاءت مجموعـة دول أوروبا الغربية في المرتبة الثالثة وذلك 

واحتلـت دول مجلـس التعـاون    ). ١٠,٦(إلـى  ) ١٦,٤(حصتها خالل المدة نفسها من 
، الجـدول  )٧(بليون ريال ونسبة تقـدر بنحـو    ٨٢,٧الخليجي المرتبة الرابعة بما قيمته 

)١٦/١/٢.( 
 )١٦/١/٢(الجدول 

 حسب مجموعات الدول الرئيسة المملكة السلعية صادرات
 (*)التنمية الثامنة  خطة

 )بليون ريال(

 مجموعات الدول

هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
  يمعدل النمو السنو )٢٠٠٨(

 )( المتوسط
 القيمة 

الحصة
)( 

 القيمة
 الحصة 

)( 

 ٢٨,٠ ٧,٠٤ ٨٢,٧ ٦,٥٢ ٣٠,٨ يدول مجلس التعاون الخليج

 ٢٧,٣ ٥,٤٤ ٦٣,٩ ٥,١٤ ٢٤,٣ خرىالدول العربية األ

 ٢١,٨ ٤,٦٤ ٥٤,٦ ٥,٢٥ ٢٤,٨ )غير العربية(سالمية الدول اإل

 ٥١,٤٣٣٠,١ ٦٠٤,٦ ٤٤,٦٤ ٢١٠,٩ )ةسالميو اإلأغير العربية( سيويةالدول اآل

 ١٩,٤ ٢,١١ ٢٤,٨ ٢,٥٨ ١٢,٢)ةسالميو اإلأغير العربية(ةفريقيالدول اإل

 ٢٠,٩ ٠,٢٧ ٣,٢ ٠,٣٢ ١,٥ استراليا

 ١٧,٢٩٢٤,٤ ٢٠٣,٢ ١٧,٩٧ ٨٤,٩ ةمريكا الشماليأ

 ٢٤,٠ ١,١١ ١٣ ١,١٦ ٥,٥ مريكا الجنوبيةأ

 ١٠,٦٣١٢,٧ ١٢٥ ١٦,٣٨ ٧٧,٤ وروبا الغربيةأ

 ٤١,٤ ٠,٠٣ ٠,٤ ٠,٠٢ ٠,١ با الشرقيةوورأ

 ٠,٠ ٠,٠١ ٠,١ ٠,٠٢ ٠,١ خرىأدول 

 ٢٥,٦ ١١٧٥,٥١٠٠ ١٠٠ ٤٧٢,٥ اإلجمالي

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر
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   الواردات السلعية: 
بليون ريال في عـام   ١٧٧,٧من  ) باألسعار الجارية(ارتفعت قيمة الواردات السلعية  

، بمعدل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عام  ٤٣١,٧إلى )  ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
بهيكل الواردات السلعية، فقد شـهدت   وفيما يختص). ٢٤,٨(نمو سنوي متوسط قدره نحو 

الواردات من السلع الرأسمالية زيادة ملموسة في حصتها من إجمالي الواردات السلعية مـن  
)١٧,٥ ( هـ ٢٤/١٤٢٥في عام)٢٤,٧(إلى ) ٢٠٠٤ ( هـ ٢٨/١٤٢٩في عام)٢٠٠٨ .(

المـدة   كما ارتفعت حصة الواردات من السلع الوسيطة في إجمالي الواردات السـلعية خـالل  
وعليه، فقد ارتفعت الحصة اإلجمالية للواردات من السلع ). ٤٥,٧(إلى ) ٤٤,٢(نفسها من 

خالل المدة نفسها، مما يشـكل مؤشـرات   ) ٧٠,٤(إلى ) ٦١,٧(الرأسمالية والوسيطة من 
وفي . إيجابية، نظراً ألهمية كل من السلع الرأسمالية والوسيطة في تنفيذ المشروعات التنموية

اً في حصة السلع االسـتهالكية مـن إجمـالي الـواردات     ـقابل، شهدت المدة ذاتها تراجعالم
، بسبب التضخم وارتفاع أسـعار الـواردات، الجـدول    )٢٩,٦(إلى ) ٣٨,٣(السلعية من 

)١٦/١/٣.( 
 )١٦/١/٣(جدول ال

  السلعية واردات المملكة
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )بليون ريال(

 يمعدل النمو السنو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ )٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥ البيان
 )(الحصة القيمة)(الحصةالقيمة )( المتوسط

 ٣٥,٩ ٢٤,٧ ١٧,٥١٠٦,٥ ٣١,٢ السلع الرأسمالية
 ٢٥,٩ ٤٥,٧ ٤٤,٢١٩٧,٢ ٧٨,٥ السلع الوسيطة

 ١٧,١ ٢٩,٦ ٣٨,٣١٢٨,٠ ٦٨,٠ السلع االستهالكية
 ٢٤,٨ ١٠٠ ١٧٧,٧١٠٠٤٣١,٧ اإلجمالي

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

 
 التجارة في الخدمات  ١٦/١/٢/٢

بليون ريـال   ٣٣٥,٧بلغ حجم التبادل بين المملكة والعالم الخارجي في الخدمات نحو 
هــ  ٢٧/١٤٢٨بليون ريال في عـام   ٢٩٥,٦مقابل  نحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام 

وترجع هذه الزيادة إلى النمو الكبير في قيمـة  ). ١٣,٦( مسجالً زيادة قدرها نحو ) ٢٠٠٧(
بليون  ٢٧٩,٦بليون ريال إلى  ٢٣٤,٩من ) ١٩(الواردات من الخدمات والتي نمت بنسبة 

 .ريال
هــ  ٢٨/١٤٢٩ات المملكة من الخدمات، فقد شهدت تراجعـا خـالل عـام    أما صادر
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 ٥٦,١بليون ريـال إلـى    ٦٠,٧من ) ٧,٦(بالعام السابق، بنسبة قدرها موازنة ) ٢٠٠٨(
وتشمل تلك الصادرات خدمات النقل والسفر واالتصاالت والخـدمات الحكوميـة   . بليون ريال

نسبة متواضـعة مـن إجمـالي التبـادل     وتشكل الصادرات من الخدمات . والخدمات األخرى
هــ  ٢٨/١٤٢٩في عام ) ١٦,٧(التجاري في الخدمات للمملكة حيث بلغت هذه النسبة نحو 

، مما يؤكد أهمية تحسين أوضاع ميزان الخدمات للمملكة من خـالل تسـريع نمـو    )٢٠٠٨(
     ).١٦/١/٤(القطاعات الخدمية وتنمية صادرات الخدمات، الجدول 

 )١٦/١/٤(الجدول 
 صادرات المملكة ووارداتها من الخدمات

 )بليون ريال( 

 )(التغير  )٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩ )٢٠٠٧(هـ٢٧/١٤٢٨ البيان
 الواردات الصادرات الوارداتالصادراتالوارداتالصادرات

 ٦٩,٨ ٣٤,٨ ٦,٩٣٤,٤٩,٣٥٨,٤ خدمات النقل

 ٢٥,٠- ٠,٩- ٢٢,٤٧٥,٦٢٢,٢٥٦,٧ خدمات السفر

 ١٣,٣- ٦٦,٧ ٠,٩٣,٠١,٥٢,٦ االتصاالت خدمات

 ٢٩,١- - ١٦,٨-٢٣,٧ - خدمات التشييد

 ٨٣,٨ - ٦,٨-٣,٧- خدمات التأمين

 ٤٠,٠- - ٥,٧-٩,٥- خدمات مالية

 ٥٣,٢ ٠,٠ ٠,٩٦٢,٨٠,٩٩٦,٢ خدمات حكومية

 ٦٤,٠ ٢٥,٠- ٢٩,٦٢٢,٢٢٢,٢٣٦,٤ خدمات أخرى

 ١٩,٠ ٧,٦- ٦٠,٧٢٣٤,٩٥٦,١٢٧٩,٦ اإلجمالي

 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر
 

 التجارة البينية    ١٦/١/٢/٣
شهدت المبادالت التجارية السلعية البينية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجـي   

التنمية الثامنة،  حيث ارتفعت قيمة واردات المملكة السلعية مـن  بعض التطورات خالل خطة 
 ٨,٢، موازنة بنحـو  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عام  ١٨,٧هذه الدول إلى نحو 
، أي بزيادة بلغ معدلها السنوي المتوسط نحـو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام 

)٢٢,٧ .(لواردات من دول مجلس التعـاون، إال أن  وعلى الرغم من النمو الكبير في قيمة ا
حصتها النسبية ال تزال متواضعة، بالقياس إلى إجمالي واردات المملكة، والتي قدرت بنحـو  

)٤,٣ ( هـ ٢٨/١٤٢٩في عام)٤,٦(موازنة بنحو ) ٢٠٠٨ (  هــ  ٢٤/١٤٢٥في عـام
لكـة منهـا   وتصدرت اإلمارات العربية الدول الخليجية من حيث  قيمة واردات المم). ٢٠٠٤(

من إجمالي قيمة واردات المملكة مـن دول المجلـس فـي عـام     ) ٥٨(والتي بلغت نسبتها 
 ).٢٣,٧(، تلتها بفارق كبير مملكة البحرين بنسبة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
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إلى دول مجلس التعاون الخليجـي، فلـم تشـهد    ) غير النفطية(أما صادرات المملكة 
بليون ريـال  ) ٢٨,٣(إذ ارتفعت بنسبة طفيفة إلى نحو  تطوراً يذكر خالل المدة المشار إليها،

هــ  ٢٤/١٤٢٥بليون ريال فـي عـام   ) ٢٧,٣(، من نحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام 
، ويعزى هذا المعـدل  )٠,٨(، وبلغ معدل نموها السنوي المتوسط خالل المدة نحو )٢٠٠٤(

ن والتي قدر متوسط معدل المتواضع إلى التراجع الكبير في قيمة الصادرات إلى مملكة البحري
ولهذا ظلت األهمية النسبية ). ٢٤,٨-(انخفاضها السنوي المتوسط خالل المدة نفسها بنحو 

من إجمالي صـادرات  ) ٢٣,٢(لصادرات المملكة لدول المجلس متواضعة، حيث شكلت نحو 
فـي عـام   ) ٤٦,٩(، موازنة بنحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام ) غير النفطية(المملكة 

 ).١٦/١/٥(، الجدول )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 

 )١٦/١/٥(جدول ال
 التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

 (*)خطة التنمية الثامنة 
 )مليون ريال(

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ البيان
 يمعدل النمو السنو

 )( المتوسط
 الواردات الصادرات الوارداتالصادراتالوارداتالصادرات

 ٢٤,٩ ٥,٩ ١٠٨١٤ ١٢٦١٢ ٤٤٥٠ ١٠٠٤٥ اإلمارات

 ٩,٣- ٣٢,٨ ١٥٨٨٧٠٦٤٩٣٤٤٧٨ قطر

 ١١,٠ ٦,٧ ٣٦٨٧٧٧٠٤٧٨٥١١٦٨ الكويت

 ٢٤,٨٢٧,٢- ٤٤٢٩ ٣٥٤٣ ١٦٩٠ ١١٠٦٢ البحرين

 ٣٠,٧ ٢٦,٤ ١٧٦٣ ٢٣٧٩ ٦٠٤ ٩٣٣ ُعمان

 ٢٢,٧ ٠,٨ ١٨٦٥٢ ٢٨٢٥٣ ٨٢٢٠ ٢٧٣١٥ اإلجمالي

 .العام الرابع من خطة التنمية الثامنة، وال تشمل الصادرات النفطية حتى (*)
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات  :المصدر

 
أما بالنسبة للمبادالت التجارية البينية بين المملكة والدول العربية األخرى، فقد ارتفعت 

إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٢٤,٣صادرات المملكة إلى هذه الدول من 
فـي  ) ٢٧,٣(، أي بنسبة زيادة قدرها )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عام  ٦٣,٩

وفي المقابل، زادت واردات المملكة منها خالل المدة ذاتهـا  . المدةالمتوسط سنوياً خالل تلك 
وعلـى  . بليون ريـال  ١٣,٤بليون ريال إلى  ٥,٩في المتوسط سنوياً من ) ٢٢,٨(بنسبة 

الرغم من تحقيق فائض لصالح المملكة في الميزان التجاري مع الدول العربية، فال تزال هناك 
منطقـة التجـارة الحـرة    "حاجة إلى تكثيف الجهود لتنمية التجارة العربية البينية، في إطار 

 ".العربية الكبرى
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 ميزان المدفوعات   ١٦/١/٢/٤
إلى أن ميزان المدفوعات شهد تحسناً ملحوظاً خـالل  ) ١٦/١/٦(تشير بيانات الجدول  

، بفضل الزيـادة الكبيـرة فـي فـائض     )٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٤/١٤٢٥المدة 
الميزان التجاري، وذلك على الرغم من الزيادة المطردة في عجز ميزان الخدمات والتحويالت، 

 :وتتلخص أهم المؤشرات المستخلصة من هذا الجدول في اآلتي
 

 )١٦/١/٦(الجدول 
 تطور أهم بنود ميزان المدفوعات

 (*)خطة التنمية الثامنة 
 )بليون ريال( 

السنوات
 البنــود

هـ ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

هـ٢٥/١٤٢٦
)٢٠٠٥( 

هـ ٢٦/١٤٢٧
)٢٠٠٦( 

هـ ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

هـ ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ٧٩٥,٠ ٥٦٤,٩ ٣٠٨,٣٤٧٢,٦٥٥٢,٠)فوب(فائض الميزان التجاري
)( ٤٥,٢ ٣٩,٢ ٣٢,٨٤٠,٠٤١,٣الناتج المحلي اإلجماليمن 

 ٥٠٢,٧ ٣٥٠,٠ ١٨٤,٨٣٣٧,٥٣٧١,٠فائض الحساب الجاري
)(٢٨,٦ ٢٤,٣ ١٩,٧٢٨,٥٢٧,٨من الناتج المحلي اإلجمالي 

 )٢٠٦,٠-( )١٥١,٠-( )١١٨,١-()٧٩,٧-()١٢٣,٤-(عجز ميزان الخدمات والتحويالت
 ٣٦,٤ ٢٧,٩ ٣٥,٤٤٨,٢-)(نسبة التغير السنوي 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة، القيم والنسب محسوبة على أساس األسعار الجارية (*)
 .مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر

 
  ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عام  ٧٩٥بلغ فائض الميزان التجاري نحو( ،

، بزيـادة إجماليـة   )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٣٠٨,٣مقابل نحو 
، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي خـالل  )١٥٨(قدرت بنحو 

 ). ٤٥,٢(إلى ) ٣٢,٨(المدة نفسها من 

  هــ  ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ١٨٤,٨ارتفع فائض الحساب الجاري من نحو
، وتبعاً لذلك )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ن ريال في عام بليو ٥٠٢,٧إلى نحو  ) ٢٠٠٤(

إلـى  ) ١٩,٧(زادت نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي خالل المدة ذاتها من 
)٢٨,٦.( 

  زيادة مطردة في عجز ميزان الخدمات والتحويالت، حيث ارتفـع  شهدت المدة نفسها
ريال في عـام  باليين  ٢٠٦إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون في عام ١٢٣,٤من 
 . خالل المدة) ٦٧(، بنسبة زيادة قدرها )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
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 التطوير المؤسسي والتنظيمي  ١٦/١/٢/٥
حقق قطاع التجارة الخارجية إنجازات مهمة على المستوى المؤسسي والتنظيمي خالل 

هــ  ١٤٢٦عام  خطة التنمية الثامنة، ومن أبرزها االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في
مما سيؤدي إلى انفتاح أسواق الدول األعضاء في المنظمة أمام المنتجات السعودية ) ٢٠٠٥(

كمـا صـدر عـدد مـن     . وفي المقابل انفتاح السوق المحلية أمام منافسة منتجات هذه الدول
 ١٥وتـاريخ  ) ٥٩(القرارات الرامية إلى تنشيط الصادرات ومنها قرار مجلس الوزراء  رقم 

هيئـة  "باسـم  نشاء هيئة حكومية مستقلة إالقاضي بالموافقة على ) ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨صفر 
: تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطيـة ومـن مهماتهـا   " تنمية الصادرات السعودية

، سياسات الدولة في مجال تنمية الصـادرات غيـر النفطيـة وتطويرهـا     إعدادالمشاركة في 
ـ     خاللمن تحسين البيئة التصديرية و ة وضع البرامج وتقـديم الحـوافز للمصـدرين وحماي

 والفنية واالستشارية والحوافز للمصدرين لتسـويق  اإلداريةتقديم المساعدات ، واالستثمارات

السـتثمارات المشـتركة مـع الشـركات     في مجـال ا مساعدة الشركات المحلية ت، والصادرا
وتـاريخ  ) ١١(رقـم  راء الـوز وقـرار مجلـس   . االسـتثمار بالتصـدير   وربـط  األجنبية،

من رسوم الموانئ، وذلك ) ٥٠(القاضي بأن تتحمل الدولة نسبة ) ٢٠٠٨(هـ ١٩/١/١٤٢٩
 .سنوات في إطار جهود خفض معدالت التضخم) ٣(لمدة 

 

 القضايا والتحديات  ١٦/١/٣
 األزمة المالية العالمية  ١٦/١/٣/١

شهدت خطة التنمية الثامنة نشوء األزمة المالية العالمية، خالل الربع األخير من عـام  
، وما صاحبها من تباطؤ في النمو االقتصـادي العـالمي، وتقلـص    )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

التمويل المصرفي للشركات المستوردة، والتوجه نحو اتخاذ إجراءات وسياسات حمائية كرّدة 
لقت هذه المستجدات بتداعياتها على التجارة الخارجية للمملكة تمثلـت  وقد أ. فعل لهذه األزمة

في التراجع النسبي في األسعار العالمية للنفط، مما أدى إلـى تراجـع عائـدات الصـادرات     
النفطية، وانخفاض فائض إيرادات الميزانية، والتباطؤ المحتمل في تنفيذ مشروعات التوسعات 

نتيجـة لتراجـع    ثر إسهاماً في تنمية الصادرات غير النفطيـة األفقية والرأسية لألنشطة األك
الطلب العالمي على المنتجات غير النفطية، باإلضـافة إلـى إمكانيـة تراجـع حجـم      

 .االستثمارات األجنبية المباشرة
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ويتطلب التعامل مع التحديات الناجمة عن األزمة المالية العالمية بأبعادهـا المختلفـة،   
تبنّي سياسات وإجراءات تتسم بالمرونة، مع متابعة تنفيذها وتقـويم نتائجهـا، علـى ضـوء     

 . المتغيرات والمستجدات العالمية
 

 الصادرات غير النفطية   ١٦/١/٣/٢
نة جهود مكثفة لتشجيع الصادرات غير النفطية وإزالـة  ُبِذلتْ خالل خطة التنمية الثام 

المعوقات التي تعترض تطويرها، وتقديم مجموعـة مـن الحـوافز والتسـهيالت التمويليـة      
الصـندوق  "واالئتمانية والتسويقية، وذلك من خالل برنامج الصادرات السعودية الذي يـديره  

عوديين من التغلـب علـى مخـاطر    المصدرين السوالذي يهدف إلى تمكين " السعودي للتنمية
هيئة تنميـة  "، و "مركز تنمية الصادرات السعودية"استرداد عائدات التصدير، وكذلك من خالل 

 ". الصادرات السعودية
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من أجل تنمية الصادرات غير النفطية والمنجزات 

اسـتراتيجية بعيـدة المـدى لتنميـة     المتحققة في هذا الشأن، إال أن هناك حاجة إلى تبنـي  
الصادرات غير النفطية تستهدف التوسع المدروس في إنتاج السلع التصديرية وزيادة قدرتها 
التنافسية، فضالً عن تهيئة البيئة المواتية لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية خالل مـدة  

السعودية التـابع للصـندوق   برنامج الصادرات : كل منمهمات الخطة، واالستمرار في تعزيز 
السعودي للتنمية، ومركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية، وتكثيف 
جهود الغرف التجارية الصناعية في المجاالت المختلفة لتنمية الـوعي التصـديري ومتابعـة    

 .المتغيرات والمستجدات باألسواق اإلقليمية والعالمية
 

 ق الحرة المناط   ١٦/١/٣/٣
ؤكد التجارب العالمية في مجال تنمية الصادرات أهمية دور مناطق التجارة الحـرة،  ت 

تنمية التجـارة   في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة والمشروعات المشتركة لإلسهام في
 .الخارجية

سـواء مـن حيـث     –مقومات نجاح المناطق الحرة بالمملكة  وعلى الرغم من توفر
إال أن تـأخر   –مالئمة أو البنية األساسية والمرافق واإلمكانات المادية والبشـرية  المواقع ال

تنمية الصادرات غيـر النفطيـة،   المعوقات التي تعترض حد أإقامة هذه المناطق مازال يشكل 
، حيـث  نشطة إعادة التصدير في الصادرات غير النفطيةألهميتها في زيادة اإلسهام النسبي أل

من قيمـة الصـادرات غيـر النفطيـة فـي عـام       ) ١٧,٦(ألنشطة بنحو قدر إسهام هذه ا
 ).١٦/١/٢(، الشكل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
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  )١٦/١/٢(الشكل 
  الصادرات غير النفطية والسلع المعاد تصديرها

  (*)خطة التنمية الثامنة 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)  
  .والمعلومات مصلحة اإلحصاءات العامة: المصدر  
 

وتتطلب معالجة هذه القضية، دعم جهود إقامة مناطق التجارة الحرة، على أن يراعى   
توفر الموقع الجغرافي المتميز، والتجهيـزات األساسـية المالئمـة، مـع تـوفير الحـوافز       

ألنشـطة الصـادرات   " دفعة قوية"والتسهيالت المادية والتنظيمية، مما يهيئ الفرصة إلعطاء 
  .فطية وإعادة التصدير على وجه الخصوصغير الن

 
 ميزان الخدمات والتحويالت  ١٦/١/٣/٤

يعزى عجز ميزان الخدمات والتحويالت لتنامي الواردات الخدمية، والزيادة المطـردة  
في التحويالت الخاصة للخارج دون أن يقابل ذلك نمو مواز في الصادرات الخدمية أو عوائـد  

  . االستثمار
جز ميزان الخدمات والتحويالت، تحفيـز إنشـاء شـركات وطنيـة     ويتطلب تقليص ع

ومشتركة لتقوم بمهمة توفير خدمات الشحن والتأمين للقطاعين الحكومي والخاص، وإتاحـة  
المزيد من القنوات والفرص االستثمارية المالئمة للوافدين، وتشجيع المصارف التجارية على 

  .توفير القنوات االدخارية المالئمة لهم
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٢٥٨

 

 القدرة التنافسية للصادرات الوطنية  ١٦/١/٣/٥
قواعد معلومات متخصصة لتلبيـة احتياجـات    يتطلب تنشيط الصادرات الوطنية توفر 
االحتياجات الرئيسة لألسواق  :مثل من البيانات على الصعيدين اإلقليمي والعالمي صدرينالم

القنـوات  عدل نموه، ووم الخارجية من المنتجات المزمع تصديرها، وحجم الطلب عليها
المنتجـات والسـلع   ، ووالمستوردين الرئيسين ،التسويقية المالئمة لتصريف المنتجات

متطلبات أسواق التصدير الرئيسة من حيث المواصفات ، والمنافسة ومستويات أسعارها
الحصول علـى المعونـات   ة كيفيو ،وسائل تحسين المقدرة التنافسية، والفنية والتغليف

ة التعامل طريقم المتغيرات والمستجدات على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وأه، والفنية
نظم "بـ أحدث النظم العالمية المعروفة على أن يراعي في إنشاء قواعد المعلومات . معها

وذلك لتنمية الصادرات غير النفطية، فضالً عن تفعيـل إجـراءات   " التنافسية الذكية لألعمال
المنتجات الوطنية من المنافسة غير المتكافئة مـن بعـض السـلع    ترشيد الواردات وحماية 

 . المستوردة
وفي هذا اإلطار، يشير حصر الصادرات غير النفطية ذات القدرة التنافسـية العاليـة،   

، إلى مجموعة السلع ذات القدرة التنافسية العالية بالمملكة، وهـي التـي   )١٦/١/٧(الجدول 
، أما المجموعة الثانية فتضم سـلعاً مؤهلـة   )٢٥(عن  يزيد معدل نموها السنوي المتوسط

لتحقيق المزيد من التميز في ظل سياسات وبرامج فاعلة لتنميتها والترويج لها في األسـواق  
 ). ٢٤,٩(و ) ٨(العالمية، ويتراوح نموها السنوي المتوسط بين 

مثل هذه البيانات في ترشيد قرارات المصدرين والمنتجين، وفي إعداد الدراسات  وتفيد
 .والبحوث والخطـط التسويقية والتصديرية، لتحسين القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية

 
 استراتيجية التنمية  ١٦/١/٤
 الرؤية المستقبلية  ١٦/١/٤/١

وترشـيد الـواردات، وتحسـين القـدرات     تقليل االعتماد على صادرات النفط الخام، 
باألسواق المحلية والخارجية، إضافة إلـى تنميـة   ) غير النفطية(التنافسية للمنتجات الوطنية 

قطاع الخدمات، وتوفير فرص استثمارية مجزية الستقطاب مدخرات الوافدين لتقليص العجـز  
وى من التكامل االقتصادي المستمر في ميزان الخدمات والتحويالت، فضالً عن االستفادة القص

 .الخليجي والعربي لرفع األهمية النسبية للتجارة البينية
  



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٢٥٩ 

ــ
لتج
ا

 رةا
صل 

الف
١٦ 

 )١٦/١/٧(جدول ال
 الصادرات غير النفطية ذات المقدرة التنافسية

 )*( )٢٠٠٧-٢٠٠٤(هـ ٢٧/١٤٢٨-٢٤/١٤٢٥
 )٢٥(ل من المجموعة الثانية متوسط معدل النمو أق )٢٥(المجموعة األولى متوسط معدل النمو أكثر من 

 وصف السلعة الرمز
معدل النمو
السنوي 
المتوسط 

)( 

 وصف السلعة الرمز

معدل النمو 
السنوي 
المتوسط 

)( 

 ٢٤,٨ المنتجات النفطية المكررة١١٤,٥٣٣٤ غاز طبيعي ٣٤٣
 ٢٤,٦ )نشاء(مستحضرات حبوب أو دقيق  ٦٤,٣٠٤٨منتجات كيمائية متنوعة ٥٩٨
 ٢٢,٨النحاس٦٨٢ ٦٠,٥البالستيكية األساسية المواد ٥٧٥
 ٢٢,٨ المواد الكيماوية غير العضوية٥٨,٤٥٢٢معدات توزيع الكهرباء ٧٧٣

وسائل نقل غير مستخدمة للنقل ٧٨١
 ٢٢,٠ الجلود والمنتجات الجلدية ٦١١ ٥٧,٥ العام

 ٢٠,٧ مواد بالستيكية متنوعة٥٣,٩٨٩٣شاحنات ومركبات خاصة ٧٨٢

٥٨١ 
األنابيب والمواسير والخراطيم

 ١٩,٩ ومنتجاتهااللحوم  ٠١٢ ٥٠,١ البالستيكية

 ١٩,٢ معدات تدفئة وتبريد٤٨,٣٧٤١)المقوى(الورق وألواح الورق ٦٤١
 ١٩,١ دهانات ومشتقاتها٤٥,٣٥٣٣معدات الهندسة المدنية ٧٢٣
 ١٨,٦ ومواد ثمينة مجوهرات٤٤,٧٨٩٧)تشمل األدوية البيطرية(األدوية  ٥٤٢

تسنوروالبولي كالزالبولي ستا ٥٧٤
 ١٨,٥ منتجات ورقية ٦٤٢ ٤٣,٩ هاغيرو

 ١٧,٤ بوليمرات كلوريد الفينيل٤٢,٤٥٧٣)طازجة ومجففة(جبنه وقشدة ٠٢٤
 ١٦,٩ األلبان ومنتجاتها٤٠,٩٠٢٢أحماض الكربوكسليك ومشتقاتها ٥١٣

هياكل من الحديد والصلب ٦٩١
 ١٦,٥ هيدروكربونات ومشتقاتها ٥١١ ٣٦,٥ واأللمونيوم

 ١٥,٩ منتجات صلب متنوعة٣٥,٩٦٧٣)غير الكحولية(المشروبات  ١١١

بوليمرات اإلثيلين في أشكالها ٥٧١
الصابون والمنظفات ومستحضرات  ٥٥٤ ٣٣,١ األولية

 ١٥,٥التلميع

 ١٤,٢ معدات تخزين ونقل معدنية٣٢,٥٦٩٢األثاث والمفارش ٨٢١

الجير واألسمنت ومواد البناء ٦٦١
 ١١,٧ عصائر فواكه وخضروات ٠٥٩ ٢٨,٧ الجاهزة

قضبان وزوايا ومقاطع حديد ٦٧٦
 ٩,٦ الزجاج ٦٦٤ ٢٦,٧ وصلب

 ٩,٢ قطع غيار لمعدات النقل٢٦,٧٧٨٤ األسمدة ٥٦٢
 ٨,٧ األلمونيوم٢٦,١٨٦٤األنابيب والمواسير الحديدية ٦٧٩
 ٨,٦ )موكيت(أغطية أرضية ٢٥,٦٦٥٩والزيوت النباتية الدهون ٤٢١
  ٢٥,٣منتجات المعادن األساسية ٦٩٩
  ٢٥,١العطور ومستحضرات التجميل ٥٥٣

، مع )٢٠٠٧-٢٠٠٤(هـ ٢٧/١٤٢٨-٢٤/١٤٢٥المدة خالل السنوي المتوسط تم احتساب معدالت النمو   (*)
 .حسب معدل النمو السنوي المتوسط ترتيب السلع تنازلياً

 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات :المصدر



الصفحة
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 األهداف العامة  ١٦/١/٤/٢

 .، وتعزيز قدراتها التنافسية)غير النفطية(تنمية الصادرات الوطنية  -

ترشيد الواردات لتقليص فرص تدفق السلع المغشوشـة والمقلـدة، وتعزيـز الـدور      -
 .السلع الوسيطة والرأسمالية التنموي للواردات بتوفير

تقليص العجز المزمن في ميزان الخـدمات والتحـويالت لتحسـين أوضـاع ميـزان       -
 .المدفوعات، وتعزيز االحتياطيات الخارجية للمملكة

رفع كفاءة أداء األجهزة الحكومية والخاصة المعنية بتنمية الصادرات والترويج لهـا   -
 . ورفع مستواها

 
 السياسات  ١٦/١/٤/٣
 تعامل بكفاءة ومرونة مع تداعيات األزمة المالية العالمية، وتأثيرها علـى عائـدات   ال

 .المملكة من الصادرات النفطية وغير النفطية

      زيادة فاعليـة برامج تنمية الصادرات غير النفطية والتـرويج لهـا فـي األسـواق
 .العالمية

 تسويقية المتعلقة بتنمية تكثيف الخدمات االستشارية في المجاالت الفنية واإلدارية وال
 .الصادرات غير النفطية

  التنسيق بين خطط تنمية الصادرات على المدى البعيد وبرامج الترويج للصادرات على
 .المديين القصير والمتوسط

      اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمكافحة حاالت اإلغراق وتقلـيص ظـاهرة تـدفق السـلع
 .المغشوشة والمقلدة المستوردة من الخارج

  فـي  " مناطق تجارة حرة"إقامة مناطق صناعية مخصصة للتصدير، والنظر في إقامة
المواقـع المناسبة، مع تزويدها بالتجهيزات األساسية، وتـوفير الحـوافز المختلفـة    

، لإلسهام في تنميـة أنشـطة إعـادة    )الوطنية واألجنبية(لجذب االستثمارات الخاصة 
 .التصدير

  وتعزيزه بقواعد بيانات متخصصـة  "ومعلومات التصدير لبيانات"تطوير نظام متكامل ،
 .لتلبية احتياجات المصدرين والمستثمرين
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    تبني مجموعة متكاملة من اإلجراءات لتقليص العجز المستمر في ميـزان الخـدمات
 .والتحويالت، وذلك في إطار سياسات تحسين أوضاع ميزان المدفوعات

 
 األهداف المحددة  ١٦/١/٤/٤

األهداف المحددة لتنمية قطاع التجارة الخارجية وتطـويره، خـالل خطـة    تتمثل أهم 
 :، في اآلتي)باألسعار الجارية(التنمية التاسعة 

  ٥,٥(نمو إجمالي الصادرات باألسعار الجارية بنحو (ًفي المتوسط سنويا. 

  ١١(نمو صادرات تكرير النفط باألسعار الجارية بنحو, (ًفي المتوسط سنويا.  

 ٨,٤(درات البتروكيماويات باألسعار الجارية بنحو نمو صا (ًفي المتوسط سنويا. 

  ١٣,٩(نمو الصادرات الخدمية باألسعار الجارية بنحو (ًفي المتوسط سنويا. 

  ١٢(نمو إجمالي الواردات باألسعار الجارية بنحو (ًفي المتوسط سنويا. 
 

 التجارة الداخلية    ١٦/٢
 المقدمـة ١٦/٢/١

التجارة الداخلية العديد من التطورات خالل سنوات خطة التنمية الثامنـة،   شهد قطاع 
وفي مقدمتها  التوسع في تسجيل الشركات والمؤسسـات الفرديـة والوكـاالت والعالمـات     

ص مكاتب المهن الحرة والمختبرات األهلية، إضـافة إلـى معـايرة    ـالتجارية، وزيادة تراخي
والسلع المحليـة والمسـتوردة، فضـالً عـن زيـادة      أجهزة الوزن والقياس وفحص المواد 

ي والتسـويقي المقـدم مـن الحكومـة للمنشـآت الصـغيرة       ـم التمويلـالتسهيالت والدع
 . والمتوسطة

وعلى الرغم من التطورات التي شهدها القطاع، فإن توقعات خطـة التنميـة التاسـعة    
مقـدمتها الحاجـة لتصـنيف    تشير إلى بعض القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها، وفي 

األنشطة التجارية، فضالً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة، إضافة إلى مواصلة جهـود تـذليل   
معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة العمالة الوطنية في هـذا القطـاع،   

التوصـل إلـى   والحد من الممارسات االحتكارية، وتفعيل نظام مكافحة الغش التجاري، بجانب 
 .حلول فاعلة لمعالجة ظاهرتي التستر التجاري وإصدار شيكات دون رصيد



الصفحة
٢٦٢

 

يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن لقطاع التجارة الداخلية موضحاً التطورات  
القضايا والتحديات التي ينبغي  طة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أبرزالتي شهدها خالل خ
نمية التاسعة، ويلقى الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة معالجتها خالل خطة الت

 . والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
 

 الوضع الراهن ١٦/٢/٢
 مؤشرات التجارة الداخلية ١٦/٢/٢/١

قطاع التجارة الداخلية في تنمية مصادر الدخل الـوطني، وتـوفير احتياجـات     يسهم 
ويشتمل هيكل القطـاع علـى   . المواطنين من السلع والخدمات، إلى جانب توفير فرص العمل

عدد كبير من المنشآت الفردية، التي تمارس أنشطتها بحرية في إطـار التنظـيم المؤسسـي    
قطـاع لرقابـة وزارة التجـارة والصـناعة وإشـرافها      ويخضع هذا ال. واللوائح ذات الصلة

وتوجيهها، كما تتعاون الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصـالح الشـركات   
وقد شهد القطاع نشاطاً ملموساً خالل السنوات . والمؤسسات التجارية العاملة في هذا القطاع

-٢٤/١٤٢٥ائمة تقريباً، خالل المـدة  األربع األولى من الخطة، إذ تضاعف عدد السجالت الق
سجالً خالل هـذه   ٦٨٤١٢سجالً إلى  ٣٧٣٢٢، مرتفعاً من )٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩

وقـد كـان قطـاع الخـدمات     . في المتوسط سنوياً) ١٦,٤(المدة، أي بمعدل نمو بلغ نحو 
الجماعية والشخصية أسرع القطاعات نمواً في عدد السجالت، حيـث بلغـت نسـبة الزيـادة     

)٥٤,٣ ( في المتوسط سنوياً، حل بعده قطاع التشييد والبناء بزيادة بلغت نحو)٢٧,١ ( في
فـي المتوسـط   ) ٢٣,٢(م قطاع النقل والتخزين بزيادة بلغت نحـو  ـاً، ثـط سنويـالمتوس
 . سنوياً

، والنقـل  )المقـاوالت (وقد ظلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتشـييد والبنـاء   
حصة  تتبريد تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي السجالت القائمة، وإن كانوالتخزين وال

فـي عـام   ) ٩٦,٥(هذه القطاعات من إجمـالي السـجالت القائمـة قـد انخفضـت مـن       
، الشــكل )٢٠٠٨(هـــ ٢٨/١٤٢٩فــي عــام ) ٨٩,٦(إلــى ) ٢٠٠٤(هـــ ٢٤/١٤٢٥

)١٦/٢/١.( 
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  )١٦/٢/١(الشكل 
  ارة الداخليةهيكل السجالت القائمة ألنشطة التج

 (*)خطة التنمية الثامنة 

)(  

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)     

  .وزارة التجارة والصناعة: المصدر   
  

، تطور عدد الشركات المسـجلة،  )١٦/٢/١(ناحية أخرى، تعكس بيانات الجدول  من
 -٢٤/١٤٢٥وعدد التراخيص وشهادات المنشأ والمعايرة التي تم إصـدارها خـالل المـدة    

وفيما يخـتص بالمعـارض التجاريـة، تـم فـي عـام        ). ٢٠٠٨ -٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩
 ٩عارض للصناعات الوطنيـة، و م ٧معرضاً بالمملكة منها  ١٩١إقامة ) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩

أمـا  . معرضاً تم إقامتها في الفنادق واألسواق الخيرية ٥٦معارض للمنتجات االستهالكية، و
فيما يختص بالقرارات المنظمة لحركة التجارة الداخلية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقـم  

ت ، بشأن استمرار سعودة معـارض ومحـال  )١٩/٢/٢٠٠٧(هـ ١/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٤٥(
) ١٩/م(بموجب المرسوم الملكي " مكافحة الغش التجاري"الذهب والمجوهرات، وإصدار نظام 

وقد أسـهمت تلك التطـورات التنظيميـة فـي    ). ٢٩/٤/٢٠٠٨(هـ ٢٣/٤/١٤٢٩وتاريخ 
فـي  ) ٥,٦(تحسين كفاءة أداء القطاع، حيث تمكن من تحقيق معدل نمــو يقـدر بنحـو    

ربع األولى من خطة التنمية الثامنة، وهو معـدل يقـارب   المتوسط سـنوياً خالل السنوات األ
  .في المتوسط سنوياً) ٥,٧(المعدل الذي استهدفته خطة التنمية الثامنة والبالغ نحو 

  

هـ ١٤٢٥/٢٤
)٢٠٠٤(

هـ ١٤٢٩/٢٨
)٢٠٠٨(

تجارة الجملة 
والتجزئة

التشييد والبناء 
)المقاوالت(

خدمات المال 
واألعمال

النقل والتخزين 
والتبريد

خدمات جماعية 
وشخصية










 الصفحة
٢٦٤ 

 
  )١٦/٢/١(الجدول 

  نشاط التجارة الداخلية وخدماتها 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 بيان األنشطة والخدمات
وحدة 
 القياس

هـ  ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

معدل النمو 
السنوي 
 )(المتوسط 

 ٢٥,٣ ٢٨٣١ ١١٤٨شركة تسجيل الشركات
 ٢٥,٦ ٦٣٢٧٩ ٢٥٤١٨مؤسسةالمؤسسات الفرديةتسجيل 

 ٢٧,٦ ٤٣٠ ١٦٢وكالةتسجيل الوكاالت التجارية
 ٣٠,٩ ١٦٤٦٣ ٥٦٠٦عالمةتسجيل العالمات التجارية

 ٧,٩ ٦١٠ ٤٥٠مكتبتراخيص مكاتب المهن الحرة
 ٣٣,٤ ٣٢٠ ١٠١محلتراخيص محالت الذهب ومشاغله

 ٩,٢ ٢٥٩١٩٣ ١٨٢٤٩٩شهادةإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية
 ١٨,١ ١٧٥٣٨ ٩٠٢٩معايرةأجهزة الوزن والقياس والمعايرةمعايرة 

 ٧٠,١ ٢٩١٥١١٨ ٣٤٨٤٧٠عينةفحص المواد والسلع المحلية والمستوردة وتحليلها
 .العام الرابع من خطة التنمية الثامنة حتى  (*)

  .وزارة التجارة والصناعة: المصدر
  
 الشركات التجارية  ١٦/٢/٢/٢

تطورت الجوانب التنظيمية والهيكلية للشركات العاملة في مجاالت التجـارة الداخليـة     
، كما تم تذليل كثير مـن المعوقـات التـي واجهتهـا المؤسسـات      خطة التنمية الثامنةخالل 

وتعكـس بيانـات   . الصغيرة، مما شجع على زيادة رؤوس األموال المستثمرة في هذا القطاع
-٢٤/١٤٢٥أهم مظاهر هذا التطور بحسب نوع الشـركة، خـالل المـدة    ) ١٦/٢/٢(الشكل 
  :، والتي تتلخص في اآلتي)٢٠٠٨ –  ٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩

  ) ١٦/٢/٢( الشكل
  تطور أعداد الشركات 

  (*)خطة التنمية الثامنة 

 .)تراكمي( حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)

  .وزارة التجارة والصناعة: المصدر 

شرآة توصية  
بسيطة
١٠٨١

شرآة توصية  
باألسهم
٣

شرآة 
تضامنية
٢٧٧٢

شرآة ذات  
مسؤولية  
محدودة
٩٥١٥

شرآة 
مساهمة
١٤٢

)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/٢٤

شرآة توصية  
بسيطة
١٢٤١

شرآة توصية  
باألسهم
٤

شرآة 
تضامنية
٣١٣٩

شرآة ذات  
مسؤولية  
محدودة
١٦٩٠٨

شرآة 
مساهمة
٢٠٤

)٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩/٢٨
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  ١٤,٨(نمو أعداد شركات التوصية البسيطة بنحو( وشركات التوصية باألسهم بنحو ،
)٣٣,٣( وشركات التضامن بنحو ،)١٣,٢( ،   والشركات ذات المسـؤولية المحـدودة

 ).٤٣,٧(، والشركات المساهمة بنحو ) ٧٧,٧(بنحو 

     ١٨٨,٦(نمو إجمالي رؤوس أموال الشركات المـذكورة أعـاله بنحـو (   فـي عـام
هــ  ٢٤/١٤٢٥موازنة بإجمالي رؤوس أموالها فـي عـام   ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

)٢٠٠٤.(  

الخليجيـة والمختلطـة   (لشـركات  تطور أعـداد ا ) ١٦/٢/٣(وتوضح بيانات الشكل   
العاملة في أنشطة التجارة الداخلية، فضالً عن رؤوس أموالها المسـتثمرة خـالل   ) واألجنبية

فقد شهدت مؤشرات هذه الشركات نمواً ). ٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٤/١٤٢٥المدة 
إذ نمـا   ملحوظاً خالل المدة المذكورة، سواء من حيث أعدادها أو رؤوس أموالها المستثمرة،

، )٨١,٣(، كما نمت رؤوس األموال المسـتثمرة بنحـو   )٣٣,٩(عدد هذه الشركات بنحو 
  . وهي مؤشرات تعكس التحسن الذي شهده المناخ االستثماري بالمملكة

  
  )١٦/٢/٣(الشكل 

  أعداد الشركات الخليجية والمختلطة واألجنبية
  (*)خطة التنمية الثامنة 

  
 .خطة التنمية الثامنةحتى العام الرابع من   (*)  

  .التجارة والصناعةوزارة : المصدر   
  

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

رأس مال خليجي رأس مال مختلط رأس مال أجنبي

٨٩ ٢٧٠ ١٦٣

١٦٧ ٣٤٢ ١٩٠

)
آة
شر

(

) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/٢٤ ) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩/٢٨



الصفحة
٢٦٦

 

 المواصفات والمقاييس   ١٦/٢/٢/٣
في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الخاص 
باعتماد المواصفات القياسية الدولية، فضالً عن االلتزامات الناجمة عن انضمام المملكة إلـى  

جارة العالمية، سعت الهيئة لتبني عدد كبير من المواصفات القياسية الدولية، حيـث  منظمة الت
مواصفة قياسية سعودية، ليرتفـع   ١٤٤٣٤بلغ عدد المعتمد منها خالل خطة التنمية الثامنة 

مواصفات في نهاية الخطة، كما تم تعديل  ١٦٧٢١بذلك إجمالي عدد المواصفات المعتمدة إلى 
ة، ليرتفع إجمالي عدد المواصفات التي تم تعديلها وتحـديثها بنهايـة   مواصف ٢١٥١وتحديث 

ترخيصاً صناعياً للتأكد من تـوافر   ٤٤٢٥وقد تمت دراسة نحو . مواصفة ٢٣٩٩الخطة إلى 
المواصفات القياسية المعتمدة في منتجات تلك المصانع، ليصـل إجمـالي عـدد التـراخيص     

كما منحت الهيئة حـق  . يصاً في نهاية الخطةترخ ٢٣٠٤٨الصناعية التي تمت دراستها إلى 
وطنية خالل الخطة، ليصـل إجمـالي عـدد هـذه     منشآت  ١٠٨استعمال عالمة الجودة لعدد 
مختبراً ضـمن برنامجهـا    ١٧منشأة، فضالً عن اعتمادها  ٢٨٣المنشآت بنهاية الخطة إلى 

 ٣١ة الخطة إلـى  الخاص باعتماد مختبرات القطاع الخاص، ليصل عدد هذه المختبرات بنهاي
 .مختبراً

في اإلطار الزمني الذي استهدفته خطـة  " البناء السعودي) كود(رمز "لقد أنهت الهيئة 
التنمية الثامنة، وهو ما سينعكس إيجاباً على قطاع البناء والتشييد، نظراً لما اشتمل عليه من 

الوطنيـة،   شهادة تصـدير للمصـانع   ٢٠٨٧وأصدرت الهيئة . مواصفات وشروط فنية للبناء
استشارة فنية للجهات المختلفة خـالل الخطـة، كمـا بلـغ عـدد       ٢٥٩٩فضالً عن تقديمها 

المعايرات القياسية التي تم اختبارها في مختبرات المعايرة والمقاييس التابعة للهيئـة خـالل   
 .معايرة ٢٢٨٧الخطة الثامنة 

 
 التطوير المؤسسي والتنظيمي  ١٦/٢/٢/٤

تطوير األنظمة واللوائح التجارية باهتمام ملحوظ خالل خطة التنمية الثامنة، وذلك  حظي
من أجل تعزيز كفاءة النشاط التجاري وتحسين البيئة االستثمارية، فضالً عن تلبية متطلبـات  

فقد تم إنشاء وكالة لشؤون المستهلك بوزارة التجـارة والصـناعة،   . منظمة التجارة العالمية
ة مدنية مستقلة لحماية المستهلك، كما تم إصدار العديد من األنظمة واللوائح مثل وجمعية أهلي

المستهلك، ونظام الرهن التجـاري، ونظـام مكافحـة التسـتر، ونظـام       حمايةجمعية تنظيم 
المنافسة، ونظام البيع بالتقسيط، ونظام اإليداع في المخازن، ونظام مكافحة الغش التجـاري،  

مات التجارية السرية، وضوابط طرح المسـاهمات العقاريـة، والقـرار    والئحة حماية المعلو
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التنفيذي للسياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظام العالمات التجاريـة  
لدول مجلس التعاون الخليجي، والنظام الموحـد لمكافحـة اإلغـراق والتـدابير التعويضـية      

  .جيوالوقائية لدول مجلس التعاون الخلي
بطاقة كفـاءة اسـتهالك الطاقـة    "وفي مجال المواصفات والمقاييس، تم اعتماد الئحة 

وتنفيذها، كما تم اعتماد اللـوائح الفنيـة ألجهـزة االتصـاالت وتقنيـة      " لألجهزة الكهربائية
الئحة، لكونها مواصفة قياسية سعودية إلزامية، وذلك بالتعاون مـع   ٥٧المعلومات، وعددها 

وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، . ت وتقنية المعلوماتهيئة االتصاال
النظام بناًء على الجهد الكهربائي بالمملكة توحيد بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، دراسة 

  . الدولي
 

 العمالة   ١٦/٢/٢/٥
داخلية مـن  ، ارتفاع حجم العمالة في قطاع التجارة ال)١٦/٢/٤(تعكس بيانات الشكل 

مليون عامل فـي   ١,٥٦إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥مليون عامل في عام  ١,١٥نحو 
، ومن ثم ارتفعت )٧,٩(، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 

خالل المدة ) ١٩,٥(إلى نحو ) ١٦(حصة القطاع من إجمالي العاملين في المملكة من نحو 
وطين الوظائف، فقد ارتفعت نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة أما على صعيد ت. نفسها

خالل المدة المذكورة، إال أن هذا القطاع ما زال فـي  ) ١٨,٩(إلى ) ١٦,١(في القطاع من 
  .  حاجة ماسة لتكثيف الجهود لتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية

  )١٦/٢/٤(الشكل 
  العمالة في قطاع التجارة الداخلية

  (*)خطة التنمية الثامنة 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)  

  .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات  :المصدر  






















  







 



الصفحة
٢٦٨

 

 القضايا والتحديات ١٦/٢/٣
 تصنيف األنشطة التجارية  ١٦/٢/٣/١

حاجة ملحة لتوفير قواعد بيانات متكاملة يتم من خاللها تصنيف أنشطة التجارة  هناك 
الداخلية، سواًء على المستوى القطاعي أو علـى مسـتوى المجموعـات الرئيسـة للسـلع      

وتشكل تلك القواعد البيانية منطلقاً لتحديد السياسات والبرامج المالئمـة لتنميـة   . والخدمات
يكلية تعزيزاً لمستوى كفاءة أدائه، ومساهمته في الناتج المحلـي  القطاع وعالج مشكالته اله

 .اإلجمالي
مصـلحة  وبناًء عليه، ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتكثيف جهودها بالتعاون مع 

ومجلس الغرف السعودية، وجميع الجهـات المعنيـة، وذلـك     اإلحصاءات العامة والمعلومات
 :بالعمل على عدة محاور من أهمها

داد الدراسات المتعلقة بتصنيف مختلف أنشطة التجـارة الداخليـة، انطالقـاً مـن     إع *
التجارب الدولية الناجحة، مع وضع معايير لمتابعة األداء، سـواء علـى المسـتوى    

 .القطاعي أو المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات
الراهنـة   إجراء المسوحات الميدانية المالئمة لتوفير قواعد بيانات تعكس األوضـاع  *

ألنشطة التجارة الداخلية، فضالً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة عن األنشطة المختلفة 
 .في هذا القطاع

 
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة   ١٦/٢/٣/٢

تعاني معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ضعف قدراتها التمويليـة والتنظيميـة    
ل ذلك تحدياً مهماً أمام تفعيل الدور التنموي لقطاع والتسويقية، مما يعيق كفاءة أدائها، ويشك

معوقـات تنميـة المنشـآت    "لذا، تحرص خطة التنمية التاسعة على تـذليل  . التجارة الداخلية
 :من خالل تكثيف المبادرات الحكومية والخاصة في المجاالت اآلتية" الصغيرة والمتوسطة

لمتوسطة، الذي يديره صندوق التنمية لتمويل المنشآت الصغيرة وا" كفالة"دعم برنامج  *
الصناعية السعودي، وتذليل المعوقات التي تعترض تطوره وتوسيع أنشطته، لتمكـين  
المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تخطي عقبة التمويل، علـى أن يتـولى البرنـامج    

 . إعداد تقارير سنوية تبرز مؤشرات أدائه وفرص التطوير فيها وإصدارها
قواعد بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، مـع تصـنيفها    توفير *

حسب طبيعة النشاط وحجم رأس المال والقوى العاملة، حتى يمكن متابعة مؤشـرات  
 .نموها، ومدى إسهامها في تنمية قطاع التجارة الداخلية
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خالل مرحلـة  التوسع في تقديم المعونات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواًء  *
 .إعداد دراسات الجدوى، أو لتذليل المعوقات التنظيمية والتسويقية

االستفادة من البرامج الدولية الموجهة لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  *
كبرامج البنك الدولي ومنظمة اليونيدو، مع التركيز على التنسـيق بـين المبـادرات    

جيع الغرف التجارية الصناعية على إنشاء وحـدات  الحكومية والخاصة، فضالً عن تش
 .إدارية على مستوى المناطق، تختص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع، من خالل وسائل اإلعالم المختلفـة، إلبـراز دور    *
 . المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقليص معدالت البطالة

م رأس مال البنك السعودي للتسليف واالدخـار، لتمكينـه مـن    ــاالستمرار في دع *
التوسع في تقديم القروض المهنية، فضالً عن تنميـة األنشـطة المختلفـة للتجـارة     

 .الداخلية
 

 الضغوط التضخمية  ١٦/٢/٣/٣
تشكل الضغوط التضخمية التي تظهر بين الحين واآلخر أحد أهم التحديات التي ينبغي   

تأثيرها، خاصة ما يتعلق بأسعار المنتجات الغذائية والتموينية، وبعض السلع والمواد الحد من 
وقد شهدت المملكة خالل السـنوات القليلـة الماضـية ضـغوطاً     . األساسية مثل مواد البناء

تضخمية، أغلبها ناجم عن أسباب خارجية، إال أنها استطاعت احتواء هذه الضغوط التضخمية 
جراءات التي تعززت في وقت الحق بتراجع األسـعار العالميـة لـبعض    عبر مجموعة من اإل

وبتحليل تطور مؤشرات التضخم في المملكـة  . السلع، على أثر نشوء األزمة المالية العالمية
خالل المدة القليلة الماضية، يتبين أن هناك عدداً من العوامل الداخلية أسـهمت أيضـاًَ فـي    

هــ  ١٩/١/١٤٢٩وتـاريخ  ) ١١(مجلس الـوزراء رقـم   ارتفاعه، والتي  تصدى لها قرار 
في إطار منظومة من السياسات واإلجراءات العاجلـة، التـي تـم التوجيـه     ) ٢٨/١/٢٠٠٨(

 :بتنفيذها ومنها

 .التأكيد على تفعيل نظام المنافسة *

منع جميع أشكال الممارسات االحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكـاالت التجاريـة    *
 .ارلمنع االحتك

 .اإلسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية *

 .تكثيف جهود مراقبة األسعار ومكافحة الغش التجاري *
 
 



الصفحة
٢٧٠

 

مصلحة اإلحصـاءات  (استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة االقتصاد والتخطيط  *
ي ، والجهات المعنية األخرى ف)مصلحة الجمارك(ووزارة المالية ) العامة والمعلومات

لألسواق لرصد تحركات األسـعار  ) أسبوعية وشهرية(إجراء مسوحات ميدانية دورية 
 .ونشرها

وتعزيزاً لحماية قطاع التجارة الداخلية من الضغوط التضخمية خالل سـنوات خطـة   
التنمية التاسعة، ينبغي متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشـأن، وذلـك فـي ضـوء     

دالت التضخم، وخاصة فيما يتعلق بمنـع الممارسـات االحتكاريـة    التطورات المستقبلية لمع
وتفعيل نظام المنافسة، ومراقبة األسعار، وتشديد العقوبات على المتالعبين باألسعار المحلية 

 .للسلع الغذائية والتموينية واألساسية
 

 الغش التجاري والصناعي والسلع المقلدة  ١٦/٢/٣/٤
اقتصـادية  (على مخـاطر  " الصناعي والسلع المقلدةالغش التجاري و"تنطوي ظاهرة  

وحتى يمكن التخلص مـن  . ، وهي أكثر انتشاراً في أسواق الدول النامية)واجتماعية وصحية
" نظام مكافحة الغـش التجـاري  "هذه الظاهرة السلبية، تستهدف خطة التنمية التاسعة، تفعيل 

، )٢٩/٤/٢٠٠٨(هــ  ١٤٢٩آلخر ربيع ا ٢٣وتاريخ ) ١٩/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 :مع التركيز على

تفعيل مهمات األجهزة الرقابية والتنفيذية المسؤولة عن منع انتشار السـلع المقلـدة    *
 .والمغشوشة

دعم اإلمكانات المادية والبشرية للجان مكافحة الغش التجـاري، وتكثيـف الجـوالت     *
التجارة والصناعة لضبط السلع الرقابية على األسواق المحلية من قبل مراقبي وزارة 

 .المغشوشة والمقلدة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه المتعاملين فيها
 .زيادة أعداد المختبرات بالمنافذ الجمركية للتوسع في فحص السلع المستوردة *
تشديد العقوبات لردع المخالفين في مجال إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة أو بيعها أو  *

 .لها الترويج
، وتفعيل مهماتها، مع نشر الـوعي االسـتهالكي بـين    "جمعية حماية المستهلك"دعم  *

 .المواطنين
تنسيق الجهود على الصعيدين الخليجي والعربي لوضع آليات موحدة لمكافحة ظاهرة  *

 .الغش التجاري والصناعي والسلع المقلدة
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 مساهمة العمالة الوطنية    ١٦/٢/٣/٥
هود التي تبذلها مختلف الوزارات والجهات المعنية لزيادة الفـرص  على الرغم من الج

الوظيفية للعمالة الوطنية إال أن قطاع التجارة الداخلية ما يزال يعاني مـن انخفـاض نسـبة    
الصادر في ) ٥٠(العمالة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

) ٥(الة السعودية في المؤسسـات والشـركات بنسـبة    هـ القاضي بزيادة العم١٤١٥عام 
وعلى سبيل المثال، بموازنة أعداد العاملين . سنوياً، وقرارات سعودة بعض األنشطة التجارية

السعوديين في تجارة الجملة والتجزئة مع إجمالي أعداد العاملين السـعوديين فـي القطـاع    
زارة العمل عن العمالة المسـجلة  ، تشير بيانات و)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩الخاص خالل عام 

لديها إلى أن نسبة مشاركة السعوديين في أنشطة تجارة الجملـة والتجزئـة البالغـة نحـو     
)١٥,٧ ( هــ  ٢٨/١٤٢٩من إجمالي العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة خالل عام
نفسـه،  ، أفضل من نسبة مشاركتهم في جميع أنشطة القطاع الخاص خـالل العـام   )٢٠٠٨(

إال أنـه على الرغـم من تلك المؤشـرات، فـال   ). ١٦/٢/٥(، الشكل )١٣,٣(والتي بلغت 
تزال هناك إمكانات كبيرة إليجاد فرص وظيفية للسعوديين، بإحاللهم محل العمالة الوافدة فـي  

ولهذا، تولي خطة التنمية التاسعة أهميـة خاصـة   . الكثير من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة
االستراتيجية "آليات توظيف القوى العاملة الوطنية في قطاع التجارة الداخلية في إطار  لتطوير

  ".الوطنية للتوظيف
  )١٦/٢/٥(الشكل 

  العاملون في مجال تجارة الجملة والتجزئة 
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

   .وزارة العمل  :المصدر

٢٢٤٢٠٣

١٢٠٧٧٧٤ ١٤٣١٩٧٧
٨٢٩٠٥٧

٥٣٩٢٨٩٠
٦٢٢١٩٤٧

٠

١٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠

٦٠٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠٠

السعوديون غير السعوديين إجمالي عدد العاملين

)
مل
عا

(

أعداد العاملين في تجارة الجملة والتجزئة أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص



الصفحة
٢٧٢

 

 التستر التجاري وإصدار شيكات دون رصيد  ١٦/٢/٣/٦
برزت ظاهرة التستر التجاري مع التوسع في النشاط االقتصادي والتجـاري والخـدمي   

ومن المتوقع أن يسهم صـدور  . واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق
وتستهدف خطة التنمية التاسعة االرتقاء بأداء . نظام مكافحة التستر في الحد من هذه الظاهرة

يش اإلداري، وتكثيف جهود سعودة األنشطة التجارية التي تنتشر فيهـا  موظفي الضبط والتفت
 .ظاهرة التستر

من ناحية أخرى، ال تزال قضية إصدار شيكات دون رصيد تشكل تحدياً ال يستهان بـه،  
إن استمرار هذه المشكلة يؤدي إلى فقدان الثقـة  . رغم تجريمها وفقاً لنظام األوراق التجارية

 .تقوم مقام النقود، مع ما لذلك من أثر سلبي على مجمل الحركة التجاريةبالشيك كأداة وفاء 
وتسعى الخطة التاسعة إلى تحقيق اإلجراءات المناسبة للقضاء علـى هـذه الظـاهرة،    
وحماية التعامل بالشيكات كأداة وفاء، ومواصلة الجهود المكثفة للتوعية بأهمية الشـيك فـي   

بني اآلليات المالئمة لتعزيز التعامل بالشيك بما فيها إعادة المعامالت التجارية والمدنية، مع ت
 .النظر في العقوبات الواردة في نظام األوراق التجارية

 
 المساهمات العقارية   ١٦/٢/٣/٧

تؤدي المساهمات العقارية دوراً مهماً في تنمية القطاع العقاري وتنشيطه بمـا يخـدم   
إال أنه خالل خطة التنمية الثامنـة، بـرزت   . لخدميةأهداف تنمية باقي القطاعات اإلنتاجية وا

مساهمة، استثمر فيهـا نحـو    ٤٧ظاهرة تعثر بعض المساهمات العقارية، حيث تعثرت نحو 
من إجمالي قيمة المساهمات في هذا المجال التـي  ) ٥٢(مليون ريال، وشكلت نحو  ٦٩٢٨

 .تم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة العديد من اإلجراءات واآلليـات لتصـفية تلـك    لقد اتخذت 

وقد نجحت تلك الجهـود فـي تصـفية    . المساهمات المتعثرة وضمان حفظ حقوق المساهمين
 .العديد من المساهمات المتعثرة دون اإلضرار بحقوق المساهمين

العتبارات المشـار  إال أنه في ضوء االستمرار في االعتماد على المساهمات العقارية ل
إليها آنفاً، ولمعالجة أسباب تعثر تلك المساهمات وحفظ حقوق المساهمين فيها، وتنظيمهـا،  

هــ  ٢٢/٨/١٤٢٦وتـاريخ  ) ٢٢٠(فقد صـدر قـرار مجلـس الـوزراء المـوقر رقـم       
، بشأن ضوابط طرح المساهمات العقارية، وذلك بإنشاء صندوق اسـتثماري  )٢٦/٩/٢٠٠٥(

ح التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعـاون مـع هيئـة السـوق     عقاري، وفقاً للوائـ
 .المالية
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هــ  ٧/٥/١٤٢٩وتـاريخ  ) ١٣٠(هذا وقد صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم      
خطـة   وتولي. القاضي بالتعجيل بتصفية جميع المساهمات العقارية المتعثرة) ١٢/٥/٢٠٠٨(

التنمية التاسعة اهتماماً خاصاً بإيجاد أطر تنظيمية ومؤسسية فعالة، لمتابعة أداء المسـاهمات  
 . العقارية، واالرتقاء بدورها في تنمية القطاع العقاري

 
 استراتيجية التنمية   ١٦/٢/٤
 الرؤية المستقبلية   ١٦/٢/٤/١

زيادة مسـاهمته فـي تنميـة    تفعيل الدور التنموي لقطاع التجارة الداخلية من خالل 
القطاعات اإلنتاجية والخدمية، وتوفير الفرص الوظيفية ألكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية، 
فضالً عن تلبيته الحتياجات األسواق المحلية من المنتجات المحلية والمستوردة وتحقيق األمن 

ل الممارسـات  ن المنافسة، مـع القضـاء علـى جميـع أشـكا     ـي إطارٍ مـالغذائي، وذلك ف
 .االحتكارية

 
 األهداف العامة   ١٦/٢/٤/٢
تنمية التجارة الداخلية وتوجيهها نحو تلبية احتياجات االقتصـاد الـوطني، وزيـادة     -

 .مساهماتها النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي
تحفيز االستثمارات الخاصة للعمل في هذا القطاع، مع تشجيع المنشآت الوطنية علـى   -

تكوين كيانات كبيرة، أكثر قدرة على المنافسة، فضالً عـن التمتـع بمزايـا    االندماج ل
 . اقتصاديات الحجم

 .تأهيل القوى العاملة الوطنية إلحاللها محل العمالة الوافدة في هذا القطاع -

ضمان تلبية احتياجات األسواق المحلية، في مختلف مناطق المملكـة، مـن السـلع     -
طنية والدولية، وبأسعار مناسبة مـن خـالل سـوق    والخدمات، وفقاً للمواصفات الو

 .  تنافسي

الحد من الممارسات الضارة بالتجارة الداخلية كالغش التجاري، واإلغـراق والتسـتر    -
 .التجاري، والممارسات االحتكارية

تعزيز الجهود التطويرية للمواصفات القياسية السعودية ونظم الجودة، ورفع مستوى  -
 .معتمدة، خاصة في الصناعات الوطنيةااللتزام بالمواصفات ال
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 السياســات  ١٦/٢/٤/٣
     ،مراجعة طرق ممارسة العمل التجاري واإلجراءات واألسـاليب المتبعـة وتطويرهـا

 .والعمل على تيسيرها وفق احتياجات االقتصاد الوطني
      تصنيف األنشطة المختلفة للتجارة الداخلية، سـواء علـى المسـتوى القطـاعي أو

لرئيسة للسلع والخدمات، وإجراء المسوحات الميدانية الالزمـة لتـوفير   المجموعات ا
 .قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع التجارة الداخلية

  ،مواصلة جهود إزالة المعوقات التي تعترض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عية الذي يديره صندوق التنميـة الصـنا  " برنامج كفالة"مع التركيز على دعم وتطوير 

السعودي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تعكـس تطـور أوضـاع ومؤشـرات تلـك      
 ".العمل الحر"المشروعات، إضافة إلى نشر ثقافة 

  الصـادر  " لنظام مكافحة الغش التجاري"وضع اآلليات الكفيلة بتحقيق التطبيق الكامل
، )٢٩/٤/٢٠٠٨(هــ  ١٤٢٩ربيع اآلخر  ٢٣وتاريخ ) ١٩/م(بالمرسوم الملكي رقم 

جمعيـة حمايـة   "مع تكثيف حمالت الرقابة والتفتيش، وتشـديد العقوبـات، ودعـم    
، فضالً عن تنسيق الجهود على الصعيدين الخليجي والعربي لمكافحة هـذه  "المستهلك

 .الظاهرة السلبية

  تكثيف الجهود لزيادة العمالة الوطنية في هذا القطاع، من خالل التعرف على متطلبات
 .   م البرامج التعليمية والتدريبية المناسبةالعمل فيه، وتقدي

      تعزيز الثقة في التعامل باألوراق التجارية، ومكافحـة اإلغـراق السـلعي والتسـتر
مجلس حماية "التجاري، وتشديد العقوبات على الممارسات االحتكارية، وتفعيل مهمات 

 .لضمان التطبيق الصارم لنظام المنافسة" المنافسة
 ة المساهمات العقارية المتعثرة وحفظ حقوق المساهمين، تنفيـذاً  مواصلة جهود تصفي

 ).١٢/٥/٢٠٠٨(هـ ٧/٥/١٤٢٩وتاريخ ) ١٣٠(لقرار مجلس الوزراء رقم 

 مستوى الوعي االستهالكي لدى المواطنين، وذلك من خالل تعريفهم بأسـاليب   زيادة
التحقق من جودة السلع وصالحيتها ومطابقتها للمواصفات، مع تشديد العقوبات على 

 .األنشطة التي ال تلتزم بالمواصفات المعتمدة

   ن تنسيق المبادرات الحكومية والخاصة وتفعيلها في مجاالت نشر الوعي البيئـي بـي
العاملين في القطاع، وذلك من خالل برامج توعوية مشتركة، تتم برعايـة كـل مـن    

 .وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية
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    ،دعم جهود صندوق التنمية الصناعية السعودي في مجال تقديم االستشـارات الفنيـة
ـ    ات الفنيـة  سواء من خالل المساعدة في إعداد دراسات الجـدوى أو تـذليل المعوق

 .والتنظيمية والتسويقية
  تكثيف جهود الغرف التجارية الصناعية الرامية إلى توعية المستوردين بأهمية تطوير

 . أنشطتهم وقدراتهم للتعامل مع المتغيرات والمستجدات في السوقين المحلي والدولي
  زيـادات  توفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية الغذائية األساسية للحد مـن ال

المفاجئة في األسعار، ومقابلة أي نقص في المعروض من السلـع، ومواجهة األزمات 
 .الطارئة

 
 األهداف المحددة   ١٦/٢/٤/٤
  وتطويره، فضالً عن متابعة أدائه ومنجزاته مـن خـالل تقريـر    " برنامج كفالة"دعم

 . سنوي يصدر عنه
 قاعدة بيانات متكاملة، عن األنشطة المختلفة للتجارة الداخلية، مـع تصـنيفها    توفير

 .على المستوى القطاعي والمجموعات الرئيسة للسلع والخدمات
    تحقيق زيادة مطردة في تسجيل الشركات والمؤسسات والوكاالت التجاريـة، وكـذلك

ة، بما يتناسـب مـع   العالمات التجارية وشهادات المنشأ، وتراخيص المختبرات األهلي
 .زيادة الطلب عليها

  
 المتطلبات المالية ١٦/٢/٥

تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نحـو   
مليون ريال، وأما المتطلبات المالية المخصصة لقطاع التجارة تـدخل ضـمن   ) ٥٩٨,١(

 .المبالغ المخصصة لوزارة التجارة والصناعة
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 الخدمات المالية
 

 المقـــدمة    ١٧/١
حقق قطاع الخدمات المالية أداًء إيجابياً خالل خطة التنمية الثامنة، وذلك على الرغم 

عام من تداعيات األزمة المالية العالمية، التي نشأت في مطلع الربع األخير من 
فقد ترتب على تلك األزمة تداعيات تفاوتت حدتها من دولة إلى ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

" االحترازية والوقائية"أخرى، وكانت المملكة من أقل الدول تأثراً بها، نتيجة لكفاءة اإلجراءات 
 .التي تم اتخاذها في هذا الشأن ومرونتها

تنمية الخدمات المالية،  وتستهدف خطة التنمية التاسعة تعزيز فاعلية سياسات
واإلجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات األزمة المالية العالمية، وتفعيل الدور التنموي لبنوك 
االستثمار ومؤسسات اإلقراض المتخصصة، إضافة إلى أنشطة التأمين وشركات رأس المال 

 .يءالجر
حاً التطورات التي يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع الخدمات المالية موض 

القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها  برزشهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ
الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة  يلقخالل خطة التنمية التاسعة، وُي

 . والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
 

 الراهن الوضع   ١٧/٢
 أداء المصارف التجارية   ١٧/٢/١

خطـة التنميـة   األربع األولـى مـن   السنوات حقق القطاع المصرفي أداًء جيداً خالل  
 ):١٧/١(ويمكن تلخيص مؤشرات أداء القطاع في النقاط التالية، الجدول . الثامنة

للمصـارف  " الموجـودات األجنبيـة  "و" االستثمارات في الخارج"ارتفعت قيمة كل من *
علــى التــوالي خــالل المــدة مــن عــام ) ٦٦,٨(و) ٦٥,٨(التجاريــة بنحــو 

 ).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
خالل المدة نفسـها،  ) ١٣٥,٢(، قدر بنحو مرتفعحقق حساب رأس المال معدل نمو  *

، كما نمت أرباحها )١٥٢,٧(بنحو  واحتياطاتها حيث نمت رؤوس أموال المصارف
 ).٨٠,١(كمية بنحو الترا
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 )١٧/١(الجدول 

 المؤشرات النقدية والمصرفية 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )**() بليون ريال(

 المؤشرات
 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

هـ ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ٢١٨,٨ ١٣١,٧ إجمالي الموجودات األجنبية واالستثمارات بالخارج.  ١
 ١٥٣,٩ ٩٢,٨ الموجودات األجنبية للمصارف التجارية -
 ٦٤,٩ ٣٨,٩استثمارات المصارف التجارية بالخارج -

 ١٦١,٨ ٦٨,٨ :حساب رأس المال.  ٢
 ١٣١,٩ ٥٢,٢ واحتياطاتها رؤوس أموال المصارف -
 ٢٩,٩ ١٦,٦ األرباح التراكمية -

 ٧٣٤,٦ ٣١٣,٩ :مطلوبات المصارف من القطاع الخاص.   ٣
 ٧١٢,٨ ٣٠٣,٠ االئتمان المصرفي للقطاع الخاص -
 ٢١,٨ ١٠,٩ استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة -

 ٢٤٢,٠ ١٧٥,٨ :مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي.   ٤
 ٣٢,٠ ٢٩,١ االئتمان المصرفي للقطاع الحكومي -
 ٢١٠,٠ ١٤٦,٧ :استثمارات المصارف في أوراق مالية حكومية -

 ١١٩,٢ ٠,٣ أذونات خزينة *
 ٩٠,٧ ١٤٦,٤ سندات تنمية *

 ١٧٤,٠ ١١٥,٣ القروض االستهالكية.   ٥
 ٩,٥ ٣,٣ قروض بطاقات االئتمان.   ٦
 ١٧,٧ ١٨,٨ )(، )٣ن(معدالت نمو عرض النقود .   ٧
 ١٠٠ ١٠٠ ):(المساهمات النسبية لمكونات عرض النقود .   ٨
 ٨,٩ ١٢,١ النقد المتداول خارج المصارف -
 ٣٦,٩ ٤٢,٦ الودائع تحت الطلب -
 ٣٩,٦ ٢٧,٦ الودائع الزمنية واالدخارية -
 ١٤,٦ ١٧,٧ الودائع شبه النقدية -
 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)

 .القيم مقربة إلى أقرب رقم عشري (**)
 .مؤسسة النقد العربي السعودي :المصدر
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نتيجـة الرتفـاع   ، وذلك )١٣٤(نمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنحو  *
خالل المدة المذكورة، كمـا  ) ١٣٥,٢(االئتمان المصرفي الممنوح لهذا القطاع بنحو 

وفـي المقابـل،   ). ١٠٠(نمت استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة بنحـو  
ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الحكـومي خـالل المـدة المـذكورة بنحـو      

)٣٧,٧( االئتمان المصرفي الممنوح للقطـاع الحكـومي   ، وذلك نتيجة الزدياد حجم
" أوراق مالية حكوميـة "، إضافة إلى ارتفاع استثمارات المصارف في )١٠,٣(بنحو 
 ).٤٣,١(بنحو 

) ١٨,٨(، تراجعاً طفيفاً من نحو )٣ن(سجل معدل نمو عرض النقود، بمعناه الواسع *       
هــ  ٢٨/١٤٢٩ فـي عـام  ) ١٧,٧(إلى نحـو  ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام 

، في حين ارتفعت المساهمة النسبية للودائع الزمنية واالدخارية في عرض )٢٠٠٨(
، وهو مؤشر إيجـابي يعكـس   خالل المدة نفسها )٣٩,٦(إلى ) ٢٧,٦(النقود من 

 .تطور أوضاع االدخار واالستثمار
 

 القطاع المصرفي واألزمة المالية العالمية   ١٧/٢/٢
انطلقت شرارة األزمة المالية العالمية من القطاع المصرفي األمريكي، وتحديـداً بعـد    

. ثم توالى انهيار المصارف في الواليـات المتحـدة وأوروبـا   ). ليمان برذرز(إفالس مصرف 
وإدراكاً منها لخطورة األزمة على القطاع المصرفي تحديداً، بادرت مؤسسـة النقـد العربـي    

استهدفت تلك اإلجـراءات  ". اإلجراءات االحترازية"مجموعة متكاملة من السعودي إلى اتخاذ 
تعزيز السيولة المحلية وتخفيف الضغوط على المصارف التجاريـة وزيـادة مقـدرتها علـى     

وتـتلخص  . اإلقراض، ومن ثم إشاعـة الطمأنينة لدى جميع المتعاملين مع القطاع المصرفي
 :أهم هذه اإلجراءات فيما يلي

، مـن  )الريبـو (أكثر من تخفيض على سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنـوك  إجراء  -أ
)٥,٥ ( م حتى وصل إلى ٢٠٠٨في منتصف عام)٢ ( م٢٠٠٩في شهر أبريل. 

، وهو السعر الذي )الريبو المعاكس(تخفيض مماثل على سعر إعادة الشراء المعاكس  -ب
خـالل المـدة   ) ٠,٥(إلـى  ) ٢(تدفعه المؤسسة مقابل ودائع البنوك التجارية من 

 .المذكورة
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) ٧(إلـى  ) ١٣(تخفيض نسبة االحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب مـن   -ج
تعزيز السيولة المحلية وتحسين المقدرة اإلقراضية من أجل خالل المدة نفسها، وذلك 

 .للبنوك
نحـو  توفير السيولة لدى المصارف من العمالت األجنبية، من خالل ضخ ما يعـادل   -د

بليون ريال، وهو ما عزز السيولة المحلية ودعم مقـدرة المصـارف علـى     ١١,٥
 .اإلقراض

إجراء مراجعات شاملة إلدارات المخاطر االئتمانية بفروع المصارف األجنبية العاملة  -هـ
، إضـافة إلـى تكثيـف عمليـات الرقابـة      "٢بمعايير بازل"بالمملكة، لضمان تقيدها 

 .سعوديةواإلشراف على المصارف ال

مركز المالي للمصـارف السـعودية   وبصفة عامة، تؤكد المؤشرات المتاحة تماسك ال 
 :ة المالية العالمية، ومن أهم المؤشرات الدالة على ذلكحتى في أسوأ مراحل األزم

في عام ) ٢١,٩(ارتفاع مستوى معدل كفاية رأس مال المصارف السعودية إلى نحو  *
الذي يحدد الحد األدنـى لهـذا   " ٢معيار بازل"، وذلك بحسب )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 .فقط) ١٢(بنحو المعدل 
بليـون ريـال فـي عـام      ٦٥٥,٤زيادة إجمالي موجودات المصـارف مـن نحـو     *

هــ  ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عـام   ١٣٠٢,٣إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 ).٩٨,٧(بنحو  بزيادة تقدر، )٢٠٠٨(

من ) األرباح التراكمية+ رأس المال + االحتياطيات (ارتفاع رصيد حساب رأس المال  *
بليـون   ١٦١,٨إلى نحـو  ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٦٨,٨نحو 

 ).١٣٥,٢(بنحو  بزيادة تقدر، أي )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ريال في عام 
 

 ر أداء سوق األسهمتطو  ١٧/٢/٣
مؤشرات سوق األسهم السعودي تطورات غير اعتيادية خالل المدة  شهدت

، وذلك على النحو الموضح بالجدول )٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩ -٢٤/١٤٢٥
 :، والتـي يمكـن تلخيصهـا في النقاط التالية)١٧/٢(
شهد المؤشر العام ألسعار األسهم تقلبات حادة خالل المدة المذكورة، ترتـب عليهـا    -

نهاية األمر في ع غير مبرر في أسعار العديد من األسهم، وهو ما أفضى حدوث ارتفا
إلى حدوث موجة من االنخفاض الحاد، في إطار عمليات تصحيح قوية انخفض معها 
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 ). ٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧خالل عام ) ٥٢,٥(المؤشر العام بنحو 
، حيـث  تحسناً نسبياً في مؤشرات سوق األسـهم ) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨شهد عام        -

، كما )٣٩,١(بنحو ) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨ارتفع المؤشر العام للسوق خالل عام 
ثم ظل السوق مستقراً حتى الربـع  ). ٥٨,٨(ارتفعت القيمة السوقية لألسهم بنحو 

. ، وتحديداً حتى وقوع األزمة المالية العالمية)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩األخير من عام 
، شهد المؤشر العام للسوق تراجعاً حـاداً،  م٢٠٠٨وفور حدوث األزمة في أكتوبـر 

 . م٢٠٠٨بنهاية عام ) ٥٦,٥(بلغ نحو 
 
 ) ١٧/٢(الجدول  

 مؤشرات سوق األسهم السعودية 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 العام
عدد 
 الشركات

عدد األسهم 
 المتداولة

)مليون سهم(

قيمة األسهم 
المتداولة 

)بليون ريال(

القيمة السوقية 
 لألسهم

 )بليون ريال(

المؤشر العام 
 ألسعار األسهم

 ١٠٠=م١٩٩٩

معدل 
دوران 
 األسهم

 ١٥٤,٤ ٨٢٠٦,٢ ٧٣١٠٢٩٨١٧٧٣,٩١١٤٩)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 ١٦٩,٨ ١٦٧١٢,٦ ٧٧١٢٢٨١٤١٣٨,٧٢٤٣٨)٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦
 ٤٢٩,٢ ٧٩٣٣,٣ ٥٢٦١,٩١٢٢٦**٨٦٦٨٥١٥)٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧
 ١٣١,٤ ١١٠٣٨,٧ ١١١٥٧٨٢٩٢٥٥٧,٧١٩٤٦)٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨
 ٢١٢,٣ ٤٨٠٢,٩ ٩٢٤ ١٩٦٢,٩ ٥٨٧٢٧ ١٢٧ )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
رياالت للسهم  ١٠بيانات معدلة الستبعاد أثر تجزئة القيمة اإلسمية ألسهم الشركات المدرجة لتصبح  (**) 

 . رياال ٥٠الواحد بدالً من 
 .مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر

 
ويمكن تلخيص أهم العوامل التي أسهمت في تراجع سوق األسهم السعودي منذ وقوع 

 :األزمة في اآلتي
تراجع مؤشرات أغلب األسواق المالية العالمية عقب وقوع األزمة، وانتشار الشـائعات   *

بشـأن التطـورات   والمخاوف بين المتعاملين بالسوق، نظراً لعدم وجود رؤية واضحة 
المتوقعة لألزمة، والشك في فاعلية التدخل الحكومي في دول العالم للحد من انعكاساتها 

 .السلبية، أي أن األزمة ولدت حالة شاملة من الشك وعدم اليقين
تراجع األسعار العالمية للنفط عقب األزمة في ظل توقع تراجع الطلب العـالمي علـى    *

 ).تملةالمح(السلع، وموجة الكساد 
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عدم االلتزام بالشفافية من قبل بعض الشركات والمؤسسـات الماليـة العالميـة فـي      *
اإلفصاح عن تطورات مراكزها المالية واالئتمانية عقب األزمة، وتـأُزم الوضـع بعـد    

 .توالي اإلعالن عن إفالس العديد منها
قيمة أسـهمهم  قيام العديد من المصارف بتسييل محافظ العمالء، وخاصة بعد انخفاض  *

في سوق األسهم، وهو ما أدى إلى تصفية العديد منها، ومن ثم، إشاعة حالة من عدم 
 .  اليقين لدى المتعاملين في سوق األسهم

وقد اتخذت هيئة سوق المال في المملكة عدداً من القرارات المهمة لمواجهة تداعيات 
 :األزمة العالمية وانعكاساتها، من ضمنها

 ن كبار مالك األسهم، وذلك لترسيخ مبدأ الشفافيةقرار اإلفصاح ع. 
  ،تحسين أداء السوقمن أجل قرار تغيير الوحدة السعرية لألسهم. 
    قرار فتح السوق للمستثمرين األجانب، على أن تتم معامالتهم عن طريـق شـركات

 .الوساطة المرخص لها
  الشركات المدرجة فـي  نقل المنافع االقتصادية ألسهم من أجل قرار اتفاقيات المبادلة

 .سوق األوراق المالية إلى شركات الوساطة وفقاً لضوابط محددة

 
 صناديق االستثمار    ١٧/٢/٤

هــ  ٢٨/١٤٢٩-٢٤/١٤٢٥صناديق االسـتثمار أداًء جيـداً خـالل المـدة      حققت
، حيث زاد عـدد الصـناديق   )١٧/٣(، وذلك على النحو الموضح بالجدول )٢٠٠٨-٢٠٠٤(

إال أنه نتيجة لحالة الضبابية . وقيمة االستثمارات المحلية وإجمالي األصول وأعداد المشتركين
وتأثيرها السلبي على سوق األسهم، شهد الربـع األخيـر   التي ولدتها األزمة المالية العالمية، 

تراجعاً ملموساً في مؤشرات أداء الصـناديق وذلـك علـى    ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩من عام 
 : النحو التالي

بنحـو  ) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩انخفاض إجمالي أصول الصـناديق بنهايـة عـام     *
)٢٨,٧ (موازنة بقيمتها في العام السابق. 

هــ  ٢٨/١٤٢٩من االستثمارات المحلية واألجنبيـة بنهايـة عـام    تراجع قيمة كل  *
 .على التوالي، وذلك موازنة بالعام السابق) ٤٦(و) ٢٣,٣(بنحو ) ٢٠٠٨(

بنحـو  ) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩انخفاض أعداد المشتركين بالصناديق بنهاية عـام   *
)١٢ (موازنة بأعدادهم في العام السابق. 
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 )١٧/٣(الجدول 
 ديق االستثمارأهم مؤشرات صنا

 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )**() بليون ريال( 

 السنوات
عدد

الصناديق 
 العاملة

قيمة
االستثمارات 
 المحلية

قيمة 
االستثمارات 
 األجنبية

إجمالي 
أصول 
 الصناديق

عدد 
المشتركين 

 )باآلالف(
 ١٩٨,٤ ٦٠,٣ ١٨٨٤٤,٥١٥,٨)٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥
 ٥٦٨,٣ ١٣٧,٠ ١٩٩١١٥,٧٢١,٣)٢٠٠٥(هـ٢٥/١٤٢٦
 ٥٠٠,٠ ٨٤,١ ٢١٤٦١,٣٢٢,٨)٢٠٠٦(هـ٢٦/١٤٢٧
 ٤٢٦,١ ١٠٥,١ ٢٥٢٧٩,٩٢٥,٢)٢٠٠٧(هـ٢٧/١٤٢٨
 ٣٧٥,٠ ٧٤,٩ ٢٦٢٦١,٣١٣,٦)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .القيم مقربة إلى أقرب رقم عشري (**)

 . مؤسسة النقد العربي السعودي :المصدر
 

 تطور نشاط مؤسسات اإلقراض المتخصصة   ١٧/٢/٥
تطور أرقام التمويل المقدم من صـناديق ومؤسسـات   ) ١٧/٤(تعكس بيانات الجدول  

، )٢٠٠٨-٢٠٠٤(هــ  ٢٨/١٤٢٩ -٢٤/١٤٢٥اإلقراض المتخصصة ومعدالته خالل المدة 
 :حيث يالحظ ما يلي

  هـ ٢٨/١٤٢٩الفعلي من قروض هذه المؤسسات خالل عام ارتفاع إجمالي المنصرف
موازنـة  ) ٤٥٦,٤(بليون ريال، أي بزيادة تقدر بنحو ) ٣٠,٦(إلـى نحو ) ٢٠٠٨(

، وهو ما يعكس تنـامي الطلـب علـى قـروض هـذه      )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بعام 
 .المؤسسات

     ارتفع حجم القروض القائمة المستحقة لمؤسسات اإلقراض المتخصصـة مـن نحـو
بليون ريال خالل المدة المـذكورة، أي بزيـادة    ١٥٥,٢بليون ريال إلى نحو  ١١٩,١

وتعكس تلك المؤشرات تباطؤ حركة تحصيل القـروض  ). ٣٠,٣(إجمالية تقدر بنحو 
المستحقة لهذه المؤسسات، وعدم كفاية القروض المحصلة لتغطية القروض الجديـدة،  

ـ  ) ٣٤,٤(حيث تراجع إجمالي التحصيل بنحو  ، )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩ام فـي ع
 ).٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥موازنة بالوضع في عام 

  يشار إلى أن قياس كفاءة أداء مؤسسات اإلقراض المتخصصة لم يعد مرتبطاً بمستوى
، أي المواءمة قدر المسـتطاع بـين حجـم    )سياسة التمويل الذاتي(نجاحها في تطبيق 

وتعـزى هـذه   . لسـابقة المنصرف الفعلي للقروض الجديدة وحجم تحصيل القروض ا
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الظاهرة إلى تنامي الطلب على قروض هذه المؤسسات مـن قبـل األفـراد والقطـاع     
هـ ٢٨/١٤٢٩في عام ) ٤٥٦,٤(الخاص، مما أدى إلى نمو المنصرف الفعلي بنحو 

 ).٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بالوضع في عام موازنة ) ٢٠٠٨(

 
 )١٧/٤(الجدول 

 مؤشرات أداء مؤسسات اإلقراض المتخصصة
 (*)التنمية الثامنة  خطة

 )**() بليون ريال(

هـ٢٤/١٤٢٥ بيان
)٢٠٠٤(

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 نسبة التغير 
)( 

 ٣٠,٣ ١١٩,١١٥٥,٢إجمالي القروض القائمة
 )٣٤,٤( ١٦,٣١٠,٧إجمالي التحصيل
 ٤٥٦,٤ ٥,٥٣٠,٦المنصرف الفعلي

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .مقربة إلى أقرب رقم عشري، والنسب بين القوسين سالبة القيم (**)

 .مؤسسـة النقد العربي السعودي :المصدر 
 

دور حاسم فـي تمكـين مؤسسـات اإلقـراض     " للسياسة المالية التوسعية"وقد كان 
المتخصصة من مضاعفة قدراتها التمويلية، وتم ذلك من خالل زيـادة رؤوس أمـوال هـذه    

 :النحو التاليالمؤسسات، وذلك على 
بليون ريـال، وبـذلك    ١٣بمبلغ  السعودي زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية -أ 

، )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧بليون ريال في عام  ٢٠ارتفع رأس مال الصندوق إلى نحو 
) ٢٠٠٦(هــ  ٢٦/١٤٢٧وهو ما أدى إلى ارتفاع المنصرف الفعلي للصندوق في عام 

 ).٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦عن قيمته في العام ) ٣٦,٩(بنحو 

بليون ريال، وهو ما أدى إلى نمو  ٤٣زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ  -ب 
موازنـة  ) ٥٧,٦(بنحو ) ٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧المنصرف الفعلي للصندوق في عام 

 . بالوضع في العام السابق

بليـون ريـال فـي عـام      ٢٠زيادة رأس مال صندوق االستثمارات العامـة بمبلـغ    -ج 
، ترتب عليها نمـو المنصـرف الفعلـي للصـندوق بنحـو      )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧

)٢٨٨,٩ ( هـ ٢٧/١٤٢٨في عام)وذلك موازنة بالعام السابق)٢٠٠٧ ،. 

باليين ريال كمـا تـم    ٥بمبلغ قدره زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف واالدخار  -د 
مسـاعدته  ل) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩باليين ريال في عام  ١٠دعمه بوديعة مقدارها 
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على االستمرار في تقديم قروض ميسرة لذوي الدخل المحدود فـي مجـاالت متعـددة    

القروض االجتماعية، والقروض المهنية، وقروض السيارات، وتمكين البنك من : وهي
 .دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 
 سوق التأمين    ١٧/٢/٦

تعـاون لـدول الخلـيج    تعد المملكة أكبر سوق للتأمين على مستوى دول مجلـس ال  
التأمين على السـيارات  : ويغطي التأمين في المملكة عدداً من المجاالت، في مقدمتها. العربية

والتأمين الصحي، والتأمين ضد الحريق، والتأمين البحري، والتـأمين الهندسـي، والتـأمين    
 .الجوي

) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥وشكّل صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام  
وقد غطى هذا النظام ثالثـة  . خطوة مهمة على طريق تعزيز شبكة الخدمات التأمينية بالمملكة

التـي تتـولى   ) التنفيذيـة (اإلطار النظامي بما في ذلك الهيئة اإلدارية : عناصر أساسية وهي
 .تطبيق النظام، والرقابة واإلشراف على القطاع، وآلية فض المنازعات

نشاطاً ملموساً فـي  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٤/١٤٢٥وقد شهدت المدة 
فبعد أن كانت هناك شركة واحدة . سوق التأمين، جسده اتساع السوق، وازدياد عمقه وكثافته

، بلغ عدد شركات التأمين التي وافق مجلس الوزراء )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥للتأمين في عام 
ـ ٢٨/١٤٢٩على الترخيص بتأسيسها حتى النصف األول مـن عـام    اثنتـين  ) ٢٠٠٨( هـ

هــ  ٢٨/١٤٢٩وعشرين شركة تأمين، كما برزت مؤشرات إيجابية أخـرى بنهايـة عـام    
 :تتلخص في اآلتي) ٢٠٠٨(
هــ  ٢٨/١٤٢٩فـي عـام   ) ٢٧(نما سوق التأمين بالمملكة نمواً ملموساً بنحـو   *

بليون ريال موازنـة   ١٠,٩، كما بلغ إجمالي أقساط التأمين المدفوعة نحو )٢٠٠٨(
 .بليون ريال في العام السابق ٨,٦بنحو 

بليون  ٤,٨لتبلغ نحو ) ٥٥(ارتفاع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها بنحو  *
 .بليون ريال في العام السابق ٣,١ريال موازنة بنحو 

على التـوالي  ) ٧٥(و ) ٦(زيادة الطلب على التأمين العام والتأمين الصحي بنحو  *
 .، موازنة بالعام السابق)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام 

فـي عـام   ) ٠,٦٢(ارتفع مستوى عمـق سـوق التـأمين بالمملكـة إلـى نحـو        *
ـ . في العام السابق) ٠,٥٣(موازنة بنحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ ف عمـق  ّروُيَع
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نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بهـا إلـى النـاتج المحلـي     "سوق التأمين بأنه 

 ".اإلجمالي
 ٤٤٠بالمملكة إلى نحـو  ) معدل إنفاق الفرد على التأمين(كثافة سوق التأمين  ارتفاع *

 .ريال لكل فرد في العام السابق ٣٥٨ريال لكل فرد موازنة بنحو 
) ٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١ول مـن عـام   وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى نهاية الربع األ 

وقد تم . أو إعادة التأمينشركة لمزاولة نشاط التأمين  ٢٩مجلس الوزراء على تأسيس  وافق
 .منح هذه الشركات تصاريح لمزاولة النشاط

 
 الصيرفة والصكوك اإلسالمية  ١٧/٢/٧

تُعد الصيرفة والصكوك اإلسالمية من الروافد الواعدة في مجـاالت تنميـة الخـدمات    
مملكة وتشير البيانات المتاحة إلى أن قيمة الصكوك اإلسالمية المصدرة في ال. المالية بالمملكة

مصارف  ٤ويوجد بالمملكة ). ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨بليون ريال حتى عام  ١١,٦بلغت نحو 
ووفقـاً لتقريـر   . إسالمية، إضافة إلى النوافذ اإلسالمية الموجودة في المصـارف التقليديـة  

التنافسية للمصارف اإلسالمية، الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية، تم تصنيف 
– ٢٠/١٤٢١المركز األول من حيث نمو أرباح البنوك اإلسالمية خـالل المـدة   المملكة في 

، إضافة إلى تطوير سياساتها االسـتثمارية لتشـتمل علـى    )٢٠٠٦-٢٠٠٠(هـ ٢٦/١٤٢٧
دة، وتبني أساليب مصرفية مبتكـرة مثـل اإليجـار المنتهـي     ـمجاالت إنتاجية وخدمية عدي

 .بالتمليك
اإلسالمية لم تعان من االنعكاسات السلبية لألزمة  وجدير بالذكر أن الصيرفة والصكوك

المالية العالمية، كما لم تتأثر باالختناقات الناجمة عن أزمة الرهن العقاري بالواليات المتحـدة  
األمريكية، وذلك نتيجة للضوابط التي ظلت تلتزم بها المصـارف اإلسـالمية فـي سياسـاتها     

يرفة والصكوك اإلسالمية في التمويل التنمـوي  االستثمارية، وهي مؤشرات تعزز أهمية الص
 .المقبلةالحقبة خالل 

كما تجدر اإلشارة إلى موافقة مجلـس هيئـة السـوق الماليـة السـعودية بتـاريخ       
، "إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكـة "على ) ٢٠٠٩(هـ ١٣/٦/١٤٣٠

دء فـي اتخـاذ اإلجـراءات واآلليـات     بالب) تداول(وقد قامت شركة السوق المالية السعودية 
 .التنفيذية لتفعيل سوق الصكوك والسندات
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 القضايا والتحديات   ١٧/٣
 األزمة المالية العالمية   ١٧/٣/١

الدول النامية وفقاً لعدة  تتفاوت انعكاسات األزمة المالية العالمية على اقتصادات
درجة االنفتاح االقتصادي للدولة، ومستوى تكامل مؤسساتها المالية مع : معايير من أهمها

وعلى . المؤسسات المالية العالمية، ودرجة ارتباط سوقها المالي مع األسواق المالية العالمية
لة بما يتيح لها معالجة أي الرغم من التأكيد على أهمية تفعيل الدور التنظيمي والرقابي للدو

ى آليات السوق بمجرد ظهورها وقبل تحولها إلى أزمة، إال أن ـتشوهات قد تطرأ عل
االضطالع بهذا الدور يتطلب تحديد مؤشرات للسالمة المالية، تعكس مدى قدرة االقتصاد 
 الوطني على امتصاص األزمات المالية ومواجهتها، وتندرج هذه المؤشرات تحت مجموعتين

 :رئيستين هما
مالءة رأس المال، وجودة األصول، : مؤشرات المخاطرة في القطاع المصرفي، مثل *

 .والربحية والعائد، والحساسية لمخاطر السوق
مؤشرات المخاطرة للمؤسسات المالية، والقطاع العائلي، وسيولة السوق، وأسواق  *

 .العقار
 

 الدور التنموي لبنوك االستثمار   ١٧/٣/٢
تفعيل "، على )٢٠٠٧(هـ ٢٩/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٢(قرار مجلس الوزراء رقم نَص 

الدور التنموي للقطاع المصرفي، بوضع سياسات وآليـات لتـوفير االحتياجـات التمويليـة     
ويقتضي تنفيذ هذا القرار تحليـل  ". للقطاعات اإلنتاجية القادرة على تنويع القاعدة االقتصادية

ئتمان المصرفي، والتي تشير إلى انخفاض األهميـة النسـبية   األوضاع الراهنة وتوجهات اال
لالئتمان المصرفي المتوسط والطويل األجل، موازنة بالزيادة المطردة في األهميـة النسـبية   
لالئتمان المصرفي قصير األجل، ناهيك عن التوسع في القروض االستهالكية وقروض بطاقات 

على تلبية الطلـب المتنـامي علـى القـروض      االئتمان، وهو ما قد يحد من قدرة المصارف
 .اإلنتاجية طويلة األجل

يشكل حالً أكثر فاعليـة لمعالجـة    " بنوك االستثمار"وبناًء عليه فإن التوسع في إنشاء 
مؤسسـات ماليـة   بمثابـة  بنـوك االسـتثمار   وتعد . مشكالت االئتمان متوسط وطويل األجل

علـى مواردهـا التـي تتسـم      اعتمـاداً جل متخصصة في منح التمويل المتوسط والطويل األ
) طويلـة ومتوسـطة  (والودائع آلجـال   باالستقرار النسبي، والتي تحصل عليها من رأسمالها



الصفحة
٢٨٨

 

األساسي لهـذه البنـوك   الهدف إصدار السندات واالقتراض آلجال طويلة، أي أن إضافة إلى 
 .تمويل االستثمارات على المديين المتوسط والبعيد يتمثل في
 

 الدور التنموي للصكوك اإلسالمية   ١٧/٣/٣
انطوت األوضاع الراهنة لقطاع الخدمات المالية على مؤشـرات إيجابيـة للصـكوك     

اإلسالمية بالمملكة، إال أن هذه الصكوك ما زالت تواجه بعض المعوقات التنظيميـة والفنيـة،   
 :التي يلزم معالجتها، من خالل التركيز على ثالثة محاور رئيسة

حة جديدة لطرح الصكوك اإلسالمية وإدراجها في السوق المالية، مع الحرص تطوير الئ -
 .على تيسير اإلجراءات واالستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال

 .لتداول الصكوك اإلسالمية بالمملكة" سوق ثانوية"العمل على إنشاء  -

 .وإدراجها وتداولهاتطوير التشريعات المتعلقة بطرح الصكوك اإلسالمية  -

 
 ندرة شركات رأس المال الجريء   ١٧/٣/٤

المميـزة  والمشتركة  غالبة، إال أن السمة الالجريءشركات رأس المال  تنوع أنشطةت
، والسـعي لتحقيـق   وفي شروط تمويلهـا  تتمثل في ارتفاع عنصر المخاطرة لهذه الشركات

عات التي تواجـه صـعوبات فـي    سواء من خالل تمويل المشرو معدالت مرتفعة من الربح،
نتيجة لعدم قدرتها على تقديم ضمانات كافية للقروض المطلوبة، أو  ،االقتراض من المصارف

أو التي تعاني من تراكم الديون وضعف القدرة علـى  " المشروعات المتعثرة"من خالل شراء 
لذا . للنهوض بهذه المشروعات وتنفيذها برامج فاعلةشركات بإعداد تلك الالسداد، حيث تقوم 

ومن أمثلة . وإدارتها المخاطراالستثمارات العالية إسهاماً فاعالً في تمويل تسهم هذه الشركات 
التمويل "الجريء التي تزاولها شركات رأس المال ) غير التقليدية(األخرى األنشطة التمويلية 

 ".التأجيري وتمويل المبيعات اآلجلة
الوطنيـة  (التاسعة تحفيز الشراكة بين االستثمارات الخاصـة   وتستهدف خطة التنمية

في مجال إنشاء شركات رأس المال الجريء، وتذليل المعوقات التنظيمية ) واألجنبية المباشرة
حاضنات األعمال "وتوفر . التي تحد من إسهاماتها المأمولة في تنمية الخدمات المالية بالمملكة

ونجاح شركات رأس المال الجريء، حيث يـتم اسـتثمار رؤوس   البيئة المثلى لقيام " التقنية
األموال في تحويل األفكار واالبتكارات الصناعية الجديدة إلى سلع ومنتجات تخـدم السـوقين   

 .  المحلي واألجنبي
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 مؤسسات اإلقراض المتخصصة   ١٧/٣/٥
 ترتب على الزيادة المطردة في الطلب على قروض مؤسسات اإلقراض المتخصصة بما

يتجاوز كثيراً حجم القروض المحصلة، قيام الدولة بزيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات خالل 
وتشـير  . على النحو الموضـح سـلفاً  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(هـ ٢٧/١٤٢٨–٢٦/١٤٢٧عامي 

التوقعات إلى تنامي الطلب مستقبالً على قروض هذه المؤسسات بما يتجاوز إمكاناتها الراهنة، 
 :اآلتية انطالقاً من االعتبارات

الوطنيين (تنامي الطلب على قروض صندوق التنمية الصناعية من جانب المستثمرين  *
 . نتيجة للتحسن الملموس في بيئة االستثمار بالمملكة) واألجانب

هــ،  ١٢/٣/١٤٣٠بتـاريخ   السعودي المبادرة التي أعلنها صندوق التنمية الصناعية *
للقـروض  ) برنامج كفالـة (رعاه الصندوق الخاصة برفع معدل كفالة البرنامج الذي ي

إلـى  ) ٥٠(المقدمة من المصارف المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من 
)٧٥ (  ١,٥من قيمة القرض، ورفع الحد األعلى لقيمة الكفالة من مليون ريال إلـى 

 .مليون ريال
ب عليها زيادة الطلب على البدء في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي سيترت*     

 .السعودي خدمات التمويل لصندوق التنمية الصناعية
زيادة الطلب على قروض صندوق التنمية العقارية، نتيجة للزيادة السكانية، وفي ضوء  *

 . توجه الدولة لزيادة نسب تملك المواطنين للمساكن
البنك السعودي للتسليف زيادة الطلـب على القروض االجتماعية والمهنية التي يقدمها  *

 .واالدخار
الحاجة إلى زيادة موارد صندوق االستثمارات العامة لتعزيز مساهماته في المشروعات  *

 .التنموية الكبرى
 

 استراتيجية التنمية  ١٧/٤
 الرؤية المستقبلية    ١٧/٤/١

مـن  تعزيز إمكانات قطاع الخدمات المالية وموارده الذاتية لتحقيق أكبر قدر ممكـن  
التوسعات األفقية والرأسية لهذه الخدمات، مع التركيز علـى تحسـين نوعيتهـا وقـدراتها     
التنافسية، وزيادة إسهاماتها النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي، وتفعيل دورها التنموي، من 

زيز خالل تعبئة المدخرات، وتوفير التمويل الالزم للدفع قُُدماً بمختلف األنشطة االقتصادية، وتع
وجود نظام مصرفي كفء وسوق مالية متطورة وخدمات تأمينية شاملة ومتنافسة، بما يسهم 

 .بفعالية في تحسين كفاءة أداء القطاع الخاص واالقتصاد الوطني ككل



الصفحة
٢٩٠

 

 األهداف العامة   ١٧/٤/٢
تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي، وتعزيز المناخ االستثماري، وبما ينعكس إيجابياً  -

 .اءة أداء االقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفةعلى كف

توفير التمويل الالزم لمختلف األنشطة االقتصادية، وخاصـة المشـروعات الصـغيرة     -
 .والمتوسطة

تحسيـن كفاءة أداء القطاع الخاص، وزيادة مصادر الدخل وتنويعها، وتوفير المزيـد   -
تحسـين نوعيـة   مـن فرص العمـل للعمالـة الوطنيـة، ورفع مستوى المعيشـة و 

 .الحياة

تعزيز كفاءة وفاعلية النظام المصرفي، وتطوير األسـواق الماليـة، وتفعيـل الـدور      -
التنموي لمؤسسات اإلقراض المتخصصة والخدمات التأمينيـة، وتحسـين نوعيتهـا    

 .وقدراتها التنافسية

 
 الســياســـات   ١٧/٤/٣
  ة المالية العالمية من خالل للتعامل مع تداعيات األزم" اإلجراءات الوقائية"تعزيز

أدوات السياسة المالية والنقدية الداعمة للسيولة المحلية والمحفزة لمقدرة البنوك 
لألزمات " نظام إنذار مبكر"على اإلقراض، مع التأكيد على االلتزام بالشفافية ووضع 

 .المالية
  تستهدف الدور التنظيمي والرقابي للدولة، مع تعزيز اإلجراءات التي استمرار

النهوض بسوق األسهم وتحسين كفاءة أداء صناديق االستثمار ونشر الوعي 
 .االستثماري بين المواطنين

  الدور التنموي للمصارف من خالل التوسع في إنشاء بنوك االستثمار وزيادة تعزيز
األهمية النسبية للقروض طويلة األجل لتلبية احتياجات األنشطة األكثر إسهاماً في 

 .لقاعدة االقتصاديةتنويع ا
  الدور التنموي للصكوك اإلسالمية، وأنشطة التأمين، وتحفيز االستثمارات زيادة

 ".شركات رأس المال الجريء"للتوسع في إنشاء ) الوطنية واألجنبية(الخاصة 
  االستمرار في دعم رؤوس أموال مؤسسات اإلقراض المتخصصة بما يتناسب مع

قروضها لتوسيع نطاق إسهاماتها في تفعيل الدور الزيادة المطردة في الطلب على 
 .التنموي للقطاع الخاص، ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين
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 التوسع في المعونات واالستشارات الفنية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية 
 .، وخاصة تلك المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالسعودي

  تنسيق السياسات المالية والنقدية بدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز  جهودمواصلة
نظام مالي عالمي "تكامل خدماتها المالية، وتكثيف جهود المملكة لإلسهام في تطوير 

 ".مجلس االستقرار المالي العالمي"من خالل عضويتها في " جديد
 م المالي بالمملكة، مواصلة جهود مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تطوير النظا

التركيز على اإلشراف والرقابة على أنشطة أهمية وتعزيز النظام المصرفي، مع 
  .المصارف التجارية

 
 األهداف المحددة   ١٧/٤/٤
  ٧,٦(تحقيق قطاع الخدمات المالية معدل نمو يقدر بنحو ( سنوياً في المتوسط خالل

 .الخطةسنوات 

  باسـتثناء  (ستقدمها صناديق اإلقراض المتخصصة زيادة إجمالي قيمة القروض التي
 .بليون ريال ١٤٢,٧خالل الخطة إلى نحو ) صندوق االستثمارات العامة

  السـالمة  "لألزمات المالية مدعوماً بمؤشرات محددة لمتابعة " نظام إنذار مبكر"وضع
 .لالقتصاد السعودي ومؤسساته المالية" المالية
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 الشباب والتنمية
 

 المقدمة ١٨/١
في شتى مجاالت الحياة االجتماعية  تطوراً تنموياًتشهد المملكة العربية السعودية 

الجيل المتعلم المتمتع  فهم عامالً مهماً في هذا التطور،يمثل الشباب و .واالقتصادية والثقافية
أكثر القوى  بوتيرة عالية في معدالت االلتحاق بالتعليم، وانخفاض معدالت األمية، ومن ثم فهم

 هاالعمل، وأكثر فئات المجتمع رغبة في التجديد واستيعاب المتغيرات، وأكثرسوق المؤثرة في 
بيد أن هذه . مي والتقنيعملية التطور والتقدم العل قدرة على التفاعل واالستجابة لمخرجات

الطاقة تبقى كامنة، ما لم ينجح المجتمع في إيجاد البيئة المساعدة لالستفادة منها من خالل 
 . السياسات والبرامج المناسبة

وفي إطار شامـل ينظـر إلى موضوعات الشباب كوحدة تنموية تتكامل جميع 
مية الثامنة تطوراً إيجابياً في شهدت خطة التن .عناصرها من أجل ضمان تطوير أوضاع الشباب

جميع الجوانب المتعلقة بتنمية الشباب، التربوية منها والصحية واالجتماعية والثقافية 
 . والرياضية

على طريق االهتمام  نوعية خطوةخطة التنمية التاسعة شكل ت وفي هذا السياق،
بعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية جميع أعلى  من منظور شامل ينطوي بقضايا الشباب

  .مع األخذ في الحسبان جميع األدوار المختلفة للشباب، وكذلك احتياجاتهم ،الثقافيةو

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع الشباب موضحاً التطورات التي شهدها خالل  
معالجتها خالل خطة  القضايا والتحديات التي ينبغي ة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أبرزخط

الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف  يلقالتنمية التاسعة، وُي
 . المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة

 
 الراهن الوضع  ١٨/٢
    غرافية للشبابوالمالمح الديم  ١٨/٢/١
سنة، وذلك  ٢٤و ١٥هي تلك الممتدة بين  ن الفئة العمرية المقصودة بالشبابإ   

همها الحرص على عدم توسيع الفئة العمرية إلى درجة يكون عدم التجانس أعديدة، ألسباب 
االتساق مع تخطيط البرامج التطويرية وتنفيذها، إضافة إلى ضرورة تعيق بحيث  كبيراً داخلها

 مراعاةالعمرية، ال ينفى ضرورة اعتماد هذه الفئة إال أن  .في هذا المجالالتعريف العالمي 
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المراهقين حددة، كما لفئة والتي تحتاج إلى برامج خاصة وفق معايير م الفئات الفرعية داخلها
، أو السنوات العليا من الفئات العمرية للشباب حيث الزواج )سنة ١٨-١٥(والمراهقات 

 .تحظى باألولوية التي وقضايا التشغيل
-١٥(الشباب في فئة العمر عدد  أن للسكان السعوديين إلىيشير التوزيع العمري و

من ) ٢١(نحو ، يشكلون )٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠مليون نسمة عام  ٣,٩بلغ نحو عاماً ) ٢٤
وبلغ العمر الوسيط في . من السكان في سن العمل) ٣٥(ونحو  ،إجمالي السـكان السعوديين

وفي حين كانت ). م تحت هذا العمرأي أن نصف السكان ه(عاماً ) ١٩(المملكة في ذات المدة 
، انخفضت إلى )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥عام ) ٦١(سنة نحو  ٢٥نسبة السكان تحت عمر 

)٥٨,٤ ( هـ ١٤٢٨عام)٢٠٠٧   .( 
يتوزع الشباب حسب الجنس بشكل متقارب، ويزيد عدد الشابات في الفئة العمرية   

وبشكل عام، فإن ). ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨عام الشباب ألف نسمة عن عدد  ٤٠المعنية بنحو 
ولكن يظهر التفاوت بينهما عندما تكون . والشابات متساوية تقريباًللشباب األهمية  العددية 

الموازنة بجوانب أخرى مثل التعليم والعمل والبطالة، وكذلك بالنسبة لألوضاع الصحية 
 . والزواج، وأيضاً بالنسبة لمكان السكن ونوع األسرة

والشابات في حياتهم بشكل جذري، كما لها في الوقـت  شباب للتؤثر الحالة الزواجية 
ومن الشائع أن يجري التعامل مع الشباب بصفتهم غيـر  . نفسه تبعات على السياسات الشبابية

متزوجين بالدرجة األولى، إذ يعد الزواج وتشكيل األسرة الخاصة انتقاالً نوعيـاً نحـو تحمـل    
 نحـو ، بـأن  )١٨/١(الجـدول  وتفيد بيانات . لمكتملةالمسؤولية واكتساب المكانة االجتماعية ا

)٩٦ ( من الشابات من عمر)سنة كانت ) ٢٤-٢٠(لفئة العمرية واغير متزوجات، ) ١٩-١٥
، فإن نسبة غير المتزوجين من الفئة العمرية بأما بالنسبة للشبا). ٣٩,٣(نسبة المتزوجات 

للفئـة العمريـة   ) ١٢,٢(فتبلغ  الشبابمن نسبة المتزوجين ، أما )٩٩,٧(تبلغ ) ١٩-١٥(
سنة لإلناث  ٢٤,٦سنة للذكور، و ٢٧,٢متوسط العمر عند الزواج، هو علماً بأن ). ٢٤-٢٠(

  . ، مما يشكل مؤشراً مكمالً لتحليل وضعية الشباب)٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨عام 
المؤشرات المهمة عند بحث أوضاع الشباب وعالقتها بطبيعة  ويشكل مكان السكن أحد

مدن : السكن إلى أربع فئات هي ويمكن تصنيف مكان. البرامج والنشاطات التطويرية المطلوبة
من الشباب يسكنون في ) ٦٢(أن ) ١٨/١(الشكل  يبين، ومدن صغيرة، وقرى وبادية، وكبيرة

اعي خطط التنمية التوازن المطلوب من الناحية وتر). ألف نسمة وأكثر ١٠٠(المدن الكبيرة 
بما يتناسب مع توزيع الشباب حسب مكان ) أي توزع المنشآت والبرامج واإلنفاق(الكمية 



 
سعة

التا
ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٢٩٥  

مية
التن
ب و

شبا
ال

 
صل 

الف
١٨ 
السكن، وكذلك التوازن المطلوب من الناحية النوعية، حيث إن طبيعة البرامج والمرافق 

بيرة حيث األولوية للمرافق الكبيرة المناسبة للقرى والبادية تختلف عن تلك المناسبة للمدن الك
  . والتجهيزات الواسعة

  
  ) ١٨/١(الجدول 

  التوزيع النسبي للشباب حسب الحالة االجتماعية 
  )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨

)(  
الفئة  عازب متزوج مطلق رملأ مجموع

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث العمرية

١٩- ١٥ ٩٩,٧ ٩٦,٠ ٠,٣ ٣,٩ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ ٠,٠ ١٠٠ 
٨٧,٧ ٥٩,٩ ١٢,٢ ٣٩,٣ ٠,١ ٠,٧ ٠,٠ ٠,١ ١٠٠ ٢٤- ٢٠ 

٢٤- ١٥ ٩٣,٩ ٧٨,٦ ٦,٠ ٢٠,٩ ٠,١ ٠,٤ ٠,٠ ٠,١ ١٠٠ 

  ).٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨غرافي لعام ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، نتائج البحث الديم: المصدر   
  

  )١٨/١(الشكل 
  حسب مكان السكن ) سنة ٢٤-١٥(لشباب التوزيع النسبي ل

  )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥

  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، التعداد العام للسكان والمساكن : المصدر        
  ).٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥لعام           

  
ويحتل موضوع التشغيل والبطالة جانباً مهماً في تحليل أوضـاع الشـباب، الجـدول    

الجامعات، حيـث تبلـغ   المدارس وفي ومع أن الغالبية العظمى من الشباب مقيدون ). ١٨/٢(
ـ  ٨٩,٨(، )١٩-١٥(للفئة العمرية ) ٨٦(نسبتهم نحو  إال أن ). للشـابات  ٨١,٣و بابللش

مدن آبيرة

٦٢

مدن صغيرة

١٧

قرى

٢٠ بادية

١
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سنة، ويتقلص الفـرق بـين   ) ٢٤-٢٠(هذه النسبة تنخفض إلى النصف تقريبا للفئة العمرية 
وتبلـغ نسـبة مـن    ). للشـابات  ٣٩,٢، وبللشبا ٤١,٣(والشابات بشكل ملحوظ الشباب 

%) ٥٧,٢(نحـو  ) ٢٤-٢٠(ينخرطون في سوق العمل من الشباب الذكور في الفئة العمريـة  
من الشابات فـي الفئـة   ) ٤٦(فيما تتفرغ . حيث ينضم إليهم المتسربون من النظام التعليمي

 ). ١٤,٥(العمرية نفسها لألعمال المنزلية، وتنخرط نسبة أقل في سوق العمل 
 

 )١٨/٢(جدول ال
 هيكلية توزيع الشباب ضمن قوة العمل وخارجها 

  ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥
)( 

 فئة
 العمر

 خارج قوة العمل داخل قوة العمل
 أخرى متفرغة للمنزلطالب مجموع

 إناث ذكور إناث ذكورإناث ذكورإناث ذكور
١٠٠ ٠,٤ ٠,٧ ٩,٥٣,١٨٩,٨٨١,٣٠١٥,٢ ١٩-١٥ 
١٠٠ ٠,٣ ١,٥ ٥٧,٢١٤,٥٤١,٣٣٩,٢٠٤٦,٠ ٢٤-٢٠ 
١٠٠ ٠,٤ ١,١ ٣٠,٧٨,٣٦٨,٢٦٢,١٠٢٩,٢ ٢٤-١٥ 

 )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، التعداد العام للسكان والمساكن لعام : المصدر    
 

 بالشبابمعنية المؤسسات ال   ١٨/٢/٢
 الرئاسة العامة لرعاية الشباب : 

وإيصالها على تقديم خدماتها  العامة لرعاية الشباب منذ إنشائهاالرئاسة حرصت 
الرياضية، النواحي  نحو اهتمامها  وجهتللشباب السعودي في مختلف مناطق المملكة، حيث 

 . النشاطات الشبابيةجميع الثقافية واالجتماعية كي يكون النمو متوازناً في إلى جانب النواحي 
بإلحاق  )٢٠٠٣( هـ٢٨/٢/١٤٢٤وتاريخ ) ٢/أ(م األمر السامي الكريم رق وقضى

اإلشراف على النشاطات في الرئاسة عمل  تركزوبذلك . اإلعالمالثقافة والنشاط الثقافي بوزارة 
واالجتماعية، إضافة إلى دورها في اإلشراف على األندية والهيئات الرياضية  الرياضية الشبابية

 ١٠٧أكثر من  لتشمل خدمات الرئاسةنتشر وت .التي تعنى بالنواحي الرياضية واالجتماعية
مرفقاً حكومياً، وتمتد لتغطي جميع مناطق المملكة األخرى عن  ١٢٣من خالل  ينة وقريةمد

طريق التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاطات الشبابية وخاصة وزارة 
 .الشؤون االجتماعية

عن أوجه النشاط  الجهة الحكومية المسؤولة حالياًوتعد الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
وعن إنشاء المرافق  في هذا المجال، االجتماعي والهيئات األهلية المتخصصةوالرياضي 
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منشآت الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي تقدم خدماتها ) ١٨/٣(ويعرض الجدول . الرياضية
التوسع في الخدمات والنشاطات  ويالحظ من الجدول أهمية. للشباب موزعة حسب المناطق

 .الرياضية وبما يضمن وصولها إلى جميع مناطق المملكة
 

 ) ١٨/٣(الجدول 
 خدمات رعاية الشباب حسب المناطق اإلدارية 

 )٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠
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 ١٨ - ١ ١ ١ * ٣١١٤١١١١*٢ المدن الرياضية
 ٢٢ ١ ١ ١ ٢ -٣١٢٣١١١ ٥ بيوت الشباب

 ٢٩ ١ - ١ - -١-**٧١**٤**٣٣ ٨ المقرات الرياضية
 ١٣ ١ ١ - - ١-٣٢١--- ٤ الساحات الشعبية

 ٦ - - - - ----١١-١ ٣ االستادات الرياضية
 ٨ - - - - ---٢١-٢١ ٢ الصاالت الرياضية
 ١٣ ١ ١ ١ ١ ١١١١١١١١ ١ المكاتب الرئيسة
 ١٠ - - - - ----١٢-٢ ٥ المكاتب الفرعية

 ٢٩ - - - - --------٢٩ االتحادات الرياضية
 ٢ - - - - -١-١---- - المعسكرات الدائمة

 ١٥٣ ٥ ٤ ٣ ٦ ٤٣١٢٦١٤٣٢١٠٦٩٣ األندية األهلية
 ).وادي الدواسر، عرعر(تحت التنفيذ  (*)

 ).أحد، أبها، الرائد(تحت التنفيذ  (**)
  .الرئاسة العامة لرعاية الشباب : المصدر

    
، المرتادين لهذه المرافقالشباب قلة عدد وتوضح البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين 

مما يتطلب دراسة األسباب واقتراح البرامج واآلليات المناسبة لضمان توسيع المشاركة 
مع الجهات ذات العالقة مثل الجانب والتنسيق في هذا الشبابية لالستفادة من هذه المرافق، 
 .ون االجتماعية، والجهات األخرى ذات االختصاصؤوزارة التربية والتعليم، ووزارة الش

 
 خرى الجهات األ: 
تُعد وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي من الجهات الرئيسة المعنية بالخدمات   

إلى اإلعداد والتأهيل األكاديمي والتربوي المقدمة للشباب، حيث يتوجه جهدها األساسي 
واستكماالً لإلعداد األكاديمي الذي تقوم به . عبر مراحل التعليم النظامي المختلفة بشبالل
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لوزارتان، يتم االهتمام بحزمة واسعة من النشاطات غير الصفية التي تمتد إلى المجاالت ا
االستفادة من األوقات ، وبما يمكن العلمي والثقافي والرياضيالمكملة لإلعداد التربوي، منها 

إضافة إلى ذلك باشرت بعض  .يحقق األهداف والغايات التربويةالشباب و/طلبةالحرة لل
دعم تأسيس مراكز بحثية تختص بموضوعات الشباب، منها تأسيس المركز  الجامعات في

في جامعة الملك سعود، حيث يتولى المركز ) ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨الوطني ألبحاث الشباب عام 
 . إجراء الدراسات والبحوث حول القضايا المتعلقة بالشباب في مختلف المجاالت الحياتية

ل التدريب، تعنى المؤسسة العامـة للتـدريب   وفي إطار تنمية القوى البشرية من خال
ـ  اإعداد القوى العاملة من الشباب وتدريبهبمجاالت  التقني والمهني ـ   اوتأهيله  الرفـع كفاءته

بهذا المجال من خالل  وقد انعكس االهتمام. التقنية والمهنية والفنية وفق متطلبات سوق العمل
 .يةمؤسسات التدريباالستيعابية لل اتطاقالتوسع في ال

كما تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية والعالجية للشباب كجزء من الخدمات    
غير أنه مع الوعي بحجم الفئة . الصحية المقدمة للسكان عموماً وليس حصراً لهذه الفئة

حول مضار (الشبابية ومتطلباتها الصحية المستجدة، وخاصة في مجاالت التوعية الصحية 
والشابات،  بوفحوصات ما قبل الزواج للشبا) غذية غير الصحية، أو المخدراتالتدخين، أو الت

فإن الدور المباشر لوزارة الصحة في المجاالت الصحية الشبابية سيشهد نمواً متزايداً خالل 
 . السنوات المقبلة

ذات المحتوى   برامجال وتنفذ وزارة الشؤون االجتماعية مجموعة واسعة من
الشباب، حيث تهتم بدعم األندية الريفية والرياضية وإقامة  بشؤونتعنى التي  االجتماعي

، وتنظيم المسابقات الثقافية والرياضية الوقت الحرللشباب، وبرامج شغل  المعسكرات الصيفية
والذين يقع (المعرضين للجنوح األحداث  رعايةمهمات  وزارةوتتولى ال .التدريبية والدورات

برعاية  من خالل دور التوجيه االجتماعي التي تعنى) ة للشباببعضهم ضمن الفئة العمري
وتقدم تلك  الجانحينالعالجية لرعاية األحداث  كما تعنى الوزارة بإعداد البرامج. األحداث

يتم كما  .الجنسين من خالل دور المالحظة االجتماعية، ومؤسسات رعاية الفتيات البرامج لكال
بالرئاسة العامة لرعاية الشباب لتنظيم اللقاءات  اطات الثقافيةمع اإلدارة العامة للنش التنسيق

الريفية التي تشرف عليها مراكز التنمية المسجلة بالرئاسة  الثقافية المشتركة بين شباب األندية
 .لرعاية الشباب العامة

وتتولى وزارة الثقافة واإلعالم مهمات التنمية الثقافية مـن خـالل األنديـة الثقافيـة       
 ٣تضم أكثر مـن   نادياً ١٦حيث بلغ عدد األندية األدبية . تمدة التي يمكن للشباب ارتيادهاالمع
إضـافة   فرعـاً  ١٣وأصبح عدد فروع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون . عضو آالف
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فـروع إضـافة    ٣وبلغ عدد فروع جمعية هواة الطوابـع  . لمقر الجمعية الرئيس في الرياض
 .عضو ٤٢٠٠في مكة المكرمة وتضم نحو لمقرها الرئيس 

بالخدمات المقدمة للشـباب مـن خـالل    وزارة الشؤون البلدية والقروية  وتعنى كذلك  
، ومضامير المشي، والعروض المسرحية البلديةأمانات المدن حيث تعمل على إنشاء الساحات 

من خدمات للشـباب،  ومن األمثلة على ما تقدمه أمانات المدن . والفنية التي تستهدف الشباب
ساحة بلدية في شتى أحياء مدينة الريـاض خـالل    ١٠٠الرياض بإنشاء منطقة مبادرة أمانة 

مشروع إلـى إيجـاد   هذا ال ، ويهدف)٢٠٠٩-٢٠٠٧( )هـ٣٠/١٤٣١-٢٧/١٤٢٨(األعوام 
بممارسة النشاطات الرياضية  وذهنياً جسدياً ممواقع ترفيهية ورياضية للشباب تسهم في تنميته

 .األحياء السكنيةداخل 
مجال رعاية الشباب، بدور مهم في  إضافة إلى الجهات الحكومية، يقوم القطاع األهلي  

م يقوم هذا القطـاع بـدع  كما . األهلييرعاها القطاع  اًرياضي اًنادي ١٥٣لـ الترخيصتم حيث 
مثل مشروعات مساعدة الشباب  ،مباشرة للشبابمالية وعينية مساعدات كالمشروعات الخيرية 

 .على الزواج، وتحمل تكاليف الدراسة في المدارس والكليات األهلية
الخاص من شـركات ومؤسسـات وبنـوك بمسـاعدة      القطاع تقوم بعض جهات كما   

ي مختلف المراحل التعليمية لالنخراط بفاعلية في سـوق العمـل المهنـي    ـالشباب من خريج
مملكة، من خالل بـرامج التـدريب المنتهـي بـالتوظيف، ودعـم      ي  واإلداري في الـوالتقن

هـذا  . المشروعات الصغيرة، ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة بإيجاد فرص وظيفيـة لهـم  
مركزاً رياضياً فـي مختلـف    ٥٥٠إضافة إلى دعم النشاط الرياضي من خالل إنشاء أكثر من 

 .مناطق المملكة
 

 اإلنجازات   ١٨/٢/٣

تفاصيل التقدم    ) كالتعليم، والتدريب، والصحة وغيرها(الخطة التاسعة فصول  تناولت  
أما بالنسبة إلى . في إنجاز أهداف خطة التنمية الثامنة قدر تعلقها ببرامج الشباب الخاصة بها

استكمال : تبين مؤشرات اإلنجاز في مجال اإلنشاءاتفبرامج الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
، وتنفيذ نحو بالقصيم ةاستكمال ملعب عنيزالفتح، ونادي الخليج، إضافة إلى ، ونادي إستاد جدة

)٤٠ (ساحات شعبية في  ٩إنشاء من المدينتين الرياضيتين في عرعر ووادي الدواسر، و
منافسة  ١٧٦٥شاركت المملكة في فقد : أما في مجال النشاط الرياضي. مختلف مناطق المملكة

رياضية داخلية،  منافسة ٢٨٢٠ وتم تنظيم أكثر من، الرياضيةاألنشطة دولية في مختلف 
 .شاب ١٥٠٠٠تدريب ، إضافة إلى منافسة ٧٩٦في مجال الرياضة للجميع وبلغت المنافسات 
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، معسكر عمل ١٥، واًترفيهي اًمعسكر ٧٧٦وفي مجال النشاط االجتماعي، قامت الرئاسة بتنظيم 
 .اًنشاط ٥٢٠بلغت والتي مة العامة نشاطات الخد، إضافة إلى رحلة وزيارة ٣٩٨و
 

 القضايا والتحديات ١٨/٣
 االجتماعي  محورال  ١٨/٣/١
  التحوالت المجتمعية واألسرة: 

تشكل األسرة عنصراً رئيساً في المجتمع وحراكه االجتماعي، ويصـيبها مـا يصـيب    
خطة التنمية التاسعة إلى مواكبة هذا الحراك االجتماعي،  وتهدف. المجتمع من تطور وتحوالت

واإلسهام في تطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألسرة وأدوارها، بحيث تكون األسـرة  
بيئة نفسية وتربوية واجتماعية مساعدة للشاب أو الشابة على بناء شخصية قوية، متوازنـة،  

 . لمجتمعمبدعة، وقادرة على المساهمة في تنمية ا
وفي هذا الصدد، فإن الجهات المعنية بالشأن االجتماعي، عليها أن تبذل جهدا مشـتركا  
لتطوير األسرة ودورها في هذا السياق،  ويكون هدفها هو التوسع التـدريجي فـي مسـاحات    
التفاعل والحوار داخل األسرة، بين كل أعضائها، بين الجيل الواحد من الجنسين، وبين جيلـي  

جل التخفيف مـن صـراع   أإن في تطوير دور األسرة، مدخالً ال غنى عنه من  .األبناء واآلباء
األجيال، وصراع العولمة والهوية، وابتعاد األبناء عن الغلو والسلوكيات الضارة، ولكن ذلك ال 
يتحقق إال على قاعدة قبول األسرة والمشرفين عليها وعلى سياسـات األسـرة، بـأن تتسـم     

من المرونة التي تحقق األهداف المشتركة لألهل واألبناء والمجتمـع  العالقات األسرية بالمزيد 
 .على حد سواء

 
  الزواج وتكوين األسرة: 

توضح البيانات الخاصة بالزواج توجهاً نحو تأخير سن الزواج، حيث ارتفع متوسـط  
، )١٩٧٩(هـ ١٣٩٩سنة للشابات عام  ٢٠و شبابسنة لل ٢٥,٣عمر الزواج في المملكة من 

 ). ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨سنة على التوالي عام  ٢٤,٦سنة  و ٢٧,٢إلى 
والحصول على سكن مناسـب،  ، احتفاالت الزواجغالء المهور، وارتفاع تكاليف وُيعد 

إحجام كثير من الشباب عن الزواج ، من العوامل التي أسهمت في وتجهيز وتأثيث بيت الزوجية
الذي بدوره ساعد علـى ارتفـاع معـدالت    غير السعوديات أو تأجيله لسنوات، أو الزواج من 

 .بين الفتيات العنوسة
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يتطلـب التوجـه المـنظم     وصعوبة تأمين مسكن مناسـب،  إن ارتفاع تكاليف الزواج
مجتمعياً واتخاذ التدابير الالزمة لتيسير الزواج وحتى ال تؤثر تبعاتـه   ة هذه المشكالتلمواجه

 . واجالمالية على  ظروف األسرة االقتصادية بعد الز
 

  الوقت الحر: 

، بمعنى أن الشـخص  "وقت حر"هو في حقيقة األمر " وقت الفراغ"ما يسمى عادة  إن
يملك حرية االنشغال خالله بما يرغب خارج االلتزامات الناجمة عن الدراسة أو العمـل أو أي  

ال  إال أن ذلـك . إنه وقت خاص إلنماء الشخصية وممارسة الهوايات والخيارات. واجبات أخرى
وفي حـال غيابهـا،   . يمكن أن يتحقق دون بيئة مساعدة ودون توفر الوسائل التي تسمح بذلك

 .بالمعنى الحرفي للعبارة" وقت فراغ"فإنه يتحول إلى 
وغياب وسائل الترويح المناسبة تعـد إحـدى المشـكالت     الوقت الحرسبل قضاء إن 

من الشـباب    أن كثيراًإلى لدراسات حيث تشير العديد من ا. األساسية لدى الشباب من الجنسين
ساعة يومياً، وفي الغالب أن هـذا الوقـت غيـر     ١٢-٤يتراوح بين طويل  "وقت فراغ"لديهم 

مستغل استغالالً مثمراً، وهذا الوضع  يحمل في طياته مخاطر تربوية واجتماعية، تولد قلقاً لدى 
 المالئمـة  ترفيهيـة ال ألنشـطة اجهود لتوفير التوجيه  مما يتطلبولين عنهم، ؤالشباب والمس

 . للشباب
 

 مشكلة المخدرات : 

. المجتمعـات جميـع  أصبحت مشكلة المخدرات اليوم من المشكالت التي تعاني منها 
، حيث إنها تنتشـر بشـكل   ومروجيها الشباب الفئة األكثر استهدافاً من منتجي المخدرات دعوُي

 . كبير بينهم قياساً على بقية فئات المجتمع
إمكانيـة   :ويعود انتشار مشكلة المخدرات إلى مجموعة من األسباب، لعل من أهمهـا 

، ، والتفكك األسـري )الرفاق(الجلساء ، وتوفر القدرة الشرائية، وتأثير الوصول إلى المخدرات
فكل هذه العوامـل تشـكل ضـغوطاً    . فيما هو مفيد  الوقت الحروقلة الوسائل المناسبة لقضاء 

ثارها بالدرجة األولى على  الشباب الـذي يلجـأ إلـى المخـدرات     آتنعكس  ةاجتماعيه ونفسي
هو أمر يستدعي المعالجة،  -وإن كان محدوداً –إن انتشار المخدرات  .للهروب من هذا  الواقع

نظراً الحتمال توسع انتشاره خاصة وأنه يعبر عن أزمات فردية واجتماعيـة تتطلـب وقايـة    
 . وتوعية وعالجاً
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 التربوي محورال   ١٨/٣/٢
نحـو  ) ٢٠٠٧(هــ  ٢٧/١٤٢٨شكل الطلبة المقيدون في النظـام التعليمـي عـام    

)٣١,٤ (وُيبرز المضمون التحليلي لهذا العـدد الكبيـر مـن    . من إجمالي السكان السعوديين
الطلبة المقيدين في النظام التعليمي العالقة الخاصة بين المؤسسة التعليمية والطلبة، حيث إنها 

ت صيغة مباشرة تمتد لساعات طويلة خالل اليوم وألغلب أيام السنة ولسنوات عديدة، عالقة ذا
كما أن هذه العالقة ال تمس الطالـب  . مما يجعل لتأثير هذه المؤسسات على الطلبة طابعاً مميزاً
بعد  التعليم العنصر الثانيوبالتالي ُيعد . وحده بل تمتد لتشمل عائلته بشكل مباشر وغير مباشر

 .في عملية التنشئة االجتماعية سرةاأل
وفي هذا السياق، فإن العالقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمـع ال تتعلـق بتطـابق    
مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل فحسب، بل تتعلق كذلك بالمدرسة والجامعة من حيث 

فإن ما يتوقعه الشاب من  ،ومن ثّم. المكان الذي يتأهل فيه الطالب للحياة في المجتمع من حوله
كما . هذه المؤسسات هو تزويده بالمعارف وبمهارات الحياة وبوسائل تحقيق طموحاته وأحالمه

أن المؤسسة التعليمية هي المكان الذي يتوقع األهل والدولة والمجتمع أن يؤهل فيـه الشـباب   
التوازن بين الوظائف  وهذا. للقيام بعملهم االجتماعي واالقتصادي كمنتجين وكمواطنين فاعلين

 .المتكاملة للمؤسسة التعليمية هو المطلوب في مؤسسات المملكة التعليمية
 

 االقتصادي المحور   ١٨/٣/٣
يجب التمييز بين فئتين عمريتين للشباب فيما يتعلق بالتشغيل والبطالة، الفئة العمرية 

يـة، والفئـة العمريـة    ة، وأغلبها على مقاعد الدراسة في المؤسسات التعليمـسن) ١٩-١٥(
 . التي يمكن فيها للشباب االختيار بين متابعة الدراسة أو دخول سوق العمل سنة،) ٢٤-٢٠(

إال أن المسألة الرئيسة بالنسبة للشباب، ال تقتصر على مجرد الحصول على وظيفـة  
 وأب ن الوظيفة تمثل ركناً مهماً لمشروع الحياة الخاص بالشـا إتخرجهم من دائرة البطالة بل 

الحصول على الوظيفة المناسبة يشكل هاجس كل شاب يريد أن يشق طريقه في الشابة، لذا فإن 
وبالنسبة إليه، ال بد أن تجتمع في الوظيفة أو نوع العمل الذي يبحث عنـه مواصـفات    .الحياة

 لذلك فـإن . الدخل المناسب، والقيمة االجتماعية المعترف بها، واالنسجام مع الميول الشخصية
 .المالئمةالحصول على الوظيفة  ون في سبيلمن الشباب يعان كثيراً

وفي هذا المجـال  . آخر يتعلق بثقافة العمل السائدة بين بعض الشباب اًعدثمة ُب ،ولكن
فإن الوفرة النسبية للموارد في المملكة، والتقاليد التي درجت عليها الدولة بتحملها مسـؤولية  
تقديم الخدمات، أنتجت نوعاً خاصاً من الثقافة االجتماعية، حيث بات الشباب أكثر اعتماداً على 
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سيما في القطاع العام، دون القيام بجهد مـواز مـن جـانبهم    والفرص العمل الدولة في توفير 
ال يمكن التعميم في هذا  الوقت ذاته وفي. لزيادة مؤهالتهم ومهاراتهم الستحقاق هذه الوظائف

كما في (ن، حتى على الصعيد العالمي والمجال، حيث برزت مجاالت تميز فيها الشباب والمواطن
 ).مليات المعقدة وغيرهابعض مجاالت الطب والع

 
 المحور الصحي ١٨/٣/٤

القضايا والمشكالت الصحية التي يواجهها الشباب عديدة، وهي في جزء كبيـر منهـا   
 :ناجمة عن نمط الحياة، ومن أبرزها

تباع ايتميز المجتمع عموماً، والشباب خصوصاً، ب :مشكلة التغذية ونمط الحيـاة  -
فالسلوكيات الرائجة بين الشباب تتميز باإلكثـار مـن   . نمط تغذية وحياة غير صحيين

استهالك الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، المقترنة بنمط حياة قليل الحركة وال 
وينتج عن ذلك مشكالت صحية عديدة مثـل  . يتضمن القيام بمجهود جسدي وعضلي

وارتفاع ضغط  السمنة، والسكري، واحتمال التعرض المبكر ألمراض القلب والشرايين
الدم، واإلجهاد السريع، مما يتطلب معالجتها من خالل الوقاية والتوعيـة والمراقبـة   

 . على نوعية السلع الغذائية، وتشجيع العادات الصحية السليمة

وهي  قضية كبيرة، حيث تفيد اإلحصاءات الرسمية خالل  :مشكلة  حـوادث السـير   -
 ٦حوادث السير في المملكة بلـغ نحـو   خطة التنمية الثامنة أن متوسط عدد وفيات 

. ألف إصابة سـنوياً  ٣٥,٥آالف حالة وفاة سنوياً، وبلغ متوسط عدد اإلصابات نحو 
وتتركز اإلصابات بين صفوف الشباب الذكور بالدرجة األولى، بحيث تعد السبب األول 

جـاً  ويتطلب هذا األمر عال. والمصدر األكثر أهمية إلصابتهم باإلعاقة بلوفيات الشبا
فورياً، وهو ما ال يقتصر على تنظيم السير وتشديد العقوبات على المخالفين لألنظمة، 

 .بل يجب أن يشتمل على تنظيم حملة توعية وطنية مستمرة

الشـباب مرحلـة  تحـول بيولـوجي     أن ال يمكن إغفال حقيقة  :الصحة اإلنجابية -
قـة والشـباب،   المراهسن وفي . ونضوج ينتج عنها حاجات ومشكالت صحية خاصة

التغذيـة،  (يحتاج الشباب إلى مصادر معرفة موثوق بها عن صـحتهم بشـكل عـام    
، وهي مسائل مترابطة بشكل طبيعي )الخ...والرياضة، والنظافة الشخصية، واإلنجاب

وخصوصاً األسرة والمدرسة وأجهزة  –إن الجهات المعنية . ومن غير المفيد تجزئتها
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والشابات في هذا  بمعنية بتوفير المعلومات والنصح المناسبين للشبا –وزارة الصحة 
الصدد، والتي لطالما تميز بها مجتمعنا اإلسالمي من خالل ثقافتـه  وتقاليـده التـي    

ومن  شـأن ذلـك أن يحقـق هـدفين     . تعاطت بانفتاح ودون تحّرج مع هذه الجوانب
افي، ألن من شـأن التعامـل   ثق –اجتماعي :والثاني ،صحي وقائي :األول: مترابطين

الصحي والمباشر مع هذه االحتياجات والمشكالت أن يجنب الشباب مخاطر االنـزالق  
نحو البحث الفردي عن المعلومات من خالل مصادر غير سليمة، وما يحمله ذلك مـن  

 . مخاطر صحية وسلوكية غير مقبولة اجتماعياً

 

  محور الشابات    ١٨/٣/٥
والشابات على حـد سـواء،    بثما وردت في هذا الفصل الشبايقصد بكلمة الشباب حي

ومع ذلك، فإن للشابات خصوصية وضعهن وظروفهن واحتياجاتهن، مما يعني أن السياسـات  
 . العامة الموجهة للشباب بحاجة لتطوير ومراعاة هذه الجوانب

 :ومن  النقاط الجديرة باالهتمام فيما يختص بهذا الجانب ما يلي

واألنشـطة  ) كرة القدم بشكل خاص(ت والخدمات الشبابية على الرياضة تركز السياسا -
الذكور، وهي تشكل العمود الفقري للسياسـات الشـبابية    بالموجهة خصوصا للشبا

إن االستراتيجية المبنية على الرياضة االحترافية واألندية المصنفة ). الرياضية تحديداً(
لك، ظيم المباريات والمعسكرات وما إلى ذوبناء المدن الرياضية المركزية الضخمة وتن

والتوجهات القائمة حالياً تدعو للتوسع في الفـرص الرياضـية   . كلها موجهه للذكور
 .المناسبة لإلناث وفي إطار القيم المجتمعية للمملكة

وجود قيود أسرية واجتماعية وثقافية تحد من قدرات الشابات على االختيار في مجال  -
والجدير بالـذكر  . و ممارسة الهوايات، وتقيد مشاركتهن المجتمعيةالدراسة أو العمل أ

 .أن خطة التنمية الثامنة شهدت توسعاً في المشاركة المجتمعية لإلناث

هذه بعض القضايا الخاصة بالشابات وهي تؤشر إلى ضرورة إدخال تعـديالت علـى   
مرونـة، وأقـل مركزيـة،    السياسات والبرامج التي تُنفذ في مجال الشباب، بحيث تكون أكثر 

وأكثر استجابة لمتطلبات مشاركة الشابات، مع تخصيص برامج ومرافـق وأنشـطة تناسـب    
هواياتهن وميولهن، وتلقى في الوقت نفسه قبوالً أسرياً واجتماعياً، تنفذ في أماكن دراسـتهن  

 .أو في أماكن قريبة من سكنهن
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 الطلب توقعات    ١٨/٤
الطلب إلى معطيات التجربة القائمة للرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب      يستند تحليل

إال أن هناك جانباً آخر يتعلق بالطلب على أنواع الخدمات واألنشطة غير الرياضية، . ومجاالتها
 . ي الفصول األخرى وحسب االختصاص وتم تقدير الطلب عليهاـوالتي جرى تناولها ف

 
 النشاطات الشبابية    ١٨/٤/١

 مجموعة مـن  بتقديم خدماتها الشبابية من خالل العامة لرعاية الشباب قوم الرئاسةت 
تقـديرات الطلـب علـى    ) ١٨/٤(ويبين الجدول النشاطات الرياضية واالجتماعية، البرامج و

النشاطات الشبابية للرئاسة خالل سنوات الخطة التاسعة حيث يلحظ استهداف التوسع في هذه 
 .النشاطات

 
 ) ١٨/٤(الجدول 

 توقعات الطلب على النشاطات الشبابية
 خطة التنمية التاسعة 

 
 عامالالنشاط 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٣١/١٤٣٢
)٢٠١٠( 

 هـ٣٢/١٤٣٣
)٢٠١١( 

 هـ٣٣/١٤٣٤
)٢٠١٢( 

 هـ٣٤/١٤٣٥
)٢٠١٣( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 إجمالي
 الزيادة

 ٢٧٥ ٢٠٤٠ ١٩٨٥ ١٩٣٠ ١٨٧٥ ١٨٢٠ ١٧٦٥ خارجيةال المنافسات

 ٥٠٠ ٣٣٢٠ ٣٢٢٠ ٣١٢٠ ٣٠٢٠ ٢٩٢٠ ٢٨٢٠ الداخلية المنافسات

 ١٥٠ ٩٤٦ ٩١٦ ٨٨٦ ٨٥٦ ٨٢٦ ٧٩٦ الرياضة للجميع

٤٠٨١ ١٩٠٨١ ١٨١٧٣ ١٧٣٦٥ ١٦٥٣٧ ١٥٧٥٠ ١٥٠٠٠ التدريب الرياضي
 ١٦٥ ٩٤١ ٩٠٨ ٨٧٥ ٨٤٢ ٨٠٩ ٧٧٦ المعسكرات الترويحية

 ٥ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ معسكرات العمل

 ١٠٠ ٤٩٨ ٤٧٨ ٤٥٨ ٤٣٨ ٤١٨ ٣٩٨ الرحالت والزيارات

 ١٣٥ ٦٥٥ ٦٢٨ ٦٠١ ٥٧٤ ٥٤٧ ٥٢٠ خدمة المجتمع

 .وزارة االقتصاد والتخطيط :المصدر
 
 المرافق الرياضية    ١٨/٤/٢

ا ولتحقيق هذ ،تهدف الرئاسة إلى الوصول بخدماتها إلى القاعدة العريضة من الشباب   
بالخدمات  المناطق التي لم تغطّ في المرافق الرياضية، وخاصة التوسع في إنشاءيلزمها  الهدف

الشبابية وتتسم بالكثافة السكانية ومعدالت نمو سكاني مرتفعة، كما أن الشريحة السكانية مـن  
إضافة من (اً عام ٢٤ – ١٥بين  األعمارفئات الشباب الذين تشملهم الرئاسة بخدماتها يمثلون 

السـاحات الشـعبية   على إقامـة   تركز الرئاسةويستهدف أن  ).لفرق البراعم –عاما  ١٢سن 



الصفحة
٣٠٦

 

في مدينتين رياضيتين ، إضافة إلى ساحة رياضية ٢٠باألحياء والمدن الصغيرة بما ال يقل عن 
مقرات رياضية لألندية  ٥، وكذلك توفير ما ال يقل عن مدن رياضيةالمناطق التي ال يوجد فيها 

لتوسع بالتناغم مع معالجـة  ويتطلب أن يتم هذا اللشباب، معسكرات دائمة ) ٤(عدد األهلية، و
 .)١٨/٥(، الجدول حجام الشباب عن ارتياد المرافق الشبابيةأسباب إ

 
 )١٨/٥(الجدول 

 توقعات الطلب على المرافق الرياضية  
 خطة التنمية التاسعة 

 

 المرافق

٣٠/
١٤
٣١

 هـ
)

٢٠
٠٩

( 

٣١/
١٤
٣٢

 هـ
)

٢٠
١٠

( 

٣٢/
١٤
٣٣

 هـ
)

٢٠
١١

( 

٣٣/
١٤
٣٤

 هـ
)

٢٠
١٢

( 

٣٤/
١٤
٣٥

 هـ
)

٢٠
١٣

( 

٣٥/
١٤
٣٦

 هـ
)

٢٠
١٤

( 
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جم
إ
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ا

 

 ٢ ٢٠ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٨ ١٨ الرياضيةالمدن 

 ٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٢٩ المقرات الرياضية

 ٢٠ ٣٣ ٢٩ ٢٥ ٢١ ١٧ ١٣ الساحات الشعبية 

 ٤ ٦ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢المعسكرات الدائمة

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر     

 
 استراتيجية التنمية    ١٨/٥
  المستقبلية الرؤية  ١٨/٥/١

ل من الشباب يتمتع بقدرات ومهارات علمية وبدنية وحياتية، ومتحمالً جيإيجاد   
 .لمسئولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، ومشاركاً فعاالً في عملية التنمية

 
 األهداف العامة   ١٨/٥/٢
    ت تحقيق االندماج االجتماعي للشباب وتوسيع نطاق مشاركتهم فـي مختلـف مجـاال

 .النشاط الشبابي
    الحد من حاالت انتشار المخدرات بين الشباب، وسائر السلوكيات الضـارة بصـحتهم

 .البدنية والنفسية

  ،ما يحتاجون إليه من مهارات حياتية وتقليص الفجوة بين ما تقدمه المدرسة للتالميذ
 .ات تساعدهم فـي العيش بصورة أفضل، وفي بناء مستقبلهمـومعلوم
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 معيشة الشباب، وتلبية االحتياجات الخاصة للشباب المنتمين لألسـر   تحسين مستوى
 .ذات الدخل المنخفض

  توفير فرص عمل للشباب تنسجم مع ميولهم وقدراتهم واختصاصاتهم العلمية، وزيادة
 .إسهامهم في القوى العاملة ومكافحة البطالة بين صفوفهم

 تنشئة جيل من الشباب يتمتع بصحة بدنية ونفسية جيدة . 

 
 السياسات  ١٨/٥/٣
 تطوير خدمات اإلرشاد األسري للشباب واآلباء . 
 معالجة مشكلة ارتفاع المهور وتكاليف احتفاالت الزواج. 

     تعميم المرافق الرياضية على جميع مناطق المملكة وبشكل متـوازن ووفـق معـايير
 .محددة

 رياضية صغيرة ومتوسط الحجم في األحيـاء، واسـتخدام    التوسع في إنشاء منشآت
 .المنشآت الرياضية في المدارس في تنظيم األنشطة الرياضية والشبابية

   توفير متطلبات إدماج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في األنشطة الشبابية علـى
 .اختالفها، وتنظيم األنشطة الخاصة بهم عند الحاجة

  المخدرات، والتوسع في معالجـة اإلدمـان علـى المخـدرات     دعم برامج الوقاية من
 .واإلقالع عن التدخين

   توسيع هامش مشاركة التالميذ والطالب في األنشطة المدرسية والجامعية، والتفاعـل
 .مع مفهوم جعل المدرسة أكثر ارتباطاً بالمجتمع

  المبالغ فيـه   االعتمادتعميم ثقافة العمل المنتج في المجتمع وبين الشباب، والحد من
على مسؤولية الدولة في تأمين فرص عمل بشكل تلقائي لهم، والميول االسـتهالكية  

 .لديهم

 تشجيع نمط الحياة الصحي في التغذية والسلوكيات الحياتية . 

    ،الحد من انتشار السلوكيات الضارة والخطرة، والسيما القيادة المتهـورة للسـيارات
 .والتدخين، والمخدرات

 قائي لمعالجة بعض المشكالت االجتماعية، وتقديم الدعم والمعالجة للفئـات  التدخل الو
 .الخاصة التي تحتاج لذلك

     اعتماد المنهجيات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أعلى مسـتويات الـدمج االجتمـاعي
 . لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة



الصفحة
٣٠٨

 

 التتشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية للشباب في جميع المجا. 

   تمكين الشباب من الجنسين من ممارسة هواياتهم من خالل ممارسة أنشطة شـبابية
رياضية وثقافية واجتماعية وترفيهية من اختيارهم ومنسجمة مع القـيم المجتمعيـة   

 .وميولهم واهتماماتهم

 
 األهداف المحددة   ١٨/٥/٤
 حمالت توعية وإرشاد لآلباء للعناية باألبناء تربوياً وفكرياً وسـلوكياً، وتقـديم    تنظيم

مشورة ألفراد األسرة من خالل المدرسة ومراكز وزارة الشؤون االجتماعية، والبرامج 
 . التلفزيونية ووسائل اإلعالم األخرى

 تصميم حزمة أنشطة نموذجية لتعزيز التواصل األسري . 

 المرافق الرياضية والشبابية ومطابقتها مع االمتـداد الجغرافـي    إعداد خارطة توزيع
 .واالنتشار السكاني في المناطق والمحافظات

 تها ومالعبها وقاعاتها في النشاط آتصميم نظام عمل متكامل الستخدام المدارس ومنش
 .الشبابي في محيطها المباشر بمشاركة األهل وبالتنسيق مع الجهات المعنية

 أماكن األنشطة الشبابية بالمعدات الضرورية من أجل تمكين األشـخاص ذوي   تجهيز
 .االحتياجات الخاصة من المشاركة في األنشطة المختلفة

   دراسة احتياجات تطوير دور المدرسة التنموي، واحتياجات التدريب، وصيغ التعـاون
 .مع الهيئات المحلية

 ل اإلعالم، والمؤسسات التعليمية، تنظيم حملة مشتركة من األجهزة الحكومية، ووسائ
والقطاع الخاص، للتأثير في الثقافة المجتمعية وثقافة الشباب السعودي، لتعميم قـيم  

 .العمل المنتج في صيغ متناسبة مع احتياجات المجتمع

  تصميم برنامج خاص للتوجيه المهني في مدارس التعليم العام، يتضمن البعد المتصل
 . بقيم العمل

 سة عن الوضع الصحي للشباب، واستخدامها في رسم السياسـات، ونشـر   تنفيذ درا
 .نتائجها ضمن حملة  التوعية

    إدخال مواد توعوية في موضوع الوقاية والتغذية والسلوكيات الصحية فـي المنـاهج
 .واألنشطة المدرسية بشكل  منهجي ودائم، وفي سن مبكرة

 حملة وطنية من أجل مكافحة السرعة وحوادث السير بين الشباب تنظيم. 
 تنظيم حملة توعية مستمرة لمكافحة التدخين والمخدرات بين الشباب . 
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 المتطلبات المالية  ١٨/٦
الرئاسة العامـة لرعايـة   (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لقطاع الشباب والتنمية   

طة التنمية التاسـعة، لتنفيـذ برامجهـا ونشـاطاتها     ال خالل خـون ريـبلي )٧,٢() الشباب
 .المختلفة
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 المرأة واألسرة
 

 المقدمة   ١٩/١
يشكل اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير أوضاع المرأة واألسرة، بمجاالتهما 

والتوجهات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، أولوية تنموية جسَّدها النظام األساسي للحكم 
االستراتيجية لخطط التنمية المتعاقبة، حيث تم إحراز تقدم ملموس في هذه األوضاع عبر تنفيذ 

وقد تميزت سنوات خطة التنمية الثامنة بتقدم . برامج خطط التنمية ومشاريعها ذات العالقة
توى األوضاع التعليمية والصحية واالقتصادية للمرأة كما تميزت بالتحسن المطرد في المس

المعيشي لألسرة، وقد صاحب التطور المحرز على هذه األصعدة حوار حيوي في وسائل اإلعالم 
 .حول التأثير الفاعل للمرأة واألسرة مؤكداً الحيوية التنموية في هذا المجال

وفي هذا اإلطار يمكن جعل توجهات خطة التنمية التاسعة وبرامجها منعطفاً ريادياً في 
مرأة واألسرة والمجتمع، حيث تسعى الخطة إلى بلورة هذه المواضيع في تناولها لمواضيع ال

فالمرأة المتعلمة يمكنها أن تساعد على إيقاف الهدر في . وحدة تتكامل فيها المهمات واألدوار
األسرة الناتج عن عدم المعرفة، ومن ثم فهي عنصر أساس في دعم تطور األسرة وتحسين 

النظر وب. أثيرها المجتمعي في األنشطة المجتمعية خارج األسرةأدائها، وفي الوقت نفسه لها ت
هذه األدوار والنظر إليها بمعزل  تجزئةالنتيجة النهائية تتكامل هذه األعمال حيث ال يمكن إلى 

مثال ( وإذا كان من غير الممكن النظر إلى أثر المرأة المجتمعي . عن صورتها اإلجمالية
بمعزل عن عملهـا األسري كزوجة وأم، فال يمكن في الوقت  )كمشاركة في النشاط االقتصادي

نفسه النظر إلى األسرة كياناً اجتماعياً فاعـالً، عماده المرأة والرجل، دون النظر لتأثير المرأة 
 .في استدامة تطور هذا الكيان

إضافة إلى هذه النظرة التكاملية لقضايا المرأة واألسرة والمجتمع، تسعى خطة التنمية 
تاسعة ليس فقط إلى ترسيخ المنجزات المحرزة بل كذلك إلى توسيع مساحتها، واعتماد آليات ال

تنسيق بين األطراف لضمان فاعلية اإلطار التكاملي في تماسك النسيج المجتمعي والتنشئة 
االجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذ الهدف االستراتيجي للخطة التاسعة في تعزيز 

ة وتوسيع الخيارات المتاحة ألفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات التنمية البشري
 .  والخبرات وتمكينهم من االنتفاع منها

اول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع المرأة واألسرة موضحاً التطورات التي ـيتن 
ي معالجتها القضايا والتحديات التي ينبغ برزالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أـشهدها خ



الصفحة
٣١٢

 

الضوء  يلقخالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدمات المرأة واألسرة، وُي
على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية 

 . التاسعة
 

  الوضع الراهن    ١٩/٢
 واألسرةالمالمح الرئيسة ألوضاع المرأة  ١٩/٢/١
  الوضع الزواجي: 

ُيعد رصد التغيرات في الحالة الزواجية في المجتمع من المؤشرات الرئيسة في بلورة  
فالزواج هو اللبنة األولى في بناء . التوجهات المجتمعية قدر تعلقها بأوضاع المرأة واألسرة

المجتمع وتساعد  األسرة، وتؤدي األسرة واجبات مهمة تسهم في تلبية الحاجات األساسية في
على ديمومة النسق االجتماعي من خالل التنشئة االجتماعية األولية وتحقيق االستقرار في 

للحيـاة  سرة كانتا وستظالن المحور الرئيسورغم أن مؤسستي الزواج واأل. شخصية أفرادها
 .اإلنسانية، فقد تعرضتا لمراحل عديدة من التغيير وعلى العديد من المستويات

، وجود اختالف بين الذكور )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨غرافي لعام وتبين نتائج البحث الديم
عاماً ولإلناث  ٢٧,٢واإلناث في متوسط عدد سنوات العزوبية عند الزواج، حيث بلغ للذكور 

، حيث كان )٢٠٠٠(هـ ١٤٢١بالعام موازنة وثمة انخفاض في هذا المؤشر . عاماً ٢٤,٦
 . عاماً ٢٤,٧عاماً ولإلناث  ٢٨,٤للذكور 

الالتي لم ) سنة فأكثر ١٥(غرافي أن نسبة السعوديات ووتوضح نتائج البحث الديم
، )٥,٤(واألرامل ، )٦٠,٢(ونسبة المتزوجات منهن ، )٣٢,١(يسبق لهن الزواج بلغت 

) ٠,٤(و) ٥٨,٧(و) ٤٠,١(أما للذكور فقد كانت النسب المناظرة ). ٢,٣(والمطلقات 
ويلحظ من توزيع السكان حسب الحالة الزواجية محدودية نسبة . على التوالي) ٠,٨(و

يشير إلى ارتفاعها ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥المطلقين، بيد أن موازنة هذه النسب مع المتحقق لعام 
 ١٥(وإن كان بشكل طفيف، حيث كانت نسبة المطلقين من إجمالي السكان السعوديين بعمر 

وتوضح بيانات الحالة الزواجية حسب فئات . للذكور) ٠,٦(ث ولإلنا) ١,٦(، )عاماً فأكثر
) ١٩-١٥(األعمار، ارتفاع نسبة السعوديات الالتي لم يسبق لهن الزواج في الفئة العمرية 

من مجموع هذه الفئة العمرية، مما يؤكد التوجه العام نحو تأخير سن ) ٩٦(عاماً والتي بلغت 
 .الزواج
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 متعددة ويرتبط إلى حد كبير بشكل األسرة، النووية أو يتخذ الدعم األسري أشكاالً
. ومـع التطـور الحضري واالقتصادي يصبح الشكل المهيمن هو األسرة النووية. الممتدة

) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨ –) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥وتشير البيانات إلى أنه خالل المدة 
، )٦٤,٩(إلى ) ٥٨,٩(ارتفعت نسبة األسر النووية من إجمالي األسر السعودية من 

وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى العام ). ٣٥,١(إلى ) ٤١,١(وانخفضت نسبة األسر الممتدة من 
و ) ٥,٧(كان متوسط حجم كل من األسرة النووية واألسرة الممتدة ) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨

تتجاوز نسبة  فرداً على التوالي وكانت السمة الغالبة لرئيس األسرة أن يكون ذكراً، إذ لم) ٦,٢(
 . من مجموع األسر السعودية) ٤,٤(األسر التي ترأسها امرأة 

في الوقت الذي يؤشر ارتفاع أعداد األسر النووية إلى المنحى نحو االستقالل االقتصادي 
واالجتماعي، من المهم التأكيد أن الروابط العائلية القائمة في المملكة ال تزال متينة ومستمرة 

ألفرادها حتى عند استقاللهم ) واالقتصادي كلما كان ذلك ممكناً(المعنوي في تقديم الدعم 
وفي هذا المجال تؤشر نتائج دراسة مسحية قامت بها وزارة الشؤون االجتماعية، إلى . السكني

أن الزيارات العائلية متكررة بين األسرة وذويها، حيث كانت نسبة الذين يقومون بزيارة إلى 
إلى عائلة الزوجة، مما يؤشر إلى عمق ) ٢٣(إلى عائلة الزوج و) ٣٧(زيارتين في األسبوع 

 .الروابط العائلية وتأثيرها في تعزيز مكانة األسرة في البناء المجتمعي للمملكة

 
  الوضع السكني والبيئي: 

توفر المتطلبات ) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨لعام  الديموغرافيأظهرت نتائج البحث 
من ) ٦(ويشير البحث إلى أن . لصالح بيئياً لألسرة السعوديةالرئيسة للسكن الحديث وا

من الطمأنينة  اًكبير اًالوحدات السكنيـة مملوكـة لساكنيهـا من األسر السعودية، مما يوفر قدر
 . واألمان لهذه األسر

من الوحدات السكنية ) ٩٩(لضمان االستدامة البيئية يغطي اإلمداد الكهربائي نحو 
من الوحدات السكنية مياه شرب آمنة من ) ٩٥,٦(ويتوفر إلى نحو . ر سعوديةالمشغولة بأس

وبلغت نسبة الوحدات السكنية التي يتوفر لها . خالل شبكات توزيع المياه والسقيا بالناقالت
من األسر ) ٩٥(كما أن ). ٩٩(خدمات شبكات الصرف الصحي وخزانات التصريف المنزلية 

ل يومي من قبل ـويتم ذلك بشك، ةـة الحاويات العامـطن النفايات بواسـص مـتتخل
)٧٢,٢ (إلى أن  الديموغرافيوتشير بيانات البحث . رـمن األس)٩٥,٣ (ـر ـمـن األس
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كل هذه المؤشرات . للغرض نفسه تستخدم الكهرباء) ٣,٨(السعودية تستخدم الغاز للطبخ و
 .السعوديةتؤكد وتلخص الوضع البيئي الصالح لسكن األسرة 

أن األسر السعودية ) ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨لعام  الديموغرافيكذلك تبين نتائج البحث 
تتمتع بمستوى جيد من الرفاه االقتصادي معبراً عنه بما تمتلكه األسر من سلع معمرة ووسائل 

فإن نسب األسر التي تمتلك السلع المعمرة ) ١٩/١(فكما يتضح من بيانات الجدول . تقنية حديثة
 ةفيما عدا ثالث) ٧٢(ئل التقنية الحديثة الواردة في الجدول تعد مرتفعة إذ تفوق الـووسا

 .والمكتبة المنزلية) خدمة(استثناءات هي جهاز الحاسب اآللي واستخدام اإلنترنت 
 

 )١٩/١(الجدول 
 )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨الممتلكات المنزلية لألسر السعودية لعام 

 
 )(األسر البيان

 ٩٠,٠)أو أكثر(خط هاتف جوال
 ٧٢,٢)أو أكثر(خط هاتف ثابت

 ٤١,٣المستخدمين لإلنترنت
 ٤٦,٤)أو أكثر(حاسب آلي 

 ٩٤,٢)أو أكثر(جهاز تلفزيون
 ٧٩,٧جهاز استقبال فضائي

 ٨٦,٠)أو أكثر(سيارة 
 ٣٠,٧ مكتبة

 ).٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨لعام  الديموغرافيمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، نتائج البحث : المصدر    
  

  الوضع الصحي: 
يحتل تطوير الوضع الصحي لألسرة، وتحديداً الجوانب المتعلقة بالدعم الصحي لألمومة       

وفي هذا المجال . ةوالطفولة، موقعاً متقدماً على سلم أولويات السياسات والبرامج الصحي
، التي نّص هدفها )الثمانية(تشارك المملكة بالجهد العالمي في تحقيق األهداف التنموية لأللفية 

تحسين الصحة "، ونّص الهدف الخامس على "تخفيض معدل وفيات األطفال"الرابع على 
مؤشرات وينبثق من كل هدف عام مجموعة من األهداف المحددة و)". صحة األمهات(اإلنجابية 

لرصد التنفيذ وقياس التقدم المحرز في تحقيقها، على أن يتم تحقيق األهداف بين عامي 
وقد أصدرت المملكة أربعة تقارير ). ٢٠١٥(هـ ٣٦/١٤٣٧و ) ١٩٩٠(هـ ١٠/١٤١١

ور ـالتط) ١٩/٢(ويبين الجدول رقم . رصدت فيها متابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية
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األلفية الخاصة باألمومة والطفولة، حيث يتضح من معدالت اإلنجاز أن المتحقق في مؤشرات 
المملكة تسير نحو تحقيق الهدف المحدد الخاص بالطفولة ومن ثم تخفيض وفيات األطفال دون 

دل وفيات األمهات عند الوالدة إلى الربع، قبل حلول العام ـث، وتخفيض معـالخامسة إلى الثل
 .     المستهدف

 
 )١٩/٢(الجدول 

 التقدم المحرز في مؤشرات األلفية في مجاالت األمومة والطفولة
 

مؤشرات األلفية في مجاالت صحة
 األمومة والطفولة

هـ١٠/١٤١١
)١٩٩٠( 

هـ٢٥/١٤٢٦
)٢٠٠٥( 

 هـ٢٦/١٤٢٧
)٢٠٠٦( 

 هـ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

ئة ألفالكل م(معدل الوفيات النفاسية
 ١٤,٦ ١٤,٦ ١٤,٦ ١٤,٩ ٤٨ )والدة حيـة

نسبة الوالدات تحت إشراف طاقات
 ٩٧ ٩٧ ٩٦ ٩٦ ٨٨ )(صحية ماهرة 

نسبة تحصين األمهات ضد الكزاز
 )(الوليدي 

- - ٩٦,١ ٩٥,٥ ٨٧,١ 

معدل وفيات األطفال دون الخامسة من
 ٢١,١ ٢١,٧ ٢١,٧ ٢٠,٣ ٤٤,٠)لكل ألف مولود حي(العمر 

لكل ألف(معدل وفيات األطفال الرضع
 ١٧,٤ ١٨,٦ ١٨,٦ ١٨,٥ ٣٤,٠ )مولود حي

نسبة األطفال المحصنين ضد الحصبة
 ٩٧,٤ ٩٥,٧ ٩٥,٢ ٩٦,٥ ٨٨,٢ )(خالل السنة األولى من العمر 

 .)٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠وزارة االقتصاد والتخطيط، األهداف التنموية لأللفية، : المصدر
 
  االحتياجات الخاصة: 

االحتياجات الخاصة من الحاالت المعقدة التي قد تواجه األسرة بشكل تُعد رعاية ذوي 
فهناك . عام، والمرأة بشكل خاص لكونها الركن األساس في توفير الرعاية المنزلية األسرية

ثالثة أبعاد أو جوانب رئيسة متشابكة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، الجانب األول يتعلق 
والجانب الثاني يختص بالرعاية . يرها من المؤسسات الصحيةبالرعاية الصحية الواجب توف

أما الجانب الثالث . االجتماعية المطلوب توفيرها لهذه الفئة من قبل مؤسسات الدولة المختصة
ولنجاح . فيتعلق بالرعاية المستديمة التي تقدمها األسرة ألفرادها من ذوي االحتياجات الخاصة

 .كامل األبعاد الثالثة ضماناً لتلبية كامل احتياجات هذه الفئةالرعاية ينبغي تضافر الجهود وت
، بلغ مجموع السعوديين )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨لعام  الديموغرافيبموجب بيانات البحث 

، )٣٥(واإلناث ) ٦٥(نسمة، نسبة الذكور منهم  ١٣٤,٩٥٦ذوي االحتياجات الخاصة 
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ونتيجة للتركز السكاني . السعوديينمن إجمالي السكان ) ٠,٧٧(وشكلت هذه الفئة السكانية 
فقد بلغت نسبة ذوي االحتياجات ) الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية(في ثالث مناطق 

ومن إجمالي هذه الفئة السكانية . من هذه الفئة السكانية) ٥٨,٨(الخاصة في هذه المناطق 
ت، فقد كانت اإلعاقات الحركية أما أنواع اإلعاقا). ٥٩,١(نحو عاماً ) ٢٩-٥(شكلت األعمار 

، )٢١,٩(من اإلجمالي، تليها اإلعاقات الذهنية ) ٣٢,٩(هي األوسع انتشاراً حيث شكلت 
 ). ١٥,٩(واإلعاقات المتعددة 

 
  الوضع التعليمي: 

رسخت خطة التنمية الثامنة المسار اإليجابي للبنية التعليمية للسكان من خالل استكمال 
ويمكن مراجعة هذا المسار من منظورين، األول يتعلق بهيكل . التعليمالتوسع في مراحل 

والمنظور الثاني، يتعلق . حسب الشهادة التعليمية) سنة فأكثر ١٥(توزيـع السكان السعوديين 
ويمكن بيان الصورة اإلجمالية لهذا الوضع مـن خـالل اإلشارة . بحجم االلتحاق بمراحل التعليم

ة في المملكة تتطور تعليمياً بشكل مطّرد، وتوجهها العام هو نحو ضمان إلـى أن األسرة النمطي
 .إكمال أبنائها من الذكور واإلناث، على حد سواء، تعليمهم الجامعي

هـ ٢٤/١٤٢٥لعام ) سنة فأكثر ١٥(تبين موازنة هيكل توزيع السكان السعوديين 
فاض نسبة السكان حسب الشهادة التعليمية، انخ) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨مع عام ) ٢٠٠٤(

إلى ) ١٥(، حيث انخفضت للذكور من )يقرأ ويكتب/أمي(الذين ال يحملون شهادة مدرسية 
)١٣,٦( ولإلناث من ،)٣٢,٦ ( إلى)٣٠,٢ .( ورغم االنخفاض في نسبة هذه الفئة من

) يأي اللواتي خارج العمر التعليم(اإلناث، إال أنها ال تزال عالية وخاصة لفئات العمر األعلى 
اء علـى أمية هذه الفئة العمرية من ـممـا يستدعـي تكثيـف الجهود والبرامـج للقض

 .  اإلناث
وخالل المدة ذاتها ارتفعت نسبة السكان السعوديين من حملة شهادات المستوى 

إلى ) ٣٧,٨(، حيث زادت نسبة اإلناث في هذه الفئة من )المتوسطة والثانوية(التعليمي الثاني 
)٤٠,٩(للذكور من ، و)٤٩,٥ ( إلى)٥٠,٧ .( والمهم في هذا الشأن أن حملة شهادات هذا

دون (المستوى التعليمي، للذكور واإلناث، كانت نسبتهم األعلى موازنة مع باقي المستويات 
دراسات /جامعة/دبلوم –االبتدائية، المستوى الثاني، المستوى الثالث  –شهادة، المستوى األول 

بعبارة أخرى فإن قاعدة الهرم التعليمي للسكان في المملكة تشهد انتقاالً نحو المراحل ). عليا
 .التعليمية المتقدمة
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  الوضع التشغيلي: 
رغم التقدم في األوضاع الصحية والتعليمية للمرأة، ال تزال مشـاركتها فـي النشـاط    

جمالي أعداد النساء في سن العمل أو إجمالي قـوة العمـل،   االقتصادي محدودة عند موازنتها بإ
هــ  ٢٨/١٤٢٩حيث لم تتجاوز نسبة المشتغالت السعوديات إلى إجمالي السعوديات في عـام  

، كما لم تتجاوز نسبة مشـاركتهن فـي قـوة    )٨,٤) (سنة فأكثر١٥(في سن العمل ) ٢٠٠٨(
ن السمات التي يجب أخـذها فـي   ومع محدودية هذه المشاركة، هناك عدد م). ١١,٥(العمل 

 .الحسبان عند توصيف الوضع التشغيلي للمرأة
السمة الرئيسة لمشاركة اإلناث في سوق العمل هي غلبة الفئات المتعلمة بين  

سنة  ١٥(حيث لم تتجاوز نسبة السعوديات المشتغالت ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩المشتغالت لعام 
إجمالي المشتغالت، والنسبة المناظرة للذكور كانت من ) ٢,٨(اللواتي دون شهادة ) فأكثر

)٧,٤ .( أما نسبة المشتغالت من حملة المستوى التعليمي الثالث) ،أي دبلوم، بكالوريوس
من مجموع المشتغالت، والنسبة المماثلة للذكور ) ٨١,٨(فقد وصلت إلى ) ودراسات عليا

يم العالي من المشتغالت السعوديات هذا الحجم الكبير من حملة شهادات التعل). ٢٩(كانت 
 .ترافق معه ارتباط وثيق بين المهنة والتخصص األكاديمي ألولئك المشتغالت

السمة األخرى لمشاركة اإلناث في سوق العمل هي تركز السعوديات المشتغالت في  
من ) ٨٤,٨(كما يالحظ أن . من إجمالي المشتغالت) ٧٧,٦(قطاع التعليم، حيث تعمل 

وهذا يعني أن الفرص . غالت من حملة شهادة البكالوريوس يعملن في قطاع التعليمالمشت
التشغيلية المتاحة لإلناث المتعلمات هي أساساً لمهنة التعليم، ومؤشر إلى عقالنية توجه اإلناث 

غير أنه مع . خالل السنوات المنصرمة نحو االختصاصات التربوية حيث تركزت فرص العمل
خرجات االختصاصات مستواجه ) أي التعليم(هذه المهنة احـل االكتفاء من التوصـل إلـى مر

 .التربوية صعوبات في الحصول على الوظائف التي تحقق طموحاتهن
قطاع التعليم يأتي على حساب التنوع التشغيلي في إن هذا التركيز الحصري في التشغيل  

الحال باتجاه التنويع التشغيلي  ههذ والمشاركة القطاعية األوسع تمثيالً، مما يعني أن تغيير
والقطاعي والمشاركة األوسع في سوق العمل يتطلب ليس فقط توسيعاً للفرص التشغيلية في 
القطاعات االقتصاديـة، بل كذلك ضمان التهيئة المناسبة لخريجات المراحل التعليمية لتمكينهن 

قتصادية وليس حصرها بنشاط من المنافسة علـى الفرص التشغيلية في مختلف النشاطات اال
 .التعليم وبالمهن التعليمية، ومن ثم تغيير البنية التخصصية لمخرجات التعليم العالي
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تقليدياً ينظر إلى عمل المرأة على أنه معوق أمام قيامها بواجباتها األسرية على أكمل 
تغيرات المتحققة غير أن التقدم في توفر السلع التي يسرت إنجاز المهمات المنزلية، وال. وجه

في الثقافة المجتمعية في هذا المجال مكّن العديد من النساء من الجمع بين الواجبات المنزلية 
أن ) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩وتوضح بيانات القوى العاملة لعام . واالنخراط في سوق العمل

)٦٧,٦ ( من مجموع المشتغالت السعوديات في الفئة العمرية)متزوجات، ) سنة فأكثر ١٥
، وُيعد ذلك مؤشراً لتغّير في الثقافة المجتمعية حول )٧٤,٧(والنسبة المماثلة للذكور كانت 

 .عمل المرأة المتزوجة
ال تزال  ورغم التطور الكبير في إسهامات القطاع الخاص في التنمية االقتصادية،

لقطاع وكما يتضح من بيانات العمالة في منشآت ا. مشاركة النساء في هذا المجال محدودة
، فإن نسبة المشتغالت من جملة المشتغلين السعوديين في هذه )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩الخاص لعام 

، يعملن في )٥٥,٩(فقط، وكان أكثر من نصف المشتغالت السعوديات ) ٦,٢(المنشآت، بلغت 
منهن من ) ٣٧,٣(؛ وأما تحصيلهن التعليمي، فقد كان "الخدمات الجماعية والشخصية"نشاط 

واختلفت هذه الهيكلية عنها . من حملة الشهادة الثانوية) ٣٢,٥(دة البكالوريوس، وحملة شها
تجارة الجملة "و " التشييد والبناء"من الذكور في نشاطي ) ٥٦,٢(للذكور، حيث تركز 

، كما اختلفت البنية التعليمية للمشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، فنحو "والتجزئة
)٣٧ ( حملة الشهادة الثانوية، ومنهم من)١٧,٩ (من حملة الشهادة المتوسطة، و)١٧ (
ويتضح من ذلك أن اإلناث، وإن كانت أعدادهن أقل من الذكور وبفارق كبير، إال ". يقرأ ويكتب"

أن تركزهن كان عالياً في قطاع الخدمات، وهذا ينطبق على تشغيل اإلناث عموماً، أي في 
سمة األخرى لتشغيل اإلناث في القطاع الخاص، هو تركزهن في ال. القطاعين العام والخاص

من مجموع المشتغالت السعوديات يعملن في ) ٩٠,٤(المناطق الحضرية في المملكة، حيث 
مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، مما يؤشر إلى استمرار عدم التقبل المجتمعي خارج 

 .المدن الكبيرة لعمل اإلناث في القطاع الخاص
 
  خدمات الرعاية االجتماعية: 

تكتسب خدمات الرعاية االجتماعية المقَدمة من وزارة الشؤون االجتماعية، خصوصية 
لكونها الجهة الرسمية المسؤولة عن توفير هذه الخدمات لألفراد الذين يحتاجون إليها وتحول 

مؤسسات ) ١٩/٣(ويبين الجدول . ظروفهم االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية دون ذلك
 .الخدمات االجتماعيـة التابعـة لوزارة الشؤون االجتماعية وأعداد المستفيدين منها
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 )١٩/٣(الجدول 
 المستفيدون من مؤسسات الرعاية والتنمية االجتماعية الحكومية 

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩لعام 
 

 العدد نوع المؤسسة
 المستفيدون

حضانة  إناث ذكور
 معوقين

 المجموع

 ٥٣٩- ٤٢٤٣٢٩٦دور الحضانة االجتماعية
 ٦٩٢- -٩٦٩٢دور التربية االجتماعية للبنين
 ٣٠١- ٣٠١-٣دور التربية االجتماعية للبنات

 ١٨٠- -٥١٨٠ دور التوجيه االجتماعي
 ١٥٠٤٢ - - ١٥٠٤٢ ١٤ دور المالحظة االجتماعية
 ١٧٤١- ١٧٤١-٤ مؤسسات رعاية الفتيات

 ٦٨٧- ١٠٤١٩٢٦٨الرعاية االجتماعية للمسنيندور 
 ٢١٦ - ١٠٦ ١١٠ ٢ مؤسسات رعاية األطفال المشلولين

مراكز التأهيل المهني وأقسام التأهيل المهني 
 بمراكز التأهيل الشامل 

٢٥٥ - ٨٩ ١٦٦ ١٢ 

 ٧٨٢٠ ١٢٨٤ ٢٩٤٠٢٧٢٥٠٩)شديدي اإلعاقة(راكز التأهيل الشامل م
 ٤٠٧٨- ٤٠٧٨قسم)٧٨(مركز واحدالنهارية لألطفال المعوقينمراكز الرعاية 

 ٨٠٦٦٦٠  ٢٨٨٠٦٦٦٠مراكز التنمية االجتماعية
وزارة الشؤون االجتماعية، تقرير المتابعة الرابع، وكتاب وزارة الشؤون االجتماعية، إدارة التخطيط  : المصدر

 .والتطوير اإلداري
 

الرعاية والتنمية االجتماعية التي تقدمها وزارة حجم خدمات ) ١٩/٣(ويبين الجدول 
. ويمكن تبويبها ضمن أربعة أنواع تتباين في حجم أعداد المستفيدين منها. الشؤون االجتماعية

الفئة األولى تشمل خدمات الرعاية لفئات بحاجة اجتماعية أو اقتصادية لمثل هذه الخدمات، 
الفئة الثانية تختص بفئات األحداث والشباب . نكدور الحضانة، ودور التربية، ورعاية المسني

الفئة . المعرضة لالنحراف أو الجانحة، كدور التوجيه والمالحظة ومؤسسات رعاية الفتيات
الثالثة تتوجه حصراً لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، كمراكز التأهيل الشامل، والتأهيل 

أما الفئة . النهارية لألطفال المعوقينالمهني، ورعاية األطفال المشلولين، ومراكز الرعاية 
الرابعة، فتمثل التوجه التنموي في خدمات وزارة الشؤون االجتماعية، فهي تتوجه إلى 

 .المجتمعات المحلية في الريف والمناطق الحضرية
ـ     ة ـمن السمات الرئيسة لتوجهات المملكة ونهجها فـي تـوفير الخـدمات االجتماعي

ـ . كامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدنية هو التـالرعائية والتنموي غ ـفقد بل
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جمعيـة   ٣٢جمعية، منهـا   ٤٨٤) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩إجمالي عدد الجمعيات الخيرية عام 
وتتولى الجمعيات الخيرية القيام بمهمـات  . وتنتشر الجمعيات في جميع مناطق المملكة. نسائية

ولة، ورعاية المسنين، ورعاية األيتام، ورعايـة  رعاية األمومة والطف: واسعة ومتنوعة، منها
العجزة وذوي االحتياجات الخاصة، ومكافحة األمية، وتأهيل النساء بمهن ونشـاطات مختـارة،   

ويمكن مالحظة التكامل في تقديم الخدمات من مراجعة بيانـات  . وتقديم خدمات صحية، وغيرها
ففي المناطق التي ال تصل إليهـا  . الجتماعيةمراكز التنمية االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون ا

خدمات المراكز القائمة، يتم تشكيل لجان محلية تتولى تحقيق األهداف االجتماعية المحلية، وفي 
 ١٦٦٨لجنـة، قامـت بتنفيـذ     ١٣٩بلغ مجموع اللجان األهلية ) ٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧عام 

عـدد المسـتفيدين منهـا    ، وبلغ مجموع )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨مشروعاً وبرنامجاً في عام 
 .    مستفيداً ٥٣٦٣١٤
 

 مرأة واألسرةالمؤسسات التي تعنى بال  ١٩/٢/٢
من سمات الخدمات المقدمة إلى األسرة والمرأة، امتدادها األفقي الواسع، حيث تشترك 

هناك طيف واسع من ف. في تقديم هذه الخدمات العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية
نية بتطوير أوضاع المرأة واألسرة، بعضها متخصص في تقديم الخدمات المؤسسات المع

فوزارتا . وبعضها اآلخر يقدم هذه الخدمات جزءاً من خدماته لجميع السكان أو إلى فئات معينة
التعليم العالي، والتربية والتعليم معنيتان بتقديم الخدمة التعليمية لجميع أفراد األسرة، وتسهم 

وفي المجال الصحي تتولى وزارة الصحة ضمان . ؤسسات التعليم األهليفي هذا المجهود م
ويشارك . دعـم الوضـع الصحي لألسرة وتطويره، مع العناية برعاية األمومة والطفولة

كما تتولى وزارة الشؤون االجتماعية . القطاع الطبي الخاص من خالل مؤسساته في هذا المجال
 .طويرها وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنيتوفير خدمات الرعاية االجتماعية وت

 
 القضايا والتحديات     ١٩/٣
 العنف األسري   ١٩/٣/١

يشكـل اهتمام المملكة بتطوير الوعي المجتمعي بالممارسات األسرية الضامنة لحقوق 
التوجهات أفرادها، واعتماد السياسات واآلليات المناسبة للحماية االجتماعية لألسرة، أحد أركان 

 .االجتماعية لخطة التنمية التاسعة في مجال الحد من العنف األسري
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ومع أن حاالت العنف األسري في المملكة محدودة العدد وال تشكل ظاهرة، فإن هذا لم 
يحد من اهتمام المملكة بمعالجة هذا الشأن انطالقاً من التعاليم اإلسالمية والمبادئ التي تحكـم 

 .التنموية للمملكة في دعم األسرة السعودية والحفاظ على النسيج المجتمعيالتوجهـات 
وعلى الرغم من قلة حاالت العنف األسري المبلغ عنها، إال أن الدراسات التي تناولت 
خصائص األسر المعرض أحد أفرادها للعنف، تستدعي تطوير آليات اإلرشاد والحماية 

. ت الحكومية واألهلية المعنية بهذه المهمات وإسنادهااالجتماعية األسرية، وكذلك دعم الجها
على سبيل المثال، اإلدارة العامة للحماية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية، وأقسام (

غير أن قيام الجهات ). الشرطة، وبرنامج األمان األسري الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني
ل، سواء في رصد هذه الحاالت واستقبالها أو توفير المعنية بالحد من العنف األسري بشكل فاع

اإلرشاد والدعم االجتماعي والنفسي إلى األسر، يتطلب بداية توفير اإلسناد إلى هذه الجهات 
، خاصة في مجاالت تدريب القوى العاملة الفنية لتمكينها من )الحكومية واألهلية على حد سواء(

 .القيام بمهماتها بمهنية رفيعة المستوى
 

 الطالق    ١٩/٣/٢
الطالق هو عنوان التفكك األسري، وحالة اجتماعية ذات تداعيات خطيرة على األسرة 
والمجتمع، والكثير من الظواهر االجتماعية السلبية التـي تطرأ، كجنوح األحداث ومشكالت 

ي وفـي الوقت الذ. الشباب، قد تعود أسبابها لوقوع الطالق وحصول حالة من التفكك األسري
يصيب فيه الضرر جميع أفراد األسرة، إال أن أكثر األفراد تضرراً في األسرة عند وقوع الطالق 

 .هم النساء واألطفال، ومن ثم الحاجة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم لهم
االستناد إلى معلومات عن حجم حاالت الطالق  ،وبداية، تستوجب عمليات تقديم الدعم  

في بداية هذا الفصل لوحظ ارتفاع يسير في . لمستقبلية لهذه الحاالتفي المملكة والتوجهات ا
مابين األعوام ) عاماً فأكثر ١٥(إلى إجمالي السكان السعوديين ) الذكور واإلناث(نسبة المطلقين 

غير أن أي استنتاج حول التوجهات ). ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨و) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
في الحسبان أن التغيرات االجتماعية تأخذ عموماً مدداً  المجتمعية  في هذا المجال يجب أن يأخذ

 .ضرورة دراسة هذه التغيرات لمدد زمنية طويلة نسبياً من ثمو. أطول قبل أن تترسخ
وبغض النظر عن أعداد حاالت الطالق أو مدى انتشارها، هناك مسؤولية اجتماعية 

ن ـويمك. سر التي يقع فيها طالقلتقديم اإلرشاد األسري لمنع وقوع الطالق، وتقديم الدعم لأل
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هي وزارة العدل من خالل تقديم اإلرشاد قبل  :األولى. أن تشارك في هذا الدعم ثالث جهات
هي وزارة  :والجهة الثانية. أو منعه وقوع الطالق وخالل سير اإلجراءات لتأخير وقوعه

أما الجهة . الشؤون االجتماعية حيث تتمثل مهمتها الرئيسة في تقديم اإلرشاد والدعم األسري
 .فهي مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الدعم المادي للمطلقات :الثالثة

 
 البطالة   ١٩/٣/٣

بيانات  وقد أظهرت. تُعد البطالة من أبرز القضايا االقتصادية ذات التأثيرات االجتماعية
على أوضاع األسرة، وخاصة قدر تعلقه البطالة أثر ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩القوى العاملة لعام 

فعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة بين . بالنساء والشباب حيث ترتفع معدالت البطالة
من ) ١٠(، إلى نحو )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥لعام ) ١١(من ) سنة فأكثر ١٥(السعوديين 
، فقد استمرت معدالت البطالة مرتفعة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩لعمل الوطنية لعام إجمالي قوة ا

 .بين النساء والشباب
وتكتسب معدالت البطالة العالية اهتماماً استثنائياً لتداعياتها المحتملة، وخاصة عند 

فمن مجموع العاطالت شكل حملة شهادة البكالوريوس . مراجعة البنية التعليمية للمتعطالت
)٧٨,٣( والنسبة المماثلة للذكور كانت ،)١٤,٩( وبما يؤشر إلى وجود خلل في العالقة بين ،

 .  التعليم العالي الموجه لإلناث وسوق العمل
إن المعدالت العالية للبطالة تسهم ليس فقط في تخفيض دخل األسرة ومن ثم زيادة  

اط التي تصيب العاطلين في األسرة، األعباء المالية عليها، بل يمتد أثرها إلى تشكيل حاالت اإلحب
إن . وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية على العاطلين وأفراد األسرة اآلخرين

المهمات المطلوبة لمعالجة البطالة بين اإلناث والشباب، واسعة وتتطلب تضافر العديد من 
في توفير فرص عمل وهذه المهمات ال تنحصر . الجهات في أجهزة الدولة والقطاع الخاص

لإلناث والشباب، تحقق طموحاتهم في بناء مستقبل مهني وأسري، بل تهيئتهم كذلك لالنخراط 
وهذه التهيئة، في بعض جوانبها، . في تخصصات ومهن تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته

 تعني مراجعة شاملة لالختصاصات والبرامج األكاديمية والتدريبية لضمان مواءمتها مع
ويبقى على رأس سلم األولويات في مجاالت توسيع . احتياجات النشاطين االقتصادي والمجتمعي

) ١٢٠(فرص مشاركة اإلناث في النشاط االقتصادي، تفعيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 
 .  ، وبجميع بنوده)٢٠٠٤(هـ ١٢/٤/١٤٢٥وتاريخ 
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 األمية   ١٩/٣/٤
أبرز المهمات على األجندة التنموية، ونتيجة للسياسات يشكل القضاء علـى األمية أحد 

والبرامج التربوية المعتمدة فقد أصبح ممكناً للمملكة سد روافد األمية من خالل رفع معدالت 
وعن هذا الطريق تمكنت المملكة من تخفيض أعداد األميين بنسب . االلتحاق بالنظام التعليمي

عاماً  ١٥(ن إلى إجمالي السكان السعوديين الذكور ملحوظة، حيث وصلت نسبة الذكور األميي
وفي الوقت ). ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨، لعام )٢٣,٦(، والنسبة المماثلة لإلناث )٨,٦) (وأكثر

الـذي ُيعد هذا االنخفاض إنجازاً عند موازنته بالنسب المماثلـة للسنوات السابقة، ال تـزال 
زمنية مدة رمجة الجهود للقضاء عليها خالل نسب األميـة بين اإلناث عالية، مما يتطلب ب

 . محددة
، حسب فئات )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨وتوضح مراجعة البيانات الخاصة باألمية لعام 

، )عاماً فأكثر ١٥(فمن مجموع األميات السعوديات . العمر، تركز األمية في فئات العمر األعلى
فأكثر كانت النسبة  ٦٠العمر ، ولفئة )٤,٨( ٢٤-١٥كانت نسبة األميات في فئة العمر 

)٣٠,١ .(واألمر الثاني. تقدم الجهود في سد روافد األمية: وهذه النسب تعني أمرين، األول :
ضرورة تركز الجهود في القضاء على األمية بين السكان النشطين اقتصادياً، حيث ما تزال هناك 

أن تفعيل برامج محو األمية ومن المهم التأكيد على . جيوب من األمية ينبغي القضاء عليها
والتوسع فيها لضمان القضاء على األمية، يتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية 

 .  ومؤسسات المجتمع المدني
 

 االحتياجات الخاصة   ١٩/٣/٥
مع األخذ في الحسبان العدد المحدود نسبياً لذوي االحتياجات الخاصة في المملكة، إال 

طلب استمرار الدعم من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع أن هذه الحاالت تت
وبالوقت نفسه تتطلب المراجعة المستمرة لطبيعة هذا الدعم لمواكبة االحتياجات . المدني

مما يتطلب خالل خطة التنمية التاسعة قيام الجهات الحكومية . المستجدة لهذه الشريحة السكانية
مدني، إيالء االهتمام ببعض الجوانب االجتماعية التي أبرزها المعنية ومؤسسات المجتمع ال

في مجال ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يؤشر ) ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨لعام  الديموغرافيالبحث 
إلى الحاجة إلى تقديم برامج، تضمن ليس فقط القضاء على األمية بين هذه الشريحة السكانية، 

 .مراحل التعليم النظامي بل كذلك تسهيل التحاق الراغبين منهم في
تتعلق بالحالة الزواجية،  الديموغرافيالمسألة األخرى التي تبرزها نتائج البحث 

ة ـان السعوديين من ذوي االحتياجات الخاصـن مجموع السكـم) ٦٤,٢(ا أن ـوفحواه
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هذه . أرمل) ٦,٤(مطلق، و) ٣,٠(متزوج، و) ٢٦,٤(، و"لم يتزوج أبدا"، )سنة فأكثر ١٥(
نسب تؤشر إلى الحاجة إلى برامج فاعلة تقدم الدعم النفسي واالجتماعي إضافة إلى اإلرشاد ال

 . والتوعية في المجاالت الزواجية
 
 

 خدمات الرعاية االجتماعية  ١٩/٣/٦
ال تزال اآلليات المتاحة في تحديد حجم التوسع المطلوب من خدمات الرعاية االجتماعية 

مدى مالءمة منهجيات ومضامين الخدمات المقدمة لالحتياجات لتلبية االحتياجات، وتحديد 
ولهذا . يم فاعلية أدائها من جهة أخرىوالفعلية، بحاجة إلى تطوير آليات لقياسها من جهة، وتق

الغرض يمكن أن تتوجه األجهزة البحثية للجهات المختصة إلى إعداد الدراسات التي تمكن من 
 .ديد االحتياجات وقياس كفاءة الخدمات وفاعليتهاالتوصل إلى المعايير المناسبة لتح

إن ضمان إحداث النقلة المطلوبة في تطوير خدمات الرعاية االجتماعية يتطلب ترسيخ 
المقاربة التشاركية في تقديم هذه الخدمات، بين الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع 

ر هذه المقاربة من الضروري تطوير وفي إطا. المدني، وبما يؤدي إلى تكامل الجهد التنموي
 . مهمات اإلشراف والمتابعة تحت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية، تأكيداً لجودة األداء وكفاءته

وفي الوقت الذي تبين تجربة المملكة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير 
عتماد معايير علمية لقياس خدمات الرعاية االجتماعية، تهدف خطة التنمية التاسعة من خالل ا

 .االحتياجات وفاعلية األداء الخدمي، إلى جعل تجربة المملكة أنموذجاً في هذا المجال

 
 شبكات األمان االجتماعي    ١٩/٣/٧

تعتمد المملكة في معالجاتها لدعم الفئات المعرضة للمخاطر االقتصادية واالجتماعية، 
تهدف إلى معالجة مسببات هذه المخاطر وتخفيف  مجموعة واسعة من السياسات واآلليات التي

وتأتي أغلب هذه المعالجات في إطار االستراتيجية الوطنية لإلنماء . آثارها على األسرة
 .االجتماعي

وقد قامت المملكة من خالل أربعة تقارير لمتابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية، برصد 
ومن . اف التي ترمي إلى معالجة الفقر بمعناه الواسعالتقدم في جهود المملكة نحو تحقيق األهد

ادي، ـوم الفقر هو أوسع من الحرمان المـال، أن مفهـة في هذا المجـد اإلحاطـالمفي
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ويشمل االفتقار إلى الفرص التعليمية والرعاية الصحية والفرص التشغيلية، وغيرها من عناصر 
الواسع لمفهوم الفقر، جرى اعتماد البرامج وفي هذا اإلطار . الحرمان االجتماعي واالقتصادي
ويمكن قياس النجاح في مجالي الصحة والتعليم من خالل . لمعالجة حاالت الفقر في المملكة

االنخفاض في معدالت الوفيات واألمراض وارتفاع معدالت توقع الحياة عند الوالدة، وارتفاع 
ا إضافة إلى التطور في مؤشرات هذ. معدالت التحاق السكان في العمر المدرسي بالتعليم

، وانتشار شبكات وخدماتها االستدامة البيئية والتي تبين التوسع الكبير في شبكات مياه الشرب
 . الصرف الصحي وغيرها من الخدمات

وتقوم الدولة بتقديم الدعم المالي المباشر لتعزيز دخل األسر الفقيرة من خالل 
فقـد ارتفعت على مدى السنوات الماضية المبالغ . المساعدات ومعاشات الضمان االجتماعي

المدفوعة إلى هذه األسر، وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط لإلنفاق على معاشات الضمان 
، ليبلغ )١٠,٣(نحو ) ٢٠٠٨-١٩٩٣(هـ ٢٨/١٤٢٩-١٣/١٤١٤االجتماعي خالل المدة 

ات المؤقتة نحو ، ولإلنفاق على المساعد)٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩مليون ريال عام  ٩٦٧٥نحو 
)٢٠,٨ ( هـ ١٤٢٩مليون ريال عام  ٣٩٨٨سنوياً، ليبلغ نحو)٢٠٠٨  .( 

وقد تضمنـت االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي مجموعة واسعة من السياسات 
وقد تم تبويب هذه السياسات والبرامج في خمسة . والبرامـج لمعالجـة الفقر من جميع جوانبه

ادي المتوازن، والتمكين االقتصادي للفقراء وتشغيلهـم، وتنمية الموارد النمو االقتص: محاور
البشرية ورأس المال االجتماعي، وتوسيع شبكة األمان االجتماعي، وتأهيل البنية المؤسسية 

ومن خالل هذه المقاربة المتكاملة تهدف االستراتيجية إلى القضاء على الفقر . واإلدارة الجيدة
لمتسارع لنسبة الفقر المطلق، مع تبني السياسات والبرامـج التي تكفل المدقع، والتخفيض ا

 .  منع وقوع شرائح أخرى في المجتمع في دائرة الفقر
 

 توقعات الطلب   ١٩/٤
تناولت خطة التنمية التاسعة في فصولها المختلفة تقديرات الطلب على مختلف الخدمات 

اد األسرة، أو األسرة كوحدة مجتمعية، كالتعليم االجتماعية وقدر تعلقه باحتياجات النساء وأفر
وفي هذا الفصل سيتم تقدير حجم الطلب اإلضافي على خدمات . والصحة والتشغيل، وغيرها

الرعاية االجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية، بصفتها الجهة الرسمية األساس في 
 .هذا المجال
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خالل خطة التنمية  الرعاية والمراكز االجتماعيةولتقدير حجم الطلب على خدمات 
التزايد  :الخدمات أهمهاهذه فإن هناك معايير أساسية استخدمت في تقدير الطلب على التاسعـة 
، ةـنسبة النمو السنوية في عدد حاالت األفراد المستحقين للخدمات االجتماعي، والسكاني

ا يحقق مراعاة الظروف الخاصة لبعض ـبمو لهذه الخدمات يـالتوزيع الجغرافوالتوازن فـي 
ويبين . وحاجتها إلى الرعاية في مناطق تواجد أسرها وبيئتها االجتماعيـة الفئات المستفيدة

تقديرات الطلـب اإلضافـي على وحدات الرعاية والمراكز االجتماعية التابعة ) ١٩/٤(الجدول 
عـة، ويضمن هـذا الطلب الجديد إلى وزارة الشؤون االجتماعية خالل خطة التنمية التاس

 .التوازن بين المناطق في توفير هذه الخدمات الرعائية
 
 )١٩/٤(الجدول 

  والمراكز االجتماعيةوحدات الرعاية من الطلب اإلضافي 
 التاسعةخطة التنمية 
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 ٢٦٠ ٦ ٥ ١٢ ٦ ١٤ ١١ ٩ ٤ ٩ ٥ ١٠ اإلجمالي

 .وزارة الشؤون االجتماعية: المصدر 
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 استراتيجية التنمية   ١٩/٥
 الرؤية المستقبلية  ١٩/٥/١

بناء أسرة متماسكة ومستنيرة، تتكاتف فيها جهـود الرجـل والمـرأة فـي النهـوض      
والمهارات لدى أفرادها، وبمـا  بأوضاعها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتطوير المعارف 

ولية والمبادرة تجاه مجتمعهم واالندماج فيه، في إطار من القـيم التـي   ؤينمي فيهم روح المس
 .تستلهم التراث العربي واإلسالمي

 
 األهداف العامة   ١٩/٥/٢
 .العمل على تقوية الترابط األسري -

 .تمكين المرأة السعودية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية -

 .تعزيز مكانة المرأة وتأثيرها في األسرة والمجتمع -

 .ة وفاعليةءتمكين األسرة من القيام بوظائفها بكفا -

 .، والتصدي لظاهرة العنف األسريتطوير برامج الرعاية االجتماعية للفئات المحتاجة -
 .تعزيز المشاركة األهلية ودعمها في عمليات التنمية والرعاية االجتماعية -

المرأة في النشاط االقتصادي، وتأمين الخدمات المساندة لتمكينهـا مـن   تطوير إسهام  -
 .المشاركة

 .القضاء على األمية بين اإلناث -

ترسيخ التقدم الكمي والنوعي في تعليم الفتيات السـعوديات فـي مختلـف المراحـل      -
 .التعليمية وتعزيزه

 .ية ومشاريعهاتشجيع إسهامات القطاع الخاص فـي برامج التنمية والرعاية االجتماع -
للمستفيدين والعمـل علـى    ومساعداته صرف إعانات الضمان االجتماعيتطوير آليات  -

 .تحسين دخولهم من خالل جهودهم الذاتية
 .تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الضمان االجتماعي -
في مجاالت  وفاعليتها تطوير كفاءة األداء للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني -

 .التنمية والرعاية االجتماعية
 .في المملكة أجهزة البحث والتطوير االجتماعي دعم -
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 السياسات  ١٩/٥/٣
 تطوير برامج الدعم واإلرشاد األسري. 

 التوسع في دعم النشاط األهلي في مجاالت خدمات األمومة والطفولة. 

  المناطقاالستمرار في إنشاء وحدات اإلرشاد االجتماعي في. 
 إصدار نظام الحماية االجتماعية وتنفيذه. 
 استكمال إحداث وحدات للحماية االجتماعية في المناطق. 
    رعاية المؤهلين من مؤسسات التوجيه والمالحظة االجتماعية للحيلولـة دون عـودتهم

 .لهذه المؤسسات مرة أخرى
 ألسري والعمـل علـى   تشجيع قيام الجمعيات األهلية بتطوير برامج للوقاية من العنف ا

 .توفير أماكن اإليواء للحاالت المعنفة
 التعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة في مجال التوعية واإلرشاد االجتماعي. 

     العمل على توفير اإلمكانات الضرورية لتحسين البيئة األسـرية للمقيمـين بمؤسسـات
 .الرعاية االجتماعية

 اية األطفال األيتام وذوي الظروف الخاصةتشجيع قيام أسر بديلة وحاضنة ودعمها لرع. 

   التوسع في نشر خدمات التنمية االجتماعية المتكاملة في المناطق الحضرية والقرويـة
 .بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة عدد لجان التنمية األهلية

  وتطويرهاونشاطاتها دعم برامج مراكز التنمية االجتماعية. 
 للسيدات والفتيات من خالل البـرامج التدريبيـة واإلنتاجيـة     دعم برامج األسر المنتجة

 .والتسويقية
 تشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية النسائية. 
   تنفيذ البرامج االجتماعية واإلرشادية لتوعية المرأة السعودية وتشجيعها للمشاركة فـي

 .برامج التنمية والرعاية االجتماعية
 ية بحمالت إعالمية لزيـادة التقبـل االجتمـاعي    قيام الجهات الرسمية والجمعيات األهل

 .لمشاركة المرأة في النشاط االقتصادي
 اعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة اإلناث وخاصة المتعلمات منهن. 
      تشجيع النساء على العمل في النشاط االقتصـادي واالجتمـاعي وتـوفير التسـهيالت

 .لحصولهن على القروض
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 التعليم العالي نحو التخصصات التي تتفق مع احتياجات سـوق   تحفيز اإلناث للتوجه في
 .العمل

     تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية في المناطق التي تحتاجها، واسـتمرار تقـديم الـدعم
 .المالي والفني واإلداري للجمعيات التعاونية

 دعم الجمعيات الخيرية فنياً وإدارياً ومالياً، وتشجيع تأسيس جمعيات ومؤسسات خيرية 
 .جديدة

 تشجيع العمل التطوعي والتوسع في إيجاد فرص المشاركة للمواطنات. 

     تشجيع الجمعيات التعاونية والمؤسسات األهلية والخيرية علـى القيـام بالمشـروعات
 .االقتصادية واالجتماعية

 دعم برنامج إعانات المعوقين برعاية أسرهم. 
 دات للمستفيدين الذين ينطبـق  االستمرار في تقديم معاشات الضمان االجتماعي ومساع

 .عليهم نظام الضمان االجتماعي

   تشجيع المستفيدين من الضمان االجتماعي على تنفيذ المشاريع اإلنتاجية لالنتقال بهـم
 .من معالين إلى عائلين، مع التقويم المستمر لتلك المشاريع

 تيسير إجراءات صرف معاشات الضمان االجتماعي ومساعداته. 
 عات واألنظمة والقرارات التي تشجع القطاعين الخـاص واألهلـي علـى    إصدار التشري

المشاركة في إدارة المؤسسـات االجتماعيـة التـي تشـرف عليهـا وزارة الشـؤون       
 .االجتماعية، مع توفير الدعم المادي والمعنوي والفني للقطاعين

 شـاطات  إعداد بحوث ودراسات اجتماعية جديدة تهدف إلى التطوير الكمي والنوعي  للن
 .الخدمية الرعائية والتنموية

 
 األهداف المحددة  ١٩/٥/٤
   أسـر ذوي االحتياجـات   : مواصلة صرف اإلعانات للحاالت القائمة والجديـدة، وهـي

وزواج المقيمين فـي الـدور   ، الخاصة، واألطفال المشلولين، واألسر الحاضنة والبديلة
ومعاشات ومساعدات الضمان  ،والمشروعات الفردية للمعاقين، والمؤسسات االجتماعية

 .االجتماعي
 تحمل جـزء مـن نفقـات    : مساعدة مستفيدي الضمان االجتماعي في المجاالت التالية

ية األساسية، تسـديد  شراء المواد االستهالكتكاليف العالج الطبي ومصاريفه، تخفيض 
ـ    جزء من فاتورتي ة الكهرباء والماء، ترميم المنازل وفرشها وتأثيثهـا، تـوفير حقيب



الصفحة
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مدرسية وزي مدرسي لكل طالب وطالبة من أبناء مستفيدي الضمان االجتمـاعي لكـل   
 .عام دراسي

    العناية الشخصية للمقيمين داخل الفروع اإليوائية القائمة وغير القادرين علـى خدمـة
 .أنفسهم والمعوقين واألطفال المشلولين والمسنين وأطفال دور الحضانة االجتماعية

  داراً للتوجيـه   ١٤إحداث : الرعاية االجتماعية في مناطق المملكةالتوسع في مؤسسات
قـرى   ٨دور للمالحظة االجتماعيـة، و  ٦مؤسسة لرعاية الفتيات، و ١٢االجتماعي، و

دور  ٥دور ضـيافة للبنـات، و   ٧دور للتربية االجتماعية للبنين، و ٤لألطفال األيتام، و
 ١٥مراكز للتأهيل الشامل، و ١٠ية، ووحدة للحماية االجتماع ٢١للرعاية االجتماعية، و

 .مراكز تنمية جديدة ٦مكتباً للضمان االجتماعي، و
  مواصلة صرف إعانات التنمية المحلية ودعمها لالستمرار في تقديم األنشطة والبرامج

 .الخاصة بالتنمية المحلية
 تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية الجديدة ودعمها. 
 ية األهلية الجديدة ودعمهاتشجيع تأسيس الجمعيات الخير. 
 دعم تنفيذ دراسات وبحوث في مجاالت التنمية والرعاية االجتماعية. 
 



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٣٣١ 

ـان
كـ
إلس
ا

 
صل

الف
 

٢٠  
 اإلسكــان

 
 مقدمةال   ٢٠/١

ُيعد قطاع اإلسكان من أهم القطاعـات االجتماعيـة واالقتصـادية فـي المجتمعـات      
 ةوقد حظي هذا القطاع باهتمام متنامٍ في المملكة خالل خطط التنمية المتعاقبة بصف. المعاصرة

الهيئة العامة لإلسكان بموجـب قـرار   عامة وخطة التنمية الثامنة بصفة خاصة إذ تم إنشاء 
مـن   اًالذي أناط بهـا عـدد  ) ٢٠٠٧(هـ ٢٢/٤/١٤٢٨وتاريخ ) ١٣٦(مجلس الوزراء رقم 

منهـا ومـن   زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وزيادة المعـروض  أبرزها من  ماتالمه
وإعداد االستراتيجية اإلسكانية الشاملة  ساكن مناسبة للمحتاجين،األراضي السكنية، وإنشاء م

للمملكة وتحديثها وتطويرها، واقتراح األنظمة واللوائح والسياسـات والتنظيمـات الخاصـة    
عـدد  زيـادة  زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية مما أسهم في كما تم  .بنشاط اإلسكان

معدالت بناء المساكن لمنسوبي عـدد مـن   وارتفاع الوحدات السكنية التي مولها الصندوق، 
في بنـاء  دوره وواصل القطاع الخاص أداء . الجهات األمنية والعسكرية والتعليمية والصحية

 . السكنية وتطوير األراضي والمخططات السكنيةالمشاريع 
مدى كفاية : من القضايا والتحديات، منها على العديداإلسكان بالمملكة وينطوي قطاع 

ومسـتويات األسـعار    ،ومعدل ملكية المواطنين للمسـاكن  ،المعروض من الوحدات السكنية
  .السائدة للوحدات السكنية، ومدى توافر التمويل لإلسكان واألراضي السكنية إليجاراتوا

اإلسكانية الشاملة االنتهاء من إعداد االستراتيجية  ،تستهدف خطة التنمية التاسعة
تقليص الفجوة المتصاعدة بين العرض من المساكن و ،واعتمادها واإلسراع في تطبيقها

والطلب عليها من خالل البدء في تنفيذ برامج اإلسكان بمختلف أنواعه في جميع مناطق 
التطوير التنظيمي بة، ومواصلة دعم موارد صندوق التنمية العقارية، واالهتمام ـالمملك
اع ومتابعته، وإقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري وتطبيقها، وحقوق المستأجرين للقط

والمالك للوحدات السكنية، ووضع التنظيمات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم 
وتستهدف الخطة أيضا تحسين نوعية السكن، من خالل . نشاطات اإلسكان وبرامجه المختلفة

ة اإلسكانية، وترشيد المساحات السكنية، وتشجيع االستفادة من اعتماد معايير مالئمة للكثاف
 . البناء السعودي) كود(نظام اقتصاديات الحجم في جميع مراحل إعداد المساكن، وتطبيق 

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع اإلسكان موضحاً التطورات التي شهدها خالل  
يا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل خطة القضا طة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أبرزخ



الصفحة
٣٣٢

 

الضوء على الرؤية  يلقالتنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على المساكن، وُي
ة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية ـالمستقبلية، واألهداف العام

 . التاسعة
 

  الراهن الوضع   ٢٠/٢
 األداء العام      ٢٠/٢/١

ارتكزت أهداف خطة التنمية الثامنة فيما يختص بقطـاع اإلسـكان علـى محـورين     
، وعلى وجه الخصوص الفئـات  تمتلك مسكناًاألول، توفير مسكن مالئم لكل أسرة ال : رئيسين

وقد شهدت الخطة عدداً مـن   .والثاني، زيادة ملكية المواطنين للمساكن. المحتاجة من األسر
فقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية في نهاية خطـة  . ذين المحورينالتطورات في سبيل إنجاز ه

 ٤نحـو  ) ٢٠٠٤(هــ  ١٤٢٥لسكان والمساكن لعـام  العام للتعداد لوطبقا ، التنمية السابعة
ويقدر عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها خالل خطة التنمية الثامنة  .ماليين وحدة سكنية

بزيـادة   ،ألف وحـدة سـكنية   ٦٠٠خالل الخطة نحو  استنادا إلى عدد رخص البناء الصادرة
)٣٤ (  عن ما تم إضافته خالل خطة التنمية السابعة ليبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية فـي

، كما تحّسن معدل كثافة اإلشغال والمتمثلة ماليين مسكن ٤,٦نهاية خطة التنمية الثامنة نحو 
الحقبة فرد خالل  ٥,٧فرد إلى نحو  ٦,١بمتوسط عدد األشخاص لكل وحدة، إذ انخفضت من 

 .نفسها
القطاع أدى فقد  ،للقطاع الخاص في خطط التنمية المتعاقبةللمهمات الرئيسة  امتداداً
إنشاؤها تم الوحدات السكنية التي  عظممفي تلبية احتياجات السوق وتمويل بناء  دوراً أساسياً

الدور إلى ولعل القروض العقارية من المصارف التجارية تؤشر  ،خالل خطة التنمية الثامنة
المتنامي للقطاع الخاص في مجال توفير المساكن وتمويلها حيث نمت تلك القروض خالل 

 ). ١٥,٤(خطة التنمية الثامنة بمعدل سنوي متوسط قدره 
، مال صندوق التنمية العقارية متتابعة في رأس اتالتنمية الثامنة زيادشهدت خطة 

، )٢٠٠٨-٢٠٠٥(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٥/١٤٢٦المدة بليون ريال خالل  ٤٣بلغ مجموعها 
موازنة بليون ريال  ١٩,٥نحو إلى القروض الممنوحة  حجم مكنت الصندوق من مضاعفة

أعداد الوحدات السكنية  تتضاعفومن ثم ، السابعةخالل خطة التنمية ريال بليون  ٨,٦ نحوب
ألف وحدة خالل خطة  ٤٣بنحو موازنة آالف وحدة  ١٠٥الممولة من الصندوق إلى نحو 

 . التنمية السابعة
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ألف وحدة سكنية في إطار برنامج  ٦٦استهدفت خطة التنمية الثامنة توفير نحو 

امت الدولة في عام حيث ق. المحتاجةلتلبية حاجات السكن لألسر  التنموياإلسكان 
الميزانية لهذا إيرادات باليين ريال من فائض  ١٠باعتماد مبلغ ) ٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧

إعادة النظر في متطلباته وقد اقتضت التطورات التي شهدها قطاع اإلسكان . البرنامج
حيث تم في هذا السياق نقل مسؤولية البرنامج . المؤسسية واإلدارية لضمان تحقيق أهدافه

وقد باشرت الهيئة . )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨الهيئة العامة لإلسكان بعد إنشائها في عام إلى 
هـ باكورة مشاريع اإلسكان التي بدأت في تنفيذها في ١٤٣٠في عام دشّنت أعمالها، حيث 

السكن للشرائح المحتاجة أجل تأمين كل مـن حفر الباطن، والقريات، وعرعر، وجازان من 
ة الثامنة تزايد األنشطة اإلسكانية للهيئات ـة التنميـخطا شهدت ـكم. مـن المواطنين

 ،الخيرية البارزة وعلى رأسها مؤسسة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي
 اتالتي وفرت وحدوغيرهـا مـن المؤسسـات التنموية  ومؤسسة األمير سلطان الخيرية،

ع أن تتوسع أنشطة المؤسسات الخيرية في هذا ومن المتوق .للمواطنين األكثر حاجة سكنية
 .المجال خالل خطة التنمية التاسعة

 
 ملكية المساكن   ٢٠/٢/٢

نحـو  ، أن )٢٠٠٤(هــ  ١٤٢٥أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعـام  
)٦٠(  تمتلك مسـكنها، كمـا أن    مليون أسرة ٢,٧من إجمالي األسر السعودية البالغ عددها

. لم يكشف عن تغير ملحوظ في هـذا المعـدل  ) ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨غرافي لعام والديمالبحث 
من األسر السعودية تقـيم فـي وحـدات    ) ٣٥(نحو وأظهرت نتائج التعداد في المقابل، أن 

 .العمل أربابمنها تقيم في وحدات يوفرها ) ٥(مستأجرة، ونحو 
 

 المساكن أنواع   ٢٠/٢/٣
هــ  ١٤١٣ يلسكان والمساكن لعـام العام لتعداد الاإلحصائية لنتائج الموازنات تفيد 

إلى تحسن واضح في أنواع المساكن، حيث يالحظ ارتفـاع  ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥، و)١٩٩٢(
فـي  و، )لفلل والشققا(حصص الوحدات السكنية التي توفر وسائل الراحة والرفاهية لألسرة 

 ). ٢٠/١(جدول ، الخرىاألالمقابل انخفضت حصة المساكن الشعبية والمساكن 
 



الصفحة
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 )٢٠/١(جدول ال

  حسب النوع الوحدات السكنية
 التعداد العام للسكان والمساكن 

 )٢٠٠٤، ١٩٩٢(هـ ١٤٢٥، ١٤١٣

 
 

 نوع الوحدة السكنية

 )٢٠٠٤( هـ١٤٢٥ )١٩٩٢( هـ١٤١٣

 التغير

 هـ١٤٢٥-١٤١٣

)٢٠٠٤-١٩٩٢( 

معدل 
النمو 

السنوي 
المتوسط 

)( عددال 

الحصة
 النسبية

)( 

 عددال

الحصة 
 النسبية

)( 

 عددال

الحصة 
 النسبية

)( 

 ٤,٠ ٢٢,٦ ٢٧٥٤١٥ ١٨,٣ ٧٢٩٧٨٠ ١٦,٤ ٤٥٤٣٦٥ فلل

 ١,٧ ١٦,٩ ٢٠٥٤٥١ ١١١٤٤٥٦٢٧,٩ ٣٢,٧ ٩٠٩٠٠٥ مساكن شعبيه

 ٤,٩ ٥٤,٢ ٦٥٨١٩٦ ١٥٠٥٤٢٩٣٧,٧ ٣٠,٥ ٨٤٧٢٣٣ شقق
 ٤,٠ ١٢,٠ ١٤٥٥٩٤ ٩,٧ ٣٨٦٩١١ ٨,٧ ٢٤١٣١٧ دور في فيال أو عمارة

 ٢,٠- ٥,٧- ٦٩٧٩٥-٦,٤ ٢٥٥٢٠٧ ١١,٧ ٣٢٥٠٠٢ أخرى مساكن 

 ٣,١ ١٢١٤٨٦١١٠٠,٠ ٣٩٩١٧٨٣١٠٠,٠ ٢٧٧٦٩٢٢١٠٠,٠إجمالي الوحدات المأهولة
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

 
الوضع العام ألنواع المساكن لجميع األسر السعودية وغير  وتظهر تلك الموازنات

في عام ) ٤٦,٢(نحو  مساكن شعبيةولت األسر التي تسكن في فلل شكّوقد . السعودية
 ). ٤٧,٤(نحو في أدوار أو شقق والتي تسكن ، )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥

تشكل الوحدات الصغيرة الغالبية العظمى في المخزون اإلسكاني بالمملكة، حيث تمثل و
. من إجمالي المخزون اإلسكاني) ٦٤,٣(أو غرفتي نوم نوم الوحدات السكنية من غرفة 

الوحدات السكنية جميع من ) ١٩,١(تمثل الوحدات السكنية المكونة من ثالث غرف نوم و
من إجمالي ) ١٦,٦(فتمثل ) أكثر من ثالث غرف نوم(كبر المأهولة، أما الوحدات األ

 .المخزون اإلسكاني
 

 والتنظيمي التطوير المؤسسي  ٢٠/٢/٤
شهدت سنوات خطة التنمية الثامنة تطورات هيكلية في قطاع اإلسكان، استهدفت 
 تطوير إدارة السياسة اإلسكانية ورفع كفاءتها، فضالً عن تعزيز القدرات المادية والفنية

). ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨ام ـي عـة لإلسكان فـفقد تم تأسيس الهيئة العام. ةـللجهات المعني
من وزارة الشؤون االجتماعية إلى الهيئة،  التنمويكما تم نقل مسؤولية برنامج اإلسكان 

إعداد االستراتيجية مهمات ، فضالً عن نقل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩من العام المالي  بتداءا
وإنشاء قواعد معلومات اإلسكان من وزارة االقتصاد والتخطيط إلى وتنفيذهـا اإلسكانية 
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٢٠  
، إضافة إلى وضع إجراءات جديدة ةمال صندوق التنمية العقاري رأسوتم كذلك زيادة . الهيئة

لتنظيم اإلقراض وزيادة التحصيل، والتي أسهمت في زيادة المبالغ المحصلة، ومن ثم زيادة 
وشهدت . السادسة والسابعة التنمية ت فاقت ما تم منحه خالل خطتيالقروض الممنوحة بمعدال

أنظمة التمويل والرهن العقاري، والتي يتوقع إعداد مشاريع إكمال خطة التنمية الثامنة أيضاً 
أن يترتب على إقرارها توفير البيئة المناسبة لتحقيق مشاركة فعالة للتمويل العقاري من 

 .لتمويلفي توفير االشركات والبنوك 
 

 والتحديات القضايا   ٢٠/٣
 المساكن الميسرة    ٢٠/٣/١

إلى أن ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 
)٥٦,٣ ( ةلكل غرفتتسم بكثافة إشغال  بأسر سعوديةمن إجمالي الوحدات السكنية المشغولة 
أو  نوم وتتكون تلك الوحدات بمجملها من غرفة. مكتظة دتعهي فوق المتوسط الوطني وت

ي أجرته مصلحة اإلحصاءات العامة ذغرافي الوالديمالبحث ولم تشر نتائج . غرفتي نوم
 .الكثافةإلى تغير في تلك ) ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨والمعلومات للعام 

ى ولمعالجة هذه القضية المتعددة األبعاد المتعلقة بتمكين المواطن من الحصول عل
بناء أكبر عدد من األمر بتكاليف مناسبة، وسعة تتناسب مع حجم العائلة، يتطلب مالئم سكن 

، بنهاية وع من الوحدات السكنية للسعوديين، نظراً ألن الطلب على هذا النالسكنية الوحدات
ألف وحدة من فئة غرفتي نوم،  ٣٠٠(ألف وحدة  ٤٥٠بنحو يقدر خطة التنمية الثامنة، 

وضع مسألة االكتظاظ  األمر كما يتطلب). ف وحدة من فئة ثالث غرف نومأل ١٥٠ونحو 
عند التخطيط والتنفيذ لبرامج التمويل العقاري التي تدعمها الدولة، سواًء الحسبان السكني في 

 .األخرىمج اإلسكان امن خالل صندوق التنمية العقاري، أو بر
 

 ملكية المساكن   ٢٠/٣/٢
كن اسمالمدى لالقتصاد السعودي، رفع معدل ملكية الاالستراتيجية طويلة تستهدف 

ويشار إلى أن نتائج  ). ٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦بحلول عام ) ٨٠(لدى المواطنين إلى نحو 
والبحث ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ولعام ) ١٩٩٢(هـ ١٤١٣التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

 ةسعوديلألسر الهرت استقرار معدل الملكية ، قد أظ)٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨غرافي للعام والديم
 ). ٦٠(عند نحو 



الصفحة
٣٣٦

 

من جهة،  التنمويويشار في هذا السياق، إلى أن التأخير في تنفيذ برنامج اإلسكان 
، فضالً عن )من القطاعين العام والخاص(ومحدودية الجهات التي توفر مساكن لمنسوبيها 

في تأخير إحراز تقدم على صعيد هذا  التمويل العقاري الخاص، أسهمت جميعهاعدم كفاية 
ومن ثم، فإن تحقيق التقدم والخروج من حالة الركود هذه، تتطلب تعزيز قدرة . المحور

ويتوقع في هذا الخصوص أن تسهم أنظمة التمويل . إنشاء المساكنالمواطنين على تمويل 
الدخول  لفئات ذاتلوالرهن العقاري في توسيع نطاق برامج اإلقراض الخاصة، خاصة 

 .المتوسطة، والتي تمثل الشريحة الكبرى بين المواطنين
 

 تكاليف الوحدات السكنية   ٢٠/٣/٣
، خالل )محلياً وعالمياً(ترتب على االرتفاع الكبير في الطلب على مواد البناء والتشييد 

من  ، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة في كلالبناءملحوظ في تكاليف  السنوات األخيرة، ارتفاع
 .أسعار المساكن ومعدالت اإليجار خالل خطة التنمية الثامنة

بلورة استراتيجية فعالة ويتطلب يفرض هذا الوضع تحدياً للقطاعين العام والخاص 
الطلب الهيكلي على السكن ولتلبية . للحصول على مزايا اقتصاديات الحجم في قطاع اإلسكان

اعتماد معايير وتصاميم  ينبغيجتماعية السائدة، في المملكة، في ضوء البيئة االقتصادية واال
كبيرة من الوحدات السكنية بتكلفة مناسبة، لمواجهة الطلب تشييد أعداد قياسية، تتيح 

كما أصبح من الضروري أن تنطوي هذه المواصفات على قواعد . المتصاعد على اإلسكان
ن ترشيد المساحات اإلجمالية للموارد مثل الطاقة والمياه، فضال عاالستخدام المرشد تضمن 
 .للمساكن

 

 صندوق التنمية العقارية   ٢٠/٣/٤
على الرغم من زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية خالل خطة التنمية الثامنة 

ألف  ٥٠٠صندوق ، والتي تزيد على الالطلبات المتراكمة لدى بليون ريال إال إن  ٤٣بنحو 
إن . الحاليةالطويلة االنتظار مدة ه المالية، لتقليص تعزيز مواردأهمية إلى تشير طلب، 

االنتظار وتغطية الطلب المتزايد على خدمات الصندوق، يتطلب االستمرار في مدة تخفيض 
تعزيز موارده بمعدالت قد يصعب تلبيتها، بغض النظر عن حجم الموارد العامة، أو التحسن 

 . في معدالت تحصيل الديون القائمة
إن معالجة هذا الوضع تتطلب مراجعة استراتيجية اإلقراض، وتحسين وسائل 

بعد دخول أنظمة التمويل السيما ومصادر الخاصة، الالتحصيل، مع تحسين فرص التمويل من 
 . والرهن العقاري مرحلة التنفيذ
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٢٠  
 التمويل العقاري    ٢٠/٣/٥

في الوقت الية، إال أنه على الرغم من أن السوق المحلي يشهد وفرة في السيولة الم
التمويل  مستوىمحدودية التمويل العقاري، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً، خاصة أن ذاته يتسم ب

عالمياً، إذ يشكل حجم التمويل  ةالسائد لمستوياتيزال دون اال العقاري الخاص في المملكة 
والتي بلغ متوسطها  العقاري في دول االتحاد األوروبي أضعاف النسبة السائدة في المملكة،

)٨,١ (وربما يعزى هذا الوضع إلى غياب أنظمة . من إجمالي التمويل خالل الخطة الثامنة
 . الماضيةالمدة التمويل والرهن العقاري طوال 

وعلى الرغم من المعوقات المختلفة التي يشهدها السوق، فقد شهدت السنوات القليلة 
ر التمويل العقاري، فضالً عن إنشاء شركات الماضية توسع البنوك التجارية في توفي
هذه الشركات دوراً متنامياً تؤدي ومن المتوقع أن . متخصصة في التمويل والتطوير العقاري

 . ومهماً في السوق العقاري
ويتوقع ألنظمة التمويل والرهن العقاري، عند تطبيقها، أن تحفظ حقوق الدائنين 

في تلبية احتياجات السوق والشركات طاع المصرفي إضافة إلى تعزيز دور الق، والمدينين
 . العقاري والسكني

 
 متطلبات اإلسكان والتخطيط العمراني   ٢٠/٣/٦

خالل خطة التنمية التاسعة أن تظهر نتائج تحليل الطلب على الوحدات السكنية الجديدة 
هذا تلبية بيد أن . في المراكز الحضرية الكبرىالطلب يتركز ن إجمالي ـم) ٧٠(و ـنح

توفير األراضي السكنية المجهزة بالبنية : الطلب يواجه بالعديد من التحديات، وفي مقدمتها
تبني آليات األمر ولتحقيق ذلك يتطلب . التحتية والخدمات العامة عالية الكفاءة واالستدامة

التوسع حديثة غير تقليدية، من خالل زيادة كثافة الوحدات السكنية والمرافق التجارية عبر 
الرأسي في المدن، واالستفادة من األراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتوصيل 

فضالً عن إعادة تطوير األحياء السكنية القديمة ، حـى مخططات المنـات إلـالخدم
 .والعشوائية

 
 قواعد بيانات اإلسكان   ٢٠/٣/٧

 ىغرافية التي تجروالديموالبحوث ن، ـان والمساكـام للسكـتشكل بيانات التعداد الع
بشكل دوري، باإلضافة إلى استراتيجية اإلسكان، أساساً جيداً لبناء قاعدة بيانات عن 



الصفحة
٣٣٨

 

ي المملكة، بحيث تمكن الباحثين والمطورين من استخالص العديد من ـن فـالمساك
 إضافة إلى قواعد البيانات ،بالمؤشرات الدوليةوموازنتها ، واستنباطها المؤشرات الوطنية

درجت الدول المتقدمة على إنشاء سجالت شاملة ودائمة لوحداتها وفي هذا السياق،  .السكانية
السكنية، الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخطيط العمراني، من خالل 

ال تعكس العدد ربما ، وليس عدد التراخيص، حيث إن األخيرة المنفذةتسجيل الوحدات السكنية 
فعلي للوحدات السكنية أو سماتها اإلنشائية، مما يتطلب االستناد عند إنشاء قاعدة البيانات لا

وتجدر اإلشارة . اإلسكانية الوطنية إلى سجل الرخص اإلسكانية المنفذة، وليس تراخيص البناء
ر بيانات بأسعار ـاء من إعداد استراتيجية اإلسكان، ونشـاالنتهفي هذا السياق إلى أهمية 

  .الشفافية في السوق العقاري لتوفير اإليجاروفئات راضي والمساكن، األ
 

 توقعات الطلب   ٢٠/٤
على االفتراضات  تم تقدير الطلب على المساكن خالل خطة التنمية التاسعة بناًء

 :التالية
  ٢,٢٣(نمو السكان السعوديين بمعدل سنوي متوسط قدره( وزيادة عدد األسر ،

الخطة، وهو ما يعني الحاجة إلى توفير مدة ألف أسرة خالل  ٧٥٠السعودية بنحو 
 .ألف وحدة سكنية ٨٠٠نحو 

  ١,٨(نمو السكان غير السعوديين بمعدل ( سنوياً خالل الخطة، وهو في المتوسط
 .ألف وحدة سكنية ٢٠٠ما يتطلب توفير نحو 

 هـ ٣٠/١٤٣١لوحدات السكنية بنهاية عام ية الطلب غير المستوفى من البت
 .ألف وحدة سكنية ٧٠، والذي يتطلب توفير نحو )٢٠٠٩(

 ألف وحدة  ٧٠تطلب توفير نحو ي اإحالل الوحدات السكنية اآليلة للسقوط، وهذ
 .سكنية

  ١٠ويمثل نحو (تغطية المخزون اإلضافي من المساكن وهو ما يتطلب )من الطلب ،
 .سكنية ألف وحدة ١١٠توفير نحو 

على المساكن ملخص التقديرات اإلجمالية للطلب المتوقع ) ٢٠/٢(جدول الويوضح 
ُيقدر الطلب على الوحدات السكنية في ضوء التوقعات أعاله، . التنمية التاسعة خالل خطة

تقدر مساحة األراضي الالزمة مليون وحدة سكنية خالل خطة التنمية التاسعة، و ١,٢٥بنحو 
وقد تم تقدير تلك المساحة بناًء . مليون متر مربع ٣٥٠دات السكنية بنحو الوحتلك إلقامة 

يوضح و. متر مربع ٢٨٠على متوسط المساحة الكلية المطلوبة للوحدة السكنية، وقدرها 
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٢٠  
حسب المناطق اإلدارية في واألراضي السكنية توزيع الطلب على المساكن ) ٢٠/٣(جدول ال

 .المملكة
من الطلب ببناء نحو مليون وحدة ) ٨٠(خطة التنمية التاسعة تنفيذ نحو  وتستهدف

سكنية يتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة لإلسكان، وصندوق التنمية العقارية، والقطاع 
 .الخاص

 
 ) ٢٠/٢(جدول ال

 الوحدات السكنية الطلب على 
 خطة التنمية التاسعة

 )لف وحدةأ(                                                                                      
 ٨٠٠ )السعوديون(الوحدات السكنية الجديدة

 ٢٠٠ )غير السعوديين(الوحدات السكنية الجديدة

 ٧٠ الثامنةالتنميةالطلب المرحل من خطةالوحدات السكنية لتلبية

 ٧٠ المطلوبة لإلحاللالسكنيةالوحدات 

 ١١٠ لتخفيف التضخم في اإليجارات١٠احتياطي بنسبةوحدات 

 ١٢٥٠ التنمية التاسعةلخطةالوحدات السكنيةإجمالي 

 ٢٥٠ لخطة التنمية التاسعةالمتوسط السنوي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر       
 

 )٢٠/٣(جدول ال 
 الطلب على الوحدات السكنية واألراضي حسب المناطق اإلدارية 

 خطة التنمية التاسعة
 المنطقة

عدد الوحدات السكنية
 )ألف وحدة(

 مساحة األراضي السكنية 
 )مليون متر مربع(

 ٩١,٠ ٣٢٥,٠ الرياض

 ١٠٣,٠ ٣٧٠,٠ المكرمة مكة

 ٢٢,٦ ٨١,٢ المنورة المدينة

 ١٤,٢٧ ٥١,٠ القصيم

 ٤٦,٥٠ ١٦٦,٣ الشرقية

 ٢٣,٢٧ ٨٣,١ عسير

 ١٠,٨٩ ٣٨,٩ تبوك

 ٥,٧٤ ٢٠,٥ حائل

 ٣,٢٢ ١١,٥ الحدود الشمالية

 ١٤,٠٤ ٥٠,١ جازان

 ٦,٨٦ ٢١,٦ نجران

 ٤,٨٣ ١٧,٣ الباحة

 ٣,٧٨ ١٣,٥ الجوف

 ٣٥٠,٠ ١٢٥٠,٠ اإلجمالي

 .االقتصاد والتخطيط وزارة:  المصدر



الصفحة
٣٤٠

 

 التنمية استراتيجية   ٢٠/٥
 المستقبلية الرؤية  ٢٠/٥/١

والرفاهية السكنية للشرائح االجتماعية قطاع إسكان قادر على توفير مقومات الراحة  
المختلفة، وفي جميع المناطق، يؤدي فيه القطاع الخاص دوراً محورياً في توفير التمويل 
والتنفيذ، تسنده سوق عقارية متطورة، وأنظمة وتشريعات مساعدة، وقواعد بيانات سكانية 

 .شاملة ومحدثة
 

 األهداف العامة    ٢٠/٥/٢
 .سكن الئق ومناسب للمواطنين توفير -

 .زيادة المعروض من المساكن واألراضي السكنية -

  .المختلفةوبرامجه مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات اإلسكان زيادة تشجيع  -
 

 السياسات   ٢٠/٥/٣
  إعطاء األولوية في الدعم الحكومي لقطاع اإلسكان للفئات التي تعجز عن توفير

 .آليات السوق السكن المالئم من خالل

 تعزيز دور الهيئة العامة لإلسكان وتطوير قدراتها. 

  فعاليتهزيادة وتطوير قدرات صندوق التنمية العقارية. 

 رفع معدل ملكية المواطنين للمساكن لتتواكب مع المعدالت العالمية المتميزة. 

  البناء السعودي في المشروعات اإلسكانية) كود(نظام تطبيق. 

 المشروعات اإلسكانية جميعلى إيصال المرافق والخدمات إ. 

 مناطق المملكة جميعولوية لتطوير مخططات المنح في أعطاء إ. 

 ئياتاحياء القديمة والعشوعادة تطوير األإ. 

 خفض تكاليف مواد البناء واألراضي السكنية. 

 سراع في تطبيقهانظمة التمويل والرهن العقاري واإلأصدار إ. 

 االستراتيجية اإلسكانية الشاملة للمملكة واالستراتيجيات الفرعية للمناطق عداد إ
 .داريةاإل

  ساليب التمويل والدعم من القطاعين العام والخاصأتنويع. 
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 لية السوق لمواجهة الطلب المتصاعد على آسكان المنفذ من خالل ولوية لإلأعطاء إ

 .الوحدات السكنية

 امصدار التنظيمات الخاصة بهإو تشجيع اإلسكان الخيري والتعاوني. 

 مناطق المملكةلجميع سكانية إعداد قاعدة معلومات إ. 

 
 األهداف المحددة   ٢٠/٥/٤
  ٨٠(إنشاء مليون وحدة سكنية لمواكبة ( من حجم الطلب المتوقع على اإلسكان خالل

ة موزعة على مناطق المملكة بحيث تقوم ببنائها ـة التاسعـة التنميـسنوات خط
 :الجهات التالية

 مناطق مختلف في سكنية وحدة فـأل ٦٦ اءـبن: لإلسكان ةـالعام ةـالهيئ -
 .المملكة

 خالل من سكنية وحدة آالف ١٠٩ نحو بناء تمويل: العقارية التنمية صندوق -
 .المملكة مناطق مختلف في قرض ألف ٩٠ نحو تقديم

 .لمنسوبيهاسكنية  وحدة ألف ٥٠ نحو بناء :الحكومية الجهات من عدد -

 مناطق مختلف في سكنية وحدة ألف ٧٧٥ اءـوبن لـتموي: الخاص اعـالقط -
 .المملكة

  مليون متر مربع من األراضي إلقامة المشروعات السكنية المتوقـع   ٢٦٦توفير نحو
 في مختلف مناطق المملكـة  ها من القطاعين العام والخاص خالل سنوات الخطةؤبنا

 .مع توفير البنى التحتية لها
السكنية  واألراضي توزيع األهداف المحددة بالنسبة للوحدات ) ٢٠/٤(جدول الويوضح 

 .بحسب المناطق اإلدارية
 لجميـع   الهندسية التصاميم باستكمال الخطة سنوات خالل لإلسكان العامة الهيئة قيام

. على تنفيـذ الوحـدات السـكنية    اإلشرافام مه على عالوة بها المناطة المشروعات
 والبحوث الدراسات وإعداد بالمملكة، اإلسكان استراتيجية إعداداستكمال  إلى باإلضافة
 .ةإسكاني معلومات قاعدة وإيجاد ،حسب الحاجة اإلسكانية

  السعودي البناء )كود(نظام  تطبيق في بالبدء والقروية البلدية الشؤون وزارة قيام 
 .القطاع السكني على
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 )٢٠/٤(جدول ال

 المحددة للوحدات السكنية واألراضي حسب المناطق اإلداريةتوزيع األهداف 
 خطة التنمية التاسعة

 

 المنطقة
صندوق التنمية

 العقارية
 )ألف وحدة(

الهيئة العامة
 لإلسكان

 )ألف وحدة(

القطاع
 الخاص

 )ألف وحدة(

إجمالي الوحدات 
 *السكنية 

 )ألف وحدة(

األراضي 
 )*(السكنية

 )مليون متر مربع(

 ٦٣ ٢٢٥ ١٩٨ ٤ ٢٣ الرياض
 ٧١ ٢٥٣ ٢٢٩ ٢٠٤ المكرمة مكة

 ١٨,٣ ٦٥,٥ ٥٠ ٦,٥ ٩ المنورة المدينة
 ١٢,٦ ٤٥ ٣٢ ٤ ٩ القصيم
 ٣٣,٧ ١٢٠,٥ ١٠٣ ٤ ١٣,٥ الشرقية
 ١٧,٦ ٦٣ ٥٢ ٤ ٧ عسير
 ٩,١ ٣٢,٥ ٢٤ ٤ ٤,٥ تبوك
 ٧ ٢٥ ١٤ ٦ ٥ حائل

 ١٦,٥ ٧,٥ ٦ ٣ الحدود الشمالية
٤,٦ 

 ١١,٩ ٤٢,٥ ٣١ ٦,٥ ٥ جازان
 ٧ ٢٤,٥ ١٤ ٦,٥ ٤ نجران
 ٥,١ ١٨,٥ ١١,٥ ٤ ٣ الباحة
 ٥,١ ١٨,٥ ٩ ٦,٥ ٣ الجوف

 ٢٦٦ ٩٥٠ ٧٧٥ ٦٦ ١٠٩ اإلجمالي

تحتاج إلى أراضـي سـكنية    لمنسوبيهاالحكومية الجهات تشيدها ألف وحدة ) ٥٠(يضاف إلى اإلجمالي   )*(
  .مليون متر مربع) ١٤(بنحو 
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 

 
  المالية المتطلبات   ٢٠/٦

الهيئة العامة (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع اإلسكان   
مليون ريال، كما يتم تمويل مشروعات اإلسـكان  ) ٤٣٥(خالل خطة التنمية التاسعة ) لإلسكان

للهيئة مـن فـائض   في مختلف مناطق المملكة والبنى التحتية لها من المخصصات المعتمدة 
 .ريالباليين ) ١٠( إيرادات الميزانية والبالغة



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٣٤٣ 

كار
البت
 وا
نية
لتق
 وا
لوم
الع

 
صل 

الف
٢١ 

 العلوم والتقنية واالبتكار
 

 المقدمة ٢١/١
لـدورها المحـوري    البتكار في المملكة باهتمام بارزيحظى تطوير العلوم والتقنية وا

هذا االهتمـام   ويتركز. والمتصاعد في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
في تعزيز قدرات مؤسسات البحث العلمي ومراكز التقنية وتوسـيعها، واالرتقـاء بمسـتوى    

 ثورة العلمية المعاصرة ومنجزاتهاالتنسيق بين أنشطتها، وذلك لتعزيز االستفادة من معطيات ال
نتاجيـة  فضالً عن االرتقاء باإلنتاج واإل .في تحسين الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

وحماية البيئة مـن مخـاطر التلـوث،     بما فيها تنمية الموارد الطبيعيةفي جميع القطاعات، 
 .وزيادة المعرفة العامة وتحسين نوعية الحياة

وقد شهدت خطة التنمية الثامنة تطورات ملموسة على صعيد التطوير العلمي والتقني، 
تجسـدت فـي   والتـي  لتقنية واالبتكار خاصة مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية األولى للعلوم وا

التوسعات الكبيرة في األنشطة المختلفة لمدينة الملـك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة، وفـي      
مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والتطوير الملحقة بالجامعات وبعدد مـن المؤسسـات   

كما شـهدت الخطـة    .الحكومية والخاصة، إضافة إلى تطور أنشطة رعاية الموهبة واالبتكار
تصاعد الجهود الوطنية في مجال نقل التقنية المتقدمة وتوطينها، إضافة إلى نمـو مؤشـرات   

 .النشر العلمي وبراءات االختراع
المتقدمة وتطويرها لـدى   االستراتيجيةلتقنيات اتوطين تستهدف خطة التنمية التاسعة 

واالبتكار في المملكة من عناصر منظومة العلوم والتقنية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية جميع 
كما تولي الخطـة أيضـاً    .وتعزيز قدراتها التنافسيةلتلك القطاعات اإلنتاجية ة كفاءالرفع أجل 

، إضافة إلـى  بتطوير مراكز البحوث القائمة واالرتقاء بقدراتها وبإنشاء مراكز جديدةاهتماماً 
 هـا تطـوير هياكل ، فضالً عن م والتقنية واالبتكارومنظومة العلتطوير األنظمة التي تحكم أداء 

 .المؤسسية
يتناول هذا الفصل الوضع الراهن وأبرز القضايا والتحديات التـي تعتـرض مسـيرة    
التطوير العلمي والتقني واالبتكار، ويستعرض األهداف العامة والسياسات واألهداف المحـددة  

 . ير العلوم والتقنية وتشجيع االبتكارلخطة التنمية التاسعة في مجاالت تطو
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 الوضع الراهن    ٢١/٢
 واالبتكار البحث والتطوير  ٢١/٢/١

من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  لبحث والتطويرتتكون المنظومة الوطنية ل
المؤسسـات الحكوميـة    عـدٍد مـن  وحدة بحث علمي ملحقة بالجامعـات وب  ٢٠٠ نحوومن 

بنحـو   )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩حجم اإلنفاق على البحث والتطوير عام  رقُدِّقد و. والخاصة
)٠,٤ (لبحث العلمـي والتطـوير   امراكز وتتركز أغلب . للمملكة من الناتج المحلي اإلجمالي

، حيـث  المدن الرئيسة للمملكة، وهو ما يعكس التركز السكاني فـي تلـك المـدن    التقني في
ثم الـدمام   ،)١٩,٣( حوتليها جدَّة بن ،مراكزهذه ال من) ٥٠( تحتضن مدينة الرياض نحو

فتتوزع بـين   )١٤,٧(أما النسبة المتبقية  ،)٣,٥( حوثم الجبيل وينبع بن) ١٢,٥( حوبن
في ضوء هذا التركز، هناك حاجة إلى مراجعة توزيع مراكز البحـث العلمـي   و. باقي المناطق

 والتطوير البحثفي مجاالت العمالة زيع جغرافي في توالتوازن ال لتتماشى مع توجهات تحسين
 .بين مناطق المملكة

األبحاث المنفـذة أو المـنح البحثيـة أو    تركز أغلب وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى 
كمـا تشـير   . العلـوم األساسـية  و الهندسة ،الزراعة، الطب تالمقاالت المنشورة في مجاال

البحوث التطبيقيـة أو األساسـية،   بموازنة نسبة البحوث التطويرية  اإلحصاءات إلى انخفاض
وفيما يلي اسـتعراض للوضـع   . من إجمالي البحوث فقط )١٥(و) ١٠(تتراوح بين  حيث

 للبحث والتطوير في كل من مدينة الملك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة والمؤسسـات     الراهن
 .الخاصةالمؤسسات الجامعية، والحكومية، و

 
 للعلوم والتقنيةالعزيز  دينة الملك عبدم : 

وأربعـة  المختلفة، سبعة معاهد ووحداتها ضمن أقسامها تضم مدينة الملك عبدالعزيز 
إضافة إلى عدد من المراكز البحثية  واالبتكار، للبحث والتطويرمراكز، وخمسة برامج وطنية 

نشاط وقد شهد . في المملكةواالبتكار بحث والتطوير نشطة الأل أوسع قاعدةتُمثل المشتركة، 
، َأْحَدثَ البرنـامج  مجال البحث العلميففي  .المدينة تطوراً ملموساً خالل خطة التنمية الثامنة

والمتقدمة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار نقلـة   االستراتيجيةالجديد لمنح التقنيات 
خيرة من نوعية في دعم منظومة البحث والتطوير في المملكة، إذ تجاوز دعمه في السنة األ

مليون ريال لمشاريع بحثية في الجامعات والجهـات   ٥٠٠نحو ) ٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠الخطة 
برنامج المنح السنوية الذي وصل عدد  تنفيذالمدينة كما واصلت . البحثية األخرى في المملكة



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٣٤٥ 

كار
البت
 وا
نية
لتق
 وا
لوم
الع

 
صل 

الف
٢١ 

بحثـاً بميزانيـة    ٢٣٨٨إلى ) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩مة منذ إطالقه وحتى عام واألبحاث المدع
 . يون ريالمل ٧٩٦,١١بلغت 

شهدت نمـواً   فقد ومراكزها، المدينةمعاهد داخل  وفيما يتعلق بتنفيذ المشاريع البحثية
 االسـتراتيجية ، خاصة في مجاالت مشاريع وبرامج التقنيات خالل خطة التنمية الثامنةكبيراً 

منتج تقني في خمسـة قطاعـات    ٢٠٠أثمرت في تطوير منتجات تزيد عن  التي والمتقدمة
ومن هذه اإلنجازات أن المدينة حصـلت  . في التنمية االقتصادية واالجتماعيةسهمت أرئيسة 

تكرة تلبـي  ، وحققت نجاحات في تطوير تقنيات وأساليب مبختراعاالبراءات العديد من على 
تطوير تقنيات متقدمة تعمل على خفـض تكلفـة   ومن ذلك  االحتياجات الوطنية االستراتيجية

نتج عن هذا التطوير و. حلية المياه وقابلة للتطبيق على نطاق واسعإنتاج الطاقة الشمسية وت
تنفيذ مبادرة وطنية لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في المملكة تبدأ في التقني البدء 

االحتياجات الكاملة من المياه المحالة لمدينة الخفجي بمـا يقـارب   بتلبية في مرحلتها األولى 
ياً على أن يجري في مرحلتها الثانية والثالثة تعميم تطبيقهـا علـى   ألف متر مكعب يوم ٣٠

وتطويرهـا   قمـراً اصـطناعياً   ١٢تصـنيع  في المدينة كما نجحت . مختلف مناطق المملكة
وفي تطوير جهاز رادار لحمايـة  ل جسيمات كهروستاتيكي، ـتصميم وبناء معج، ووإطالقها
الجوية من أشعة الليزر، وفي تطوير المحلل الصـرفي العربـي والمشـكل اآللـي      الطواقم

في تطوير مواد محفزة بتقنية كما نجحت . ة ونظام رومنة األسماء العربيةـللنصوص العربي
، وفي تطوير خالئط بـولي  إلنتاج وقود نظيف ورخيص الثمن) التقنية متناهية الصغر(النانو 

ة الحرارة واالحتراق، وتطوير جهاز الكتشـاف سوسـة النخيـل    بروبلين بالستيكية لمقاوم
وإنجـاز  وإنتاجـه،  الجمل العربي  لينونسأ هرمونفي استنساخ الحمراء، فضالً عن نجاحها 

 . مراحل متقدمة من جينوم أشجار النخيل
فـي   مجال تنمية المنظومـة الوطنيـة للعلـوم والتقنيـة واالبتكـار     أما فيما يتعلق ب

بالتعــاون مــع الجهــات  وزارة االقتصــاد والتخطــيطوكملــت المدينــة أالمملكــة، فقــد 
 ، والتـي "للسياسـة الوطنيـة للعلـوم والتقنيـة    " األولـى  تنفيذيـة ال ةخطالوضع  المعنية،

مشـروعاً وطنيـاً تنـدرج ضـمن ثمانيـة محـاور إسـتراتيجية ذات         ١٩٠اشتملت على 
بتكلفـة   واالبتكـار،  نيـة بمجملها الخطـة الخمسـية األولـى للعلـوم والتق    شكلت  أولوية،
ويجري العمل علـى تنفيـذها مـن قبـل المدينـة والجهـات ذات       . بليون ريال ٧,٩قدرها 
 .العالقة

فـي   والمتقدمـة  االسـتراتيجية امج التقنيات نتفصيلية لبركما وضعت المدينة خططاً 
ية الحيويـة  ، والتقنالنانواه، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وتقنية ـالميمجاالت تقنيات 
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والهندسة الوراثية، وتقنية المعلومات، واإللكترونيات واالتصـاالت والضـوئيات، والفضـاء    
 للبحـث والتطـوير   خطةكما وضعت المدينة . البيئةووالطيران، والطاقة والمواد المتقدمة، 

خطط لتقنيات البنـاء والتشـييد    إضافة إلىللرياضيات والفيزياء لتعزيز التقنيات المستهدفة، 
 . والتقنيات الزراعية واألبحاث الطبية والصحية

 ،التقني ضمن الجامعـات السـعودية  االبتكار إقامة مراكز دراسات المدينة  استكملتو
، وتحويل نتـائج البحـث   الترابط بين المدينة والجامعات والقطاع الصناعي توثيق لتسهم في

كما أنشأت المدينـة حاضـنتين لتقنيـة    . بلة للتسويق تجارياالعلمي إلى منتجات وخدمات قا
حاضنات  ثماندراسات إلقامة  المعلومات واالتصاالت والتقنية الحيوية، و شرعت في إجراء

 . ستقام في الجامعات، خمس منها أخرى تقنية
تـراوح عـدد   ، فقد مجال النشر العلمي ودعم القدرات البشرية العلمية والتقنيةأما في 

 ٧٠٠بـين  ما المدعمة المنفذة ووراق العلمية المنشورة والمستخلصة من نتائج البحوث األ
 .تنمية الثامنةورقة سنوياً خالل سنوات خطة ال ٨٠٠و

  
 لها  المساندة والمراكز الجامعية األبحاث مراكز: 

 خـالل  المملكة جامعات اً مع توجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، حرصتاتساق
 بإنشـاء  وذلك العلمي، البحث في الحديثة األكاديمية التوجهات دعم على الثامنة التنمية خطة
العلمية المرتبطـة   والحدائق ،)النانو( تقنية ومراكز العلمي وتمويلها، البحث في للتميز مراكز

 على إجـراء  الجامعات وتركز. المتميزة والمشروعات بالجامعات، فضالً عن رعاية المبادرات
 ).٢١/١(ومساندتها، من خالل عدة وسائل وآليات، اإلطار  العلمية البحوث

خادم الحـرمين الشـريفين    فتتحهااوتشكل جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية، التي 
لبحـث  االدراسـات العليـا و  أهم المبادرات في تعزيز  ،)٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠شوال  ٤بتاريخ 
بصفوة من  هاوقد جرى دعم ،ين في المجاالت العلميةلتخريج المتميزالجامعة وتهدف . العلمي

مجاالً من ) ١١(في  هوتمنح شهادات الماجستير والدكتورا. العلماء والخبراء المتميزين عالمياً
: مركزاً بحثياً في أربعة محاور هـي ) ١١(شتمل على تمدينة لألبحاث وهي . العلميةمجاالت ال

علوم الحيوية والهندسة الحيوية، والرياضيات التطبيقية الموارد والطاقة والبيئة، والمواد، وال
 . والعلوم الحاسوبية
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 الحكومية  األبحاث مراكز: 
في المجاالت التشـغيلية،   أنشطة البحث والتطويربالعديد من الجهات الحكومية  عنىت

الزراعـة  بحثية فـي مجـاالت   مراكز  -على سبيل المثال  - لدى وزارة الزراعةحيث يوجد 
كما أن هناك عدداً من . في مختلف مناطق المملكة ، تنتشروالثروة السمكيةوالثروة الحيوانية 

مستشـفى الملـك فيصـل    فـي  بحـاث  األكز امثل مرفي القطاع الصحي،  بحثيةالز ـمراكال
، والمركز المشترك لبحـوث األطـراف   للعيون التخصصي، ومستشفى الملك خالد التخصصي
اللقاحات في مدينة الملـك عبـدالعزيز الطبيـة    الصناعية، والمركز الوطني إلنتاج األمصال و

يوجد أيضاً عدد من المراكز  .مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقةإضافة إلى لحرس الوطني، با
السـعودية للحيـاة   لدى كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحـة، والهيئـة   ة ـالبحثي

العامـة علـى إدارة لألبحـاث     تشتمل معظـم الـوزارات والهيئـات   كما . ، وغيرهاالفطرية
 .والدراسات
 

 ة مراكز األبحاث الخاص: 
، مراكز أو وحدات بحث وتطوير لديهابإنشاء بدأت العديد من شركات القطاع الخاص 

الزيت العربية السـعودية  ، وشركة )سابك(السعودية للصناعات األساسية شركة أبرزها الومن 

 :وآلياتها وسائل إجراء البحوث العلمية): ٢١/١(اإلطار 
وتشمل بحـوث   الموجودة في كل كلية،مراكز البحوث  هذه تتم فيو: في الكليات العلمية ةث األساسيوالبح -

 .أعضاء هيئة التدريس
الخاص وشركاته، مـن  مع مؤسسات القطاع تتم جرى وفق عقود وهي بحوث تطبيقية تُ: التعاقديةالبحوث  -

مثل معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعهد الملـك عبـداهللا    ،"معاهد البحوث"خالل 
ـ   ة الملـك  للبحوث والدراسات االستشارية في جامعة الملك سعود، ومعهد البحوث االستشارية فـي جامع

 . عبدالعزيز
قامت وزارة التعليم العالي خالل خطة التنميـة الثامنـة   حيث : مراكز التميز العلمي والبحثي في الجامعات -

فهـد للبتـرول   ، والملك فيصل، والملك سعودالعزيز، والملك  الملك عبد :بتمويل تسعة مراكز في جامعات
  .والمعادن

الفعاليـات  نتائج البحـوث الجامعيـة ب   مهمة لربطال اآللياتوهي من : المرتبطة بالجامعات الحدائق العلمية -
وتستقطب الحدائق العلمية في الغالب اهتمام الشركات الكبـرى، بسـعيها   . ية اإلنتاجية والخدميةاالقتصاد

 اإلمكانـات ومـن   ،مستفيدة من البنية التحتية التي توفرها هـذه الحـدائق  ، إلنشاء مراكز بحثية متطورة
 .اتلجامعلالبشرية والعلمية والتقنية 



الصفحة
٣٤٨

 

المعدات شركة : برنامج التوازن االقتصادي مثل تا، وشركة معادن، وشرك)أرامكو السعودية(
المكملة للطائرات، والشركة الدولية لهندسة النظم، وشركة البالد كتاليست، وشركة العبيكـان  

 . المعالجة وغيرها ، والشركة المتحدة لزيوت التشحيمللمنسوجات التقنية
فـي مجـال   سلسلة مـن النجاحـات     –على سبيل المثال  –شركة سابك  وقد حققت

واصلت تسجيل المزيد من بـراءات  حيث خالل خطة التنمية الثامنة، البحوث العلمية والتقنية 
على صعيد و. )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بنهاية عام  براءة ٧٠٩٦التي بلغ مجموعها  االختراع

مراكـز  العديد مـن  تعاونها مع  عززت سابك، التعاون العلمي والتقني على المستوى الوطني
كرسي سابك في الجامعات  )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨عام إضافة إلى تدشينها المملكة،  يف بحاثاأل

 . لتمويل البحوث العلمية والتقنية السعودية
شركة أرامكو، يركز مركز البحث والتطوير في الشركة، الذي أسس فـي عـام   ي وف
نيـة  ، على مجاالت بحوث البترول والغاز والطاقة، وتقنيات النانو، والتق)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥

ويتعاون هذا المركز مع بعض الجامعات ومعاهد . الحيوية، واألحياء الدقيقة، والمواد الجديدة
وتخطـط  . المتميـزين  البحوث الوطنية واألجنبية، كما يعمل على استقطاب العلماء والباحثين

تخطـيط  "الشركة لتطوير أنشطة البحث والتطوير واالبتكار لتغطي أنشطة جديدة مثل نشـاط  
 ".ة إنتاج النفطوبرمج

ومنها شـركات  وما ذُِكر بالنسبة لسابك أو أرامكو ينطبق على شركات وطنية أخرى، 
، الذي يستثمر نسبة من قيمة عقود مشتريات الحكومة، في إقامـة  برنامج التوازن االقتصادي

في  ،ووحداتها وحجمها مراكز البحث والتطويرنمو عدد ومن المأمول . مشاريع عالية التقنية
 ،الوطنية للعلـوم والتقنيـة   الخطة الخمسية األولى الموسعة لتنفيذ السياسةما ورد في وء ض

مجلـس الـوزراء بتـاريخ    التـي أقرهـا    ،"الوطنية للصناعة االستراتيجية"إضافة إلى تنفيذ 
لتنميـة العلـوم والتقنيـة     ، والتي اشتملت على عدد من السياسات)٢٠٠٩(هـ ٧/٢/١٤٣٠

 .يالصناعقطاع الواالبتكار في 
 

  رعاية الموهبة واإلبداع ٢١/٢/٢
خالل تطوراً ملموساً أنشطة رعاية الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار في المملكة  شهدت

" موهبة"فقد وضعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  .خطة التنمية الثامنة
 أن تصـبح "والتي تنص رؤيتهـا علـى   ، رعاية الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار استراتيجية

المملكة مجتمعاً مبدعاً فيه من القيادات والطاقات الشابة الموهوبـة والمبتكـرة ذات التعلـيم    
المعرفـة وتحقيـق التنميـة    االقتصاد القـائم علـى   والتدريب المتميز ما يدعم التحول نحو 
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 :فـي مقـدمتها   الرؤية،حزمة من األهداف لتحقيق هذه  االستراتيجيةوقد حددت . "المستدامة
 بأهميةفي مجال تعليم الموهوبين، وزيادة وعي المجتمع وتوسيعها تحسين الفرص المتوفرة 

الخطة الخمسية األولـى  وقد تضمنت . وأثرهما في تحقيق التنمية المستدامة التعليم واالبتكار
: رئيسـة رات خمس مبـاد  ،والتي تتزامن مع خطة التنمية التاسعة، االستراتيجيةلتنفيذ هذه 

ألنشطة التـي تثـري   لبرامج واتتعلق با: الشراكة مع مدارس متميزة، والثانيةتتعلق ب: األولى
تحسـين بيئـة   تتعلق ب :، والرابعةودعمها لقيادات الشابةتتعلق باكتشاف ا: ، والثالثةالقدرات
رفـع الـوعي بـدور    الخامسة في حين تستهدف المبادرة ، تي تعزز مستوى اإلبداعالعمل ال

احتوت كل من هذه المبادرات على مجموعة مـن المشـاريع   كما . الموهبة واإلبداع واالبتكار
 .الثامنة التنمية السنة الخامسة من خطةخالل بتنفيذها تم البدء التي و ،التفصيلية

برعاية الموهبة مثل التي تعنى الوطنية من الجهات  ، هناك العديد"موهبة"إضافة إلى 
إضـافة إلـى   ، "واحة األمير سلمان العلميـة "ي أنشأت ـالت ،ة الرياض الخيرية للعلوممؤسس

التابعـة  " إدارة التوعيـة العلميـة  "التابعة لوزارة التربية والتعليم، و" إدارة رعاية الموهوبين"
التي تنظم مسابقة الرياضيات والفيزيـاء السـنوية،    مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةل

ـ الخاصـة  الوطنية بعض المؤسسات كما شهدت المدة الماضية توجه . هاوغير دعم التميـز  ل
 .العلمي

جائزة : مثلالعامة والخاصة، العديد من الجوائز دعماً وتكريماً للعلم وأهله، تم رصد و
الملك فيصل العالمية، وجائزة الملك عبداهللا للترجمة، وجائزة الملك عبـداهللا بـن عبـدالعزيز    

وجائزة األمير سلطان بـن  ، )سابك(السعودية للصناعات األساسية شركة المي من للبحث العل
مدينـة الملـك   تحـت إشـراف   وجائزة المراعي لإلبداع العلمـي  عبدالعزيز العالمية للمياه، 

العزيز للعلوم والتقنية، وجائزة مركز فقيه لألبحاث، إضـافة لجـوائز التفـوق العلمـي      عبد
جامعات المملكة، وجوائز مؤسسة الملك عبد مختلف ات العليا في للدراسات الجامعية والدراس

 ،العلمي اإلبداع مجال في المناطق إمارات جوائز هناك أيضاًو. العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع
 المنورة المدينة وجوائز الشرقية، المنطقة إمارة في العلمي للتفوق فهد بن محمد األمير كجائزة

 للتفـوق  السـديري  الرحمن عبد األمير جائزة إلى إضافة ،اإلبداع لتشجيع وأبها وتبوك وحائل

 .العلمي
المملكة ، تبوأت الموهبة واإلبداع ودعم االبتكاررعاية لهذه الجهود في مجال  تتويجاًو
 معهـد ال، الصادر عن مؤشر االبتكار العالمي شملها دولة ١٣٠ عالمياً من بين) ٣٢(المرتبة 

 ).٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩لعام ، وذلك عمالاألوروبي إلدارة األ
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 النشر العلمي وبراءات االختراع   ٢١/٢/٣
بـراءات  بين الدول العربية في مجال النشـر العلمـي و  مكانة مرموقة لمملكة تتبوأ ا

نحـو  المنشورة من قبل باحثي المملكة أو بمشـاركة مـنهم   المواد بلغ عدد ، حيث االختراع
احتلت المملكـة  لهذا، و ).٢٠٠٦(هـ ١٤٢٧و) ١٩٩٦(هـ ١٤١٧مادة بين عامي  ٢٦٨٥٤

سـجلت  ، كمـا  )٢١/١(في هذا المجال، الجدول  عالمياً) ٤٨(المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 
لتحتل ، براءة اختراع ١٦٤المملكة لدى مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية األمريكي 

 . عالمياً) ٤٣(بذلك المرتبة األولى عربياً والمرتبة 
 

 )٢١/١(جدول ال
 في المملكة  مجاالت النشر العلمية

 )٢٠٠٦ – ١٩٩٦(هـ ١٤٢٧-١٤١٧
 

 المجــاالت
 عدد المواد 
 المنشورة

 مواد النسبة 
من  في المجال المنشورة

 )(مجموع المواد 

 ٣٠,٩١ ٨٣٠٠ الطب

 ١٢,٦٧ ٣٤٠٢ الهندسة

 ٦,٥٠ ١٧٤٦ الكيمياء

 ٦,١٤ ١٦٤٨ الكيمياء الحيوية، والعلوم الوراثية واألحياء الجزيئية

 ٥,١٨ ١٣٩٠ الفيزياء وعلم الفلك

 ٤,٤٤ ١١٩٣ الرياضيات

 ٤,٣٦ ١١٧١ علم المواد

 ٤,٣٣ ١١٦٣ هندسة الكيمياء

 ٤,٢٧ ١١٤٨ علم الصيدلة، علم السموم والعلوم الصيدالنية

 ٤,١١ ١١٠٥ الزراعية والحيوية العلوم

 ٣,٩١ ١٠٥٠ الطاقة

 ٣,٣٣ ٨٩٤ علم الحاسوب

 ٣,٢٥ ٨٧٢ علم البيئة

 ٢,٩٠ ٧٧٨ علوم األرض والكواكب

 ٢,١٣ ٥٧١ علم المناعة واألحياء الدقيقة

 ١,٥٧ ٤٢٣ علم األعصاب

 ١٠٠ ٢٦٨٥٤ المجموع
 .تقارير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :المصدر
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، )٢٠٠٤(هــ  ١٤٢٥أصدرت المملكة نظام براءات االختراع عـام  من جهة أخرى، 
النشـاط العلمـي   تحفيـز  الملكية الفكرية، ويستهدف النظام إضافة إلى المحافظة على حقوق 

المهم، ويـنص  وقد حققت المملكة تقدماً في هذا المجال . بما يخدم األهداف التنمويةوالتقني 
ج النشاط الفكري في المجاالت الصناعية والعلمية واألدبية والفنيـة  حق تملك إنتا"النظام على 

عـام  ، خالل المدة مـن  طلبألف  ١٣,٣نحو وقد بلغ عدد طلبات براءات االختراع . "وغيرها
طلـب  ألف  ١١,٤االنتهاء من دراسة ، تم )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨إلى عام ) ١٩٨٩(هـ ١٤٠٩
قـد  النماذج الصناعية فلحصول على شهادات اطلبات بالنسبة لأما . براءة ١٩١٨ومنح  ،منها
 .اًًطلب ٥١٥ح منها ِنُم، )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥طلباً منذ عام  ٨٤٢عددها بلغ 

 
 تأهيل الكوادر العلمية والتقنية   ٢١/٢/٤

تسهم الجامعات والكليات العلمية في تأهيل الموارد البشرية في العلوم والتقنية وفـي  
عالوة على الدور الفاعل والمأمول للمبتعثين في ميادين العلوم نشر العلوم والتقنية واالبتكار، 

األولى من خطة التنمية الثامنـة  األربع سنوات الوفي هذا السياق تم خالل . والتقنية واالبتكار
كلية علمية، باإلضافة إلى استحداث ثالث جامعات جديدة في  ٥٢استحداث ثمان جامعات تضم 

تنتشر في مختلـف منـاطق    جامعة ٢٤د الجامعات إلى ، فارتفع عد)٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠عام 
، باإلضافة إلى جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية، كما ارتفع عدد الكليات العلمية إلى المملكة
ألـف   ١١٢وبذلك ارتفع عدد الطالب المقيدين في التخصصات العلمية من نحـو  . كلية ١٧١

ألف طالب وطالبة في عام  ١٨١,٨حو  إلى ن) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥طالب وطالبة في عام 
كما بلغ عدد مبتعثي الجامعات للدراسات العليا فـي التخصصـات   ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

مبتعثاً مـن مدينـة    ١٣٠، إضافة إلى )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مبتعثاً في عام  ٥٨٤العلمية 
ـ . الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ة مـن خـالل   وقد بلغ إجمالي عدد المبتعثين خارج المملك

ومن جهة أخرى، تم . ألف مبتعث ٧٠برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي نحو 
كلية أهلية، يركز أغلبها على تدريس التخصصات العلميـة   ١٧افتتاح ثالث جامعات خاصة و

 . والتقنية
 

 برنامج التوازن االقتصادي    ٢١/٢/٥
 ، ومنهـا يـاً محلثم إنتاجهـا  وتوطينها تقنية لنقل العتمد المملكة العديد من القنوات ت

وقد شهدت خطة التنمية الثامنة . التقنية ونقلها عبر برنامج التوازن االقتصادي الحصول على
تطوراً ملموساً في هذا المجال، حيث تم، على سبيل المثال، إنشاء إدارة متخصصـة للبحـث   



الصفحة
٣٥٢

 

من مـوظفي الشـركة،   ) ١٠( نحو يعمل بها، "شركة اإللكترونيات المتقدمة"والتطوير لدى 
مدينة الملك ومع مع الجامعات  ، إضافة إلى تعاونهاتطوير منتجات وأنظمة محليةأسهمت في 

 . العزيز للعلوم والتقنية عبد
إنشـاء مركـز متخصـص فـي     علـى   )للبولي أوليفينات(الشركة السعودية  عكفوت

فـي   جامعـات فـي المملكـة   عـدة  مـع  أيضـاً  تتعاون الشـركة  و .الصناعات البالستيكية
داخـل المملكـة   مـع معاهـد التقنيـة    البحثيـة   هاعالقات إضافة إلى، عديدة مشاريع بحثية

والتـي تنـتج لـوازم طبيـة وأنواعـاً       للصـناعات الدوائيـة   )ديـف (أما شركة . وخارجها
 البتكـار طويلـة المـدى فـي البحـث والتطـوير       اسـتراتيجية  مختلفة من األدوية، فتعتمد

قصـيرة المـدى لتطـوير     عالية التقنية، باإلضـافة إلـى اسـتراتيجية   ديدة مستحضرات ج
وتتعـاون فـي ذلـك مـع مراكـز      ، وتصـنيعها  بدائل ألدوية متوفرة في السـوق المحليـة  

تسـعى الشـركات األخـرى    و. محليـاً ودوليـاً   والمختبرات المتخصصةوالجامعات األبحاث 
 ،وشـركة السـالم للطـائرات   الشـرق األوسـط للصـناعات الدوائيـة،      "كـاد "مثل شركة 

وزيـادة أنشـطتها    ،بحـث وتطـوير لـديها    أنشطةإلقامة  ،وشركة منافذ لسيارات اإلسعاف
 .اإلنتاجية والتنافسيةمن أجل االرتقاء بقدراتها  في هذا المجال

 
 التطوير المؤسسي والتنظيمي   ٢١/٢/٦

طلع ض، وتوتطويره واالبتكارتنمية قطاع العلوم والتقنية في من الجهات تشارك العديد   
 والتنسـيق  بدور التخطيطلها، الموكلة  المهماتبحكم  ،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

لمستقبل هذا القطاع وضبط االتساق بينه وبين التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك بالتعاون 
 . مع وزارة االقتصاد والتخطيط

 وزارة االقتصـاد والتخطـيط  والمدينة  عدتألوم والتقنية وتنفيذا للسياسة الوطنية للع
التي يجـري   "الخطة الخمسية األولى للعلوم والتقنية واالبتكار" بالتعاون مع الجهات المعنية 

المدينـة  أكملـت  كما .  العمل على تنفيذها لتنمية أنشطة العلوم والتقنية واالبتكار في المملكة
التي تتضمن تنفيذ المرحلـة   "موسعة للعلوم والتقنية واالبتكارالخطة الخمسية األولى ال"إعداد 

وتشتمل هـذه الخطـة   . الثانية من هذه السياسة، وسيتزامن تنفيذها مع خطة التنمية التاسعة
على ثمانية برامج وطنية رئيسة ينبثق عنها مشروعات وطنية استراتيجية في العلوم والتقنية 

لمملكة لبناء االقتصاد القـائم علـى المعرفـة ومجتمـع     واالبتكار تسعى إلى تحقيـق رؤية ا
 . المعرفة
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قامت مدينـة الملـك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة خـالل عـام         ،من جهة أخرىو
نحو تطـوير إطـار شـامل للنظـام الـوطني      "بإعداد تفاصيل مشروع  )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩
هـذا المشـروع    سـتهدف يو. ، وذلك بالتعـاون مـع وزارة االقتصـاد والتخطـيط    "لالبتكار

تطوير نظام وطني لالبتكـار، وتنشـيط التعـاون فيمـا بينهـا      المعنية للتنسيق بين الجهات ا
يـتم  وقد اشتمل هذا اإلطـار علـى خمسـة أهـداف محـددة      . وربط خططها بعضها ببعض
مشـروعاً علميـاً، تسـعى     ١٦خمسـة بـرامج تشـتمل علـى     تحقيقها من خـالل تنفيـذ   
أن تصـبح المملكـة منبتـاً لالبتكـار     : "دة لهذا اإلطـار وهـي  جميعها لتحقيق الرؤية المعتم

  ".على الصعيد العالمي، ومصدراً مستداماً للحلول المبتكرة
المنوطة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نتيجة تنفيذ السياسة  اتمونظرا للمه 

مراجعة الثامنة  ة التنميةـالل خطـب خـد استوجـالوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار فق
واقتراح ، )١٩٨٥(هـ ١٩/٤/١٤٠٦وتاريخ ) ٨/م(نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

مته للتطورات العالمية ءد مالـقد روعي في مشروع النظام الجديو. إعادة صياغة بعض بنوده
ة مشروعاً من ثالث ـأعدت المدينلهذا الغرض و. في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار

) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩حيث تم البدء في عام لتطوير األطر التنظيمية وإعادة هيكلتها،  مراحل
 .ط االستراتيجيـة والتخطيـتطوير البنية التنظيميذ المرحلة األولى منه المتعلقة بـبتنفي

تطوير أفضل : خالل خطة التنمية التاسعة تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة وهماوسيتم 
لجودة  اًدولي اًمعياراآليزو واألساليب بما في ذلك الحصول على شهادة  الممارسات والعمليات

 . اإلدارة
 

 القضايا والتحديات ٢١/٣
 واالبتكار البحث والتطويراإلنفاق على   ٢١/٣/١

ـ مشروعـات على الرغم من نمو حجم اإلنفاق على   ـ ـالبحث والتطوي ار ـر واالبتك
فـي عـام    من قيمة النـاتج المحلـي اإلجمـالي    )٠,٤(حيث بلغ  خالل السنوات الماضية

الذي اسـتهدفته السياسـة   ) ٢( وهذه خطوة جادة نحو تحقيق معدل( ،)٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩
إال أن هذه النسبة ال تزال دون  ))٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦الوطنية للعلوم والتقنية بحلول عام 

لخاص بهذا األمـر، فـال   يالحظ أيضاً أنه، وعلى الرغم من تصاعد اهتمام القطاع او .المأمول
نة بتجارب الدول المتقدمة التي تشير وازتزال إسهاماته في تمويل هذه المشاريع منخفضة، م

. من إجمالي تمويل أنشطة البحث والتطوير) ٦٠-٤٠(إلى أن القطاع الخاص يسهم بنحو 
لكون التمويل يشكل أحد المتطلبات الرئيسة لتنفيذ مشاريع التوسع في طاقات البحـث   ونظراً



الصفحة
٣٥٤

 

والتطوير واالبتكار، فإن األمر يتطلب تضافر جهود الجهات الحكوميـة والمؤسسـات العامـة    
والشركات الخاصة لضمان الوصول إلى المعدل المستهدف لتمويل مشاريع البحث والتطـوير  

 . الجديدة
 

 تقطاب الباحثين والتقنييناس  ٢١/٣/٢
تؤكد دراسة التجارب الدولية الدور الرائد والمؤثر للخبرات الوافدة في االرتقاء 
. بمنظومة البحث العلمي والتطوير، وتعد التجربة األمريكية خير مثال في هذا الخصوص

 العلمية والتقنية وتوسيعها، وتهيئة الظروفقدرات وعلى مستوى المملكة، فإن بناء ال
يتطلب إعداد الباحثين والخبراء واستقطابهم للعمل في المؤسسات البحثية  البتكار،ل المالئمة

خاصة في ضوء تصاعد المنافسة . العلمية والتقنية الوطنية وتوفير مختلف الحوافز لهم
تنفيذ مجموعة من ل كما أن هناك حاجة. العالمية لالستفادة من الكفاءات العلمية النادرة

خبراتهم لتطوير  وغيرهم، خريجي المعاهد المتوسطةلتي تستهدف تطوير قدرات ابرامج ال
االستفادة منهم في تنفيذ برامج المشاريع العلمية والتقنية القائمة  ، حتى يمكنمهاراتهمصقل و

 .والجديدة
 

 البحث والتطوير في الجامعات  ٢١/٣/٣
، فـإن تجربـة   على الرغم من تطور جهود االرتقـاء بأنشـطة البحـث والتطـوير    

المملكة ومتطلباتها التنموية تؤكد أهمية الـربط بـين بـرامج البحـث العلمـي والتطـوير       
التقني ومشاريعها فـي الجامعـات ومعاهـد ومراكـز األبحـاث وبـين متطلبـات التنميـة         
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وذلـك فـي إطـار السياسـة الوطنيـة للعلـوم والتقنيـة        

فإن هناك حاجة لربط تمويـل البـرامج والمشـاريع العلميـة والبحثيـة      ومن ثم . واالبتكار
باالحتياجات القائمـة والمسـتقبلية فـي قطاعـات مثـل الصـناعة، والميـاه، والزراعـة،         
ــة    ــدمات التعليمي ــارة، والخ ــة، والتج ــدين، والبيئ ــنفط، والتع ــييد، وال ــاء والتش والبن

 .والصحية
 

 مشاركة القطاع الخاص  ٢١/٣/٤ 
من تصاعد اهتمام القطاع الخاص الوطني بالبحث والتطوير خالل السنوات  على الرغم

القليلة الماضية، إال أن نسبة مشاركته في تمويل أنشطة البحث والتطوير ودعمها ال تزال دون 
المسـتهدف  ومشـاريعها  مما يقتضي التوسع في برامج البحث والتطوير . المستوى المأمول
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القادمة، بحيث تتم بمشاركة أكبر من شركات القطاع الخـاص  تنفيذها خالل السنوات الخمس 
. ، سواًء في التمويل أو في المبادرة بتنفيذ برامج بحوث علميـة وتقنيـة  )الوطني واألجنبي(

عالوة على ذلك، ينبغي النظر في تقديم الحوافز للشركات األجنبية الكبرى العاملة في المملكة 
مملكة، وتشجيعها للقيام بدعم أواصر التعاون فيما بينهـا  إلنشاء مراكز بحثية وتطويرية في ال

 . وبين المؤسسات البحثية الوطنية العامة والخاصة
 

 الطلب توقعات   ٢١/٤
خطة التنمية التاسعة زيادة البحوث العلمية خاصة في ضـوء سـعيها لتعزيـز     تتوقع

، وعمليـة تطـوير مختلـف    )العامة والخاصـة (آليات االرتباط بين البحوث العلمية والتقنية 
وسوف تركـز البحـوث   . الخدمات العامة، وتنمية الموارد الطبيعية، وتحسين الصحة البيئية

ي والمبادرات االبتكارية خالل خطـة التنميـة التاسـعة علـى     العلمية ومشاريع التطوير التقن
 : المجاالت التالية

 من المياه، والنفط الخام، والغاز الطبيعـي، والمعـادن، واألراضـي     الطبيعية اتالثرو
 .الزراعية

 األبحاث التي تخدم هدف تنويع النشاط االقتصادي في المملكة. 
  ،إضـافة إلـى   أو العالجيةتعلقت بالخدمات الوقائية  سواًءاألبحاث الطبية والصحية ،

 .معدالت التلوث البيئي األبحاث المتعلقة بنظافة المدن، وتخفيض

      األبحاث الجيوفيزيائية والزلزالية لمراقبة تحركـات القشـرة األرضـية واالنهيـارات
 .نزالقات األرضيةواال

 يد الكهربـاء مـن المصـادر    أبحاث تنمية مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل تول
 .الشمسية ومن المصدر النووي

 للحرارة والجفـاف  ذات مقاومة عالية  تيةستنباط سالالت نباأبحاث التقنيات الحيوية ال
 .عاليةإنتاجية ذات و

 
 التنمية استراتيجية ٢١/٥
 الرؤية المستقبلية  ٢١/٥/١

ترسـيخ دعـائم   فـي  وابتكاري يسهم تتطلع المملكة إلى تحقيق تطور علمي وتقني 
لالقتصـاد   القدرات التنافسية إضافة إلى تعزيز وتنويع القاعدة االقتصادية،التنمية المستدامة 



الصفحة
٣٥٦

 

الحفاظ علـى  الوطني، ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضالً عن 
 .األمن الوطني

 
 األهداف العامة  ٢١/٥/٢
 . والمتقدمة وتطويرها االستراتيجية التقنيات توطين -
 القائمة البحوث مراكز تطوير خالل واالبتكار، من والتطوير البحث قدرات تنمية -

 .جديدة مراكز وإنشاء بقدراتها واالرتقاء
 اإلبـداع  إضـافة إلـى تنميـة    المجتمع، ونشرها في والتقنية القدرات العلمية تنمية -

 .المبادرة وروح والموهبة،
  . لة الوطنية في المجاالت العلمية والتقنيةقدرات القوى العام تنمية -
واالبتكار، مع تعزيز دور القطـاع   والتقنية العلوم ألنشطة المالي الدعم مصادر زيادة -

 .الخاص في هذا الشأن
والتقنية واالبتكار، مـع تعزيـز حمايـة     األنظمة والتشريعات الخاصة بالعلوم تطوير -

 . حقوق الملكية الفكرية
 .واالبتكار بالبحث العلمي والتقني المؤسسية للجهات المعنية الهياكل تطوير -

 
 السياسات   ٢١/٥/٣
 لتــوطين والتطــوير التــدريجي والمنهجــي للتقنيــات إعــداد خارطــة تفصــيلية ل 

 .المتقدمة

 وتوطينهم استقطاب العلماء وأصحاب المعارف التقنية الحديثة. 
  به لمختلف ومختبرات مشتركة خاصة تحفيز القطاع الخاص على إقامة مراكز بحوث

 البيئة المناسبة لالستثمار في نقـل التقنيـة داخليـاً   على تهيئة  هتحفيزو. الصناعات
 .وخارجياً

    تبني آليات فاعلة لتوثيق العالقة بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقنـي مـن
 .جهة والقطاعات اإلنتاجية والخدمية من جهة أخرى

  االبتكار التقني المشتركة بين القطاعين العام والخاصإقامة مراكز. 



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٣٥٧ 

كار
البت
 وا
نية
لتق
 وا
لوم
الع

 
صل 

الف
٢١ 

 تعزيز تجهيزات مراكز البحوث في الجامعات وتطويرها.  

  تقديم الخدمات الفنية والعلمية والتقنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على
 .االبتكار

  القطـاعين   بين من خالل شراكة، وحاضنات للتقنية، واحات التقنيةإقامة التوسع في
 .العام والخاص

  ورفع الجـودة والتطـوير   وتقنيات اإلنتاج المالئمة بيئياً اعتماد تقنيات تطوير المنتج
 .السيما في القطاعات اإلنتاجيةو، الهندسي

  لدى القطاعين  تخصيص نسبة من قيمة العقود التي تبرم مع الشركات،دراسة إمكانية
 .ر وأنشطتهالدعم جهود البحث والتطويالعام والخاص، 

  علـى تبنـي    القطاع الخـاص والمسـتثمرين  وحفز الموهوبين والمبتكرين احتضان
 .مواهبهم

  وحفـز  وتفعيل دورها في عمليـة التنميـة  والهيئات المهنية دعم الجمعيات العلمية ،
 .المستثمرين على المشاركة في أنشطتها

 العلـم  برسالة وعية والمسموع للت قروءاعتماد برامج وطنية في اإلعالم المرئي والم
 .في التنميةوأهميتها والتقنية 

     توسيع الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية فـي المجـاالت العلميـة والتقنيـة ،
 .واستقطاب الطالب المتميزين إليها

  ونوعاًعدداً المهني والتقني برامج التدريب التوسع في. 
  التعليميـة، وفـي جميـع المراحـل     فـي المنـاهج   المحتوى العلمي والتقني توسيع

 .الدراسيـة
  والتقنيات المتقدمة واالهتمام  االستراتيجيةاالهتمام بالدراسات العليا في مجاالت العلوم

تطبيقية العلوم المعاهد عليا متميزة في مجاالت  نشاءإو. بتعريب تعليم العلوم والتقنية
 .تقنية على المستويين الجامعي وما فوق الجامعيالو

 ـ اث والتطويــود األبحــات بنـادة مخصصزي ـ  ــ ي الجهـات  ـر والتـدريب ف
 . الحكومية

  وذلك لتـوفير  ويمهاوتقمراجعة األنظمة ذات العالقة بالعلوم والتقنية لدى كل قطاع ،
 .واالبتكار بيئة مناسبة لرفع أداء منظومة العلوم والتقنية
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  المختلفةقطاعات الدولة في  وحدات العلوم والتقنيةمهمات تعزيز. 

 
 األهداف المحددة  ٢١/٥/٤
     متابعة تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الخمسية األولى الموسـعة للعلـوم والتقنيـة

 .واالبتكار والمساهمة في التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة

 فـي   في الجامعات ومراكز البحث الوطنية االستراتيجيةلمشاريع البحثية تقديم المنح ل
 .مليون ريال سنوياً ٩٠٠المملكة بمعدل 

    الملـك  فـي مدينـة    االسـتراتيجية تنفيذ المشاريع البحثية التطبيقيـة والتطويريـة
التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة     تـدعم بـرامج  التي وعبدالعزيز للعلوم والتقنية 

ـ مشـروع وطنـي    ٤٠٠المملكـة بمعـدل   على مستوى منـاطق  و ، سـنوياً  يبحث
 .مليون ريال ٩٨٠وبتكلفة 

  مليـون ريـال    ٣٠٠دعم الدراسات والبحوث التشغيلية في الجهات الحكومية بمعدل
مليـون ريـال    ٢٠٠سنوياً، والبحوث التطويرية في شركات القطاع الخاص، بمعدل 

 .سنوياً

  وتجهيزها وتطويرها مراكز بحث متميزة ١٠إنشاء. 

 إنشاء الشركة الوطنية لتصنيع التطويرات التقنية. 

 مدينة الملك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة،    حاضنات تقنية في  ٨قامة ما ال يقل عن إ
 .والجامعات

  عبـدالعزيز   لمدينة الملـك مركزاً وطنياً لالبتكار التقني في الجامعات، تابعة  ١٥إقامة
 .للعلوم والتقنية

  واحات وطنية كبرى للتقنية في ثالث مناطق رئيسة في المملكة ٣إقامة . 

  منطقتين للصناعات المتقدمة في الرياض والعيينةإنشاء. 

  والمتقدمة االستراتيجيةمجلة علمية محكمة في مجاالت التقنيات  ١٢إصدار. 

  طالب سنوياً ٣٠٠نحو لتقديم منح للدراسات العليا في الجامعات السعودية . 

  سنويـاً للدراسات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باحث من  ٢٠٠ابتعاث نحو
 .االستراتيجيةالعليا في المجاالت 
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  بمعدل   االستراتيجيةإعداد برامج تدريبية متقدمة للباحثين ورواد األعمال في المجاالت
 . متدرب سنوياً ١٠٠٠

 إنشاء مركز وطني للترجمات والتعريب العلمي والتقني. 

 

 المتطلبات المالية  ٢١/٦
بـرامج التنميـة   (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لقطاع العلوم والتقنية واالبتكـار    

بليون ريال خالل خطـة التنميـة    )٦,٥٣(مبلغ قدره ) لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
 .التاسعة
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 تنمية الموارد البشرية
 

 التعليم العام   ٢٢/١
 المقدمة ٢٢/١/١

يشكل النظام التعليمي محوراً أساسياً من محاور التنمية في المملكة، حيث يرتبط أثـر  
الوقت نفسه يرتبط وبشكل مباشـر  في التعليمية، والتعليم بتحقيق تطلعات األفراد واحتياجاتهم 

وفق هـذا المنظـور يصـبح    . باحتياجات المجتمع وتطوره في المجاالت اإلنتاجية والمعرفية
استشراف المستقبل التربوي وتحديد مضامين االتجاهات التي تحكمه واالستراتيجيات الالزمة 

 .لتطوره من المهمات الرئيسة لخطط التنمية
التنمية التاسعة، على محورية التعلـيم فـي تحقيـق التنميـة البشـرية      وتؤكد خطة 

والمهـارات  المعارف وتعزيزها من خالل توسيع الخيارات المتاحة ألفراد المجتمع في اكتساب 
 .والتمكين من االنتفاع من القدرات المكتسبة

الكبير فـي  في هذا اإلطار وجد االهتمام في قطاع التعليم ترجمته الفعلية في االرتفاع 
مـن  ) ٢٨(أعداد الطلبة، حيث شكل الطالب السعوديون لجميع مراحل التعليم العام والعـالي  

 ).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩إجمالي السكان السعوديين لعام 
للمملكـة بتـوفير المـوارد    التام إن تحقيق هذه اإلنجازات لم يكن ممكناً لوال االلتزام 

فقـد ارتفعـت   . المالية الالزمة لتحقيق هذا االنتشار والتوسع في التعلـيم بجميـع مراحلـه   
-٢٥/١٤٢٦االعتمادات المالية المخصصـة لتأهيـل المـوارد البشـرية خـالل السـنوات       

بليون ريال،  ١٠٤,٦بليون ريال إلى نحو  ٦٩,٩من نحو ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(هـ ٢٨/١٤٢٩
، مما يؤكد التزام المملكة بتـوفير الـدعم المـالي    )١٤,٤(سنوي متوسط بلغ وبمعدل نمو 

 .)١(المطلوب للتوسع في الفرص التعليمية
فـرص التعلـيم، تتقـدم المهمـات     في مع إكمال تنفيذ المهمات الرئيسة في التوسع 

مكـين  المرتبطة بالتطوير النوعي لتحتل الموقع األبرز على سلم األولويات لقطاع التعلـيم لت 
 .النظام التعليمي من تبوء موقعه في بناء مجتمع المعرفة

يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن لقطاع التعليم العام موضحاً التطورات  
القضايا والتحديات التي ينبغي  طة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أبرزالتي شهدها خالل خ

                                                 
، علمـاً  )٦,٢(بلغت حصة اإلنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة  )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧في عام   )١(

 ). ٦,٠( ، وفرنسا)٥,١(، وألمانيا )٤,٩(، واليابان )٣,٧(أنه ولنفس العام كانت حصة تركيا 
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الضوء  يلقرز توقعات الطلب على خدماته، وُيمعالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، كما يب
على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة 

 . التنمية التاسعة
 

 الوضع الراهن  ٢٢/١/٢
 رياض األطفال  ٢٢/١/٢/١

التربيـة  حظي تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية باهتمام ودعم كبيرين من قبـل وزارة  
وتـاريخ  ) ٥٣٨٨/ب/٧(والتعليم في خطة التنمية الثامنة، حيث قضى التوجيه السامي رقـم  

بوضع خطة وبرنامج زمني يعتمد في "بقيام وزارة التربية والتعليم، ) ٢٠٠٢(هـ ٣/٣/١٤٢٣
خطة التنمية للدولة يهدف إلى التوسع التدريجي في إنشاء رياض األطفال في عمـوم أنحـاء   

وعلـى أن  ، "في تحقيق هذا الهدف) ليم األهليالتع(االستفادة من القطاع الخاص  المملكة مع
 ". بناء مناهج تربوية فاعلة لرياض األطفال"يتم 

 ٩٦,١ونتيجة لهذا االهتمام، فقد ازداد عدد األطفال الملتحقين برياض األطفـال مـن   
هــ  ٢٨/١٤٢٩ألف طفل  في عام  ١٠٣,١إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ألف طفل في عام 

 ).٢٢/١/١(، الجدول )١,٨(، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٨(
وتـاريخ   ) ٦٠(كما شهدت الخطة الثامنـة صـدور قـرار مجلـس الـوزراء رقـم       

، بشأن محضر اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري الخاص بدراسـة  )٢٠٠٩(هـ ٢٨/٢/١٤٣٠
جهزة الحكوميـة، والـذي تضـمن    زيادة فرص عمل المرأة في المجاالت التي تناسبها في األ

اإلسراع في جعل رياض األطفال جزءاً ال يتجزأ مـن مسـار التعلـيم، وقصـر     "التأكيد على 
 ".التوظيف فيه على العناصر النسائية

 ) ٢٢/١/١(الجدول 
 التطور في رياض األطفال

 )*(خطة التنمية الثامنة 

هـ٢٤/١٤٢٥ 
)٢٠٠٤( 

هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

المتوسط  معدل النمو السنوي
)( 

 ١,٣ ١٣٩٦١٤٧٢رياض األطفال
 ٤,٥ ٥٥١٤٦٥٦٨ فصول

 ١,٨ ٩٦٠٧٣١٠٣١٢٥األطفال المقيدون
 ٠,٣ ١٠٠٤٩١٠١٨٤ معلمات
 . حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنةالمتحقق  (*)

 .وزارة التربية والتعليم، التقارير اإلحصائية السنوية: المصدر
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 التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي  ٢٢/١/٢/٢

يشكل التوسع الكبير في التعليم االبتدائي أحد المعطيات األساسية لنجاح السياسات 
حيث ارتفعت معدالت االلتحاق . التربوية بالمملكة ذات العالقة بتوفير الفرص التعليمية لألطفال

عام ) ٨٤,٩(إلى ) ١٩٩٠(هـ ١٠/١٤١١عام ) ٧٦,٨(الصافي بالتعليم االبتدائي من 
مليون طالب  ٤,٣٦وبشكل عام، فقد ارتفع عدد المقيدين من ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

هـ ٢٨/١٤٢٩مليون طالب وطالبة عام  ٤,٧٢إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥وطالبة عام 
وقد صاحب هذا النمو في معدالت االلتحاق ). ٢(، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٨(

سر السعودية في إلحاق أبنائها من البنين والبنات بالنظام التعليمي، حيث شكّلت تزايد التزام األ
من مجموع الطلبة السعوديين المقيدين في التعليم العام لعام ) ٤٧,٥(البنات 

من مجموع المدارس، ) ٤٩,٧(، وكان لتعليم البنات ما نسبته )٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
  .من مجموع المعلمين) ٥١,٦(و

 
 )٢٢/١/٢(الجدول 

 التطور في التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي
 )*(خطة التنمية الثامنة 

 
هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

معدل النمو السنوي 
 )(المتوسط 

 ٢,٠ ٢٣٩٥٥٢٥٩٠٢عدد المدارس
 ٢,٠ ١٩٦٠٨٧٢١٢١٠٩عدد الفصول

 :عدد الطلبة المستجدين
 ١,١ ٤٠٢٣٥٦٤٢٠٠٠٨االبتدائية -
 ٣,٨ ٣٣٢٦٤٧٣٨٥٥١٩المتوسطة -
 ١,٩ ٣٠٦٦٧١٣٣٠٥١١الثانوية -

 :عدد الطلبة المقيدين
 ٠,٩ ٢٣٨٥٥٠١٢٤٦٩٨٦٣االبتدائية -
 ٢,٥ ١٠٧٨٠٢٦١١٨٨٨٩٨المتوسطة -
 ٤,٤ ٨٩٢١٣١١٠٥٨٥١٤الثانوية -

 ٤٧١٧٢٧٥٢,٠ ٤٣٥٥٦٥٨جملة
 ٧,٦ ٢٣٩٣٧٩٣٢١٠٤٣خريجو الثانوية

 ٣,٦ ٣٧٩٥٣٨٤٣٦٥٢٦المعلمينعدد 
  ٩٣,٠٩٤,٣)(السعودة في المعلمين

 . م الرابع من خطة التنمية الثامنةحتى العاالمتحقق  (*)
 .وزارة التربية والتعليم، التقارير اإلحصائية السنوية: المصدر
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يتطلب التوسع في فرص التعليم العام وتـوفير المسـتلزمات الضـرورية لتطـويره،      
للمؤشرات التعليمية حسب المناطق لرصد خصائص توزيع هذه الفرص بين مراجعة تفصيلية 

توزيعاً للفرص التعليميـة ومسـتلزماتها   ) ٢٢/١/٣(ويبين الجدول . مناطق المملكة المختلفة
حسب المناطق اإلدارية الثالث عشرة حيث يتبـين  ) من مدارس وفصـول ومعلمين(األساسية 

 .الوطني المتحقق لهذه الخدماتأن معدالت المناطق تدور حول المعدل 
 

 )٢٢/١/٣(الجدول 
 حسب المناطق اإلدارية) االبتدائي والمتوسط والثانوي(التعليم العام 

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 

 /معلم معلمون طالب فصول مدارس المنطقة
 طالب

 /طالب
 مدرسة

 /طالب
 فصل

 ٢٣ ٢٠٣ ١١ ١٠٠٩١٠ ١١١٥٠٣١ ٤٨٤٦٧ ٥٤٨٣ الرياض

 ٢٣ ٢٢٤ ١١ ٩٦٨٠١ ١١١٢٣٧٤ ٤٨٠٨٨ ٤٩٧٥ مكة المكرمة

 ٢٣ ١٨١ ١١ ٢٩٦٢٠ ٣٣٥٢٤٣ ١٤٤٦٣ ١٨٤٩ المدينة المنورة

 ١٩ ١٢٥ ٩ ٢٥٧٢٢ ٢٣٣٣٠٨ ١٢٣٣٨ ١٨٦٨ القصيم

 ٢٦ ٢٥٨ ١٢ ٥٧٧٩٠ ٦٨١٦٢١ ٢٦٦١٣ ٢٦٤٦ الشرقية

 ١٩ ١٢٠ ٩ ٤١٢٥٧ ٣٧١٢٥٠ ٢٠٠٣٤ ٣٠٩٨ عسير

 ٢٤ ٢٠٠ ١٣ ١٢٣١٦ ١٥٨٧٣٢ ٦٤٩٤ ٧٩٤ تبوك

 ١٧ ١١١ ٩ ١٣٦٥٥ ١١٦٣٠٩ ٦٨٠٣ ١٠٤٤ حائل

 ٢٤ ١٨٥ ١١ ٦٠٠٠ ٦٦٢٨٠ ٢٧٦٦ ٣٥٩الحدود الشمالية

 ٢٠ ١٤٧ ١١ ٢٣٤٥٣ ٢٥٧٥٢٠ ١٢٦٢٠ ١٧٥٦ جازان

 ٢٣ ١٧٨ ١١ ٨٧٢٢ ٩٥٣٥٩ ٤١٠١ ٥٣٥ نجران

 ١٥ ٨٢ ٧ ١٠١٤٦ ٧٥٠٦٩ ٤٩٦٨ ٩٢١ الباحة

 ٢٣ ١٧٣ ١٠ ١٠١٣٤ ٩٩١٧٩ ٤٣٥٥ ٥٧٤ الجوف

 ٢٢ ١٨٢ ١١ ٤٣٦٥٢٦ ٤٧١٧٢٧٥ ٢١٢١٠٩ ٢٥٩٠٢ اإلجمالي

 .وزارة التربية والتعليم، التقارير اإلحصائية السنوية: المصدر
 

، فقـد تـراوح حسـب    )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩طالب لعام /وفيما يتعلق بمعدل معلم
في حين كانـت المعـدالت فـي    . لمنطقة الباحة) ٧:١(لمنطقة تبوك و) ١٣:١(المناطق بين 

ويعـزى  ). ١١:١(المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مساوية أو قريبة من المعدل العـام  
غرافية، واضـطرار وزارة  وديمحسابات دالت العالمية، إلى بالمعموازنة انخفاض هذا المعدل، 

التربية والتعليم إلى توفير مدارس ومعلمين لتجمعات سكانية صغيرة مما أدى بالنتيجـة إلـى   
 . بالمعدالت العالميةموازنة خفض هذه المعدالت 
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  مخرجات التعليم الثانوي ٢٢/١/٢/٣
الثانوي على عدد من المسارات تشكل المـدخل  يتوزع الطلبة والطالبات خالل التعليم  

هــ  ١٤٢٩-١٤٢٤المـدة  الالحق علـى االختصاصـات، وخـالل     عللتعليم العالي، والتوزي
بلـغ  يتضح توجه خريجي طلبة المرحلة الثانوية نحو المسار العلمي، حيث ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(

هـذا المعـدل    ، في حين بلـغ )٩,٤(معدل النمو السنوي المتوسط لخريجي األقسام العلمية 
، واستمرت غلبة مخرجات اختصـاص المسـار األدبـي    انفسهالمدة خالل ) ٨,٨(للطالبات 

إلـى نحـو   ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٦٢,٣(للطالبات، رغم انخفاضها من نحو 
)٥٧,٨ ( هـ ٢٨/١٤٢٩عام)وأخذاً في الحسبان التوجهات الحالية للجامعات فـي  . )٢٠٠٨

فـإن هنـاك   لتي تتطلب تهيئة أوسع وأعمق في العلوم الطبيعيـة،  التوسع في االختصاصات ا
االلتحاق بالمسارات التخصصية في التعليم الثانوي خاصة للبنات وبما يتفـق  ضرورة لتشجيع 

 .التعليم العاليمرحلة مع التوجه في 
 

 )٢٢/١/٤(الجدول 
 التطور في مخرجات التعليم الثانوي

 )*(خطة التنمية الثامنة 

 السنوات
 اإلجمالي طالبات طلبة

 ) ( علمي مجموع  ) ( علمي مجموع ) ( علمي مجموع
هـ ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

٥٠,٨ ١٢١٦٦٤ ٢٣٩٣٧٩ ٣٧,٧ ٤٥٧٩٢ ١٢١٣٠٩ ٦٤,٣ ٧٥٨٧٢ ١١٨٠٧٠ 

هـ ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

٥٣,٨ ١٧٢٧٨١ ٣٢١٠٤٣ ٤٢,٢ ٦٤٢٥٩ ١٥٢٠٩٤ ٦٤,٢ ١٠٨٥٢٢ ١٦٨٩٤٩ 

معدل النمو السنوي 
 )(المتوسط 

٩,٢ ٨,٨ ٩,٤ 

 . حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنةالمتحقق  (*)
 .وزارة التربية والتعليم، التقارير اإلحصائية السنوية: المصدر

 
 مساهمة التعليم العام األهلي  ٢٢/١/٢/٤

، حيـث أدى  )١٩٣٨(هــ  ١٣٥٧بدأ العمل بأول نظام عام للمدارس األهلية في عام 
في توفير التعليم العام بمراحله كلها، وقد ارتفـع مجمـوع طلبـة     القطاع الخاص عمالً مهماً

ألف  ٤٨٣,٨إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ألف طالب وطالبة عام  ٣٤٥,٣التعليم األهلي من 
 ).٢٢/١/٥(، الجدول )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩طالب وطالبة عام 
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 )٢٢/١/٥(الجدول 
 التعليم العام األهليإسهامات 

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 

 المرحلة
 معلمون طالب مدارس

 )( أهلي مجموع  )(أهليمجموع )(أهليمجموع
 ٤٧,٢ ٤٨١٠ ١٠١٨٤ ٥١,٢ ٥٢٨٢١ ١٠٣١٢٥ ٤٤,٢ ٦٥٠ ١٤٧٢ رياض األطفال

 ٨,٥ ١٩٤٧٥ ٢٢٩٦٨٦ ٨,١ ٢٠٠٣٢٤ ٢٤٦٩٨٦٣ ٧,٦ ١٠٢١ ١٣٤٧٩ االبتدائية

 ٦,٣ ٧٣٦١ ١١٦٣٤٩ ٧,٠ ٨٣٧٧٤ ١١٨٨٨٩٨ ١٠,٢ ٧٨٦ ٧٦٩١ المتوسطة

 ١١,٦ ١٠٤٧٦ ٩٠٤٩١ ١٣,٩ ١٤٦٨٣٧ ١٠٥٨٥١٤ ١٢,٧ ٦٠٢ ٤٧٣١ الثانوية
 ٩,٤ ٤٢١٢٢ ٤٤٦٧١٠ ١٠,٠ ٤٨٣٧٥٦ ٤٨٢٠٤٠٠ ١١,٢ ٣٠٥٩ ٢٧٣٧٣ اإلجمالي

 .ةوزارة التربية والتعليم، التقارير اإلحصائية السنوي: المصدر
 
من إجمالي طلبة التعليم العام في عـام  ) ١٠(وقد شكل طلبة التعليم األهلي ما نسبته  

بالمرحلة االبتدائية النسـبة األعلـى بـين    للطالب المقيدين ، وكان )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 ).٤١,٤(بالتعليم األهلي والتي بلغت الطالب المقيدين 

إن تشجيع النمو في التعليم األهلي، وعلى المستويين الكمي والنوعي يشـكل توجهـاً    
 .تربية والتعليم إلى تعزيزه خالل خطة التنمية التاسعةتسعى وزارة ال

 
 القضاء على األمية  ٢٢/١/٢/٥

تؤكد التجارب التنموية على أولوية القضاء على األمية كإحدى المهمـات األساسـية   
فدون مجتمع متعلم وقوى عاملة متعلمة سـيكون مـن الصـعب، بـل مـن      . ألهداف التنمية

وصول إلى مجتمع المعرفة أو حتى تحقيق األهداف القطاعيـة  المستحيل، تحقيق تقدم فاعل لل
 . المرسومة

، وبيانـات البحـث   )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥وتظهر بيانات التعداد العام للسكان لعام  
، انخفاض نسبة األميـة بـين الـذكور واإلنـاث     )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨غرافي للعام والديم

) ٨,٦(إلـى  ) ٩,٨(لإلناث ومن  )٢٣,٦(إلى ) ٢٥,٨(سنة فما فوق، من  ١٥لألعمار 
للـذكور،  ) ٤,٣(، إلـى  )٢٤-١٥فئة العمـر  (نسب األمية بين الشباب وانخفاض للذكور، 

 .لإلناث) ٤,٨(و
وعليه ينبغي أن تتركز المهمة اآلنية للقضاء على األمية في المملكة لجميع األميـين   

في ضمان التحاق األطفـال  ، خاصة أن العمل جار ومستمر )٤٥-١٥فئة العمر(في سن العمل 
 .بالتعليم االبتدائي وبما يكفل القضاء على األمية
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 )٢٢/١/٦(الجدول 
 التطور في تعليم الكبار

 )*(خطة التنمية الثامنة 
الدارسون فصول مدارس السنة

المستجدون
إجمالي 
 الدارسين

الدارسون 
 خريجون السعوديون

 ٢٣٨١٥ ٦٣٤١٠ ٨٠٥٤٤ ٣٤٠٩٥ ٩٢٩٨ ٣٦٢١ )٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥

 ٢٨٨٦١ ٨٢٣٦٢ ٤٥٢٨١٠٨٠١٣٨٦٦١١٠١٥٣٧)٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩
 ٤,٩ ٦,٨ ٦,٠ ٣,٢ ٣,٨ ٥,٧ )(معدل النمو السنوي المتوسط

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنةالمتحقق  (*)
 .وزارة التربية والتعليم، التقارير اإلحصائية السنوية: المصدر

 
الجـدول  ) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩وزارة التربية والتعليم للعـام  يستنتج من بيانات 

فصـالً للـذكور،    ١٦٩٣ة لتعليم الكبار بلغ نحـو  ـوع الفصول المتاحـأن مجم) ٢٢/١/٦(
ألف مـن السـعوديين،    ١٧,١و ـدد الدارسين نحـمجموع ع غوبل. لإلناثفصول  ٩١٠٨و
غرافي ونتائج البحث الـديم "في حين تشير البيانات المتاحة من . ألف من السعوديات ٦٥,٣و

ألف  ٧٥٩,٩ألف من الذكور األميين ونحو  ١٨٧,٢إلى وجود )" ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨لعام 
وبموازنة إمكانات االستيعاب لمدارس تعليم الكبار مع هذا الحجم، يتضـح  . من اإلناث األميات

 .يتطلب حشد جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدفأن استهداف القضاء على أمية هذه األعداد 
 

 التطوير المؤسسي والتنظيمي ٢٢/١/٢/٦
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خـالل منظومـة   
تكاملية تشمل الجوانب التشريعية والتخطيطية والتنظيمية والتنفيذية، مع تعزيز مهمة القطاع 

 .دم العملية التربوية التعليميةالخاص وبما يخ
والذي صدر ) تطوير(ويعد مشروع الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام 

، ويشمل أربعة )٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨/ ٢٦/١وتاريخ ) م ب/١٠٨٧(باألمر السامي الكريم رقم 
 : ويهدف المشروع إلى. برامج رئيسة، لبنة رئيسة في هذا المجال

ناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتسـتجيب للتطـورات العلميـة والتقنيـة     تطوير الم -
الحديثة، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسـية والبدنيـة والعقليـة    

 .والمعيشية لدى الطالب والطالبة
التربوية والتعليميـة بمـا    مهماتهمإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم ألداء  -

 .قق أهداف المناهج التعليمية المطورةيح
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والنموذج الرقمـي للمـنهج   تقنية ال إلدماج تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها -
لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيق مستوى أعلـى مـن   

 . التحصيل والتدريب
مية المواهـب والهوايـات وإشـباع    تعزيز القدرات الذاتية والمهارية واإلبداعية وتن -

الرغبات النفسية لدى الطالب والطالبـات، وتعميـق المفـاهيم والـروابط الوطنيـة      
 .مختلف أنواعهابواالجتماعية من خالل األنشطة غير الصفية 

هــ بالموافقـة   ٦/١١/١٤٢٩وتاريخ ) ٧٥/م(وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 
وتتمثل أغراض الشـركة فـي تقـديم    . لتعليم القابضةعلى الترخيص بتأسيس شركة تطوير ا

جميع الخدمات التربوية األساسية والمساندة، وتطوير المشاريع التربوية وإنشائها وتشـغيلها  
ويناط بهذه الشـركة تنفيـذ   . وصيانتها، والقيام باألعمال واألنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك

 .ر التعليم العام وتنفيذ البرامج التطويرية اإلضافيةمشروع الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لتطوي
 

 القضايا والتحديات ٢٢/١/٣
 معدالت النجاح والرسوب والتسرب  ٢٢/١/٣/١

تعد معدالت النجاح والرسوب والتسرب من أبرز مؤشرات قياس كفـاءة أداء النظـام    
رصـد أداء الطـالب   حيث إن مراجعة البيانات التفصيلية لهذه المعدالت تمكن مـن  . التعليمي

كما يمكن لهذا الرصد اإلسهام فـي  . والمؤسسات التعليمية التي يدرسون فيها على حد سواء
وبطبيعة الحال فـإن جـودة هـذا    . تطوير المناهج وتحسين طرائق التدريس والتعلم وغيرها

 .المقياس تتأثر إلى حد كبير بجودة االمتحانات ومن ثم الوثوق بنتائجها أداة للقياس
وتشير الدراسات المتعلقة بالفاعلية الداخلية للنظام التعليمي خـالل سـنوات الخطـة     

بما كانت عليـه فـي سـنوات    موازنة الثامنة، إلى وجود تحسن في نسب الرسوب والتسرب 
الخطة السابعة، حيث تراوح متوسط نسب الراسبين من الطلبة والطالبـات الـذين يشـغلون    

موازنـة  ) ١٤,٦ - ٣(م في سنوات الخطة الثامنة بـين  مقاعد لسنوات إضافية في النظا
في سنوات الخطة السابعة، وذلك للصفوف من الصف األول وحتى ) ٢١,٣٩-٤,٨٣(بنحو 

ا زالت الحاجة ملحة إلجراء دراسات واسـعة  مورغم هذا التحسن إال أنه . الصف الثاني عشر
مراحله، وبما يمكن من التوصل إلى ع وبجميوتفصيلية حول الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي 

الطاقـات  استنتاجات تشكل أرضية صلبة لالرتقاء بها إن كان ذلك على مستوى تطوير كفاءة 
 .التدريسية أو إعادة النظر بالمناهج أو طرائق التعليم أو غيرها
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 البيئة المدرسية    ٢٢/١/٣/٢
تهتم الدول بتحسين البيئة المدرسية لكونها عنصر جذب للطالب وعامالً مهماً في رفع   

مستواهم التحصيلي، وتمثل البيئة المدرسية داخل الفصل وخارجه عامالً مهماً في عملية 
التعليم والتعلم والتدريب وتساعد المعلمين على تأدية عملهم المناط بهم بمستوى عاٍل من 

، وتشجع الطالب على المشاركة والتفاعل وتطبيق التعلم الذاتي ورفع مستوى الكفاءة والجودة
ويستلزم ذلك وجود التجهيزات المناسبة من معامل للحاسب اآللي ومعامل . تحصيلهم الدراسي

قاعات رياضية و ةنشطأللغات ومختبرات وفصول مجهزة بمتطلبات التعلم االلكتروني، وصاالت 
 .تقنية المعلومات واالتصاالت ودمجها في التعليم ثقافية، إضافة إلى توظيف

ولتوفير هذه البيئة، يتطلب األمر إكمال تعميم المباني المدرسية الحكومية وإحاللها 
محل المباني المستأجرة والتي ال تستوفي الشروط المطلوبة للعملية التعليمية، وحل جميع 

وفير األراضي وتكليف مقاولين ذوي المشكالت التي تعترض هذا التوجه، خاصة ما يتعلق بت
 .تنفيذ هذه المشاريعبكفاءة 

 
 تطوير نوعية التعليم    ٢٢/١/٣/٣

يشكل تطوير نوعية التعليم في المملكة الموضوع األكثر أهمية وتحدياً خـالل خطـة    
التنمية التاسعة، فهو مركز الثقل في العملية التعليمية والتربوية والعنصر األساس في ضمان 

جات تعليمية يمكن أن تسهم بفاعلية في التنمية، ودون ضمان النوعية العالية في النظام مخر
 . التعليمي فإن مخرجات التعليم ستكون عبئاً على الجهد التنموي

إن االنتشار المعرفي يلقي بالمسؤولية على عاتق أجهزة التعليم لتحسين قدرتها على 
غيرات، ومن ذلك إعادة النظر في منـاهج التعلـيم،   التكيف مع ما أحدثه التقدم العلمي من مت

وتنظيم المعارف والخبرات والمهارات على نحو يسمح بتجديدها وتعميقها وإكسـاب الطالـب   
التطـوير   على تنفيذ مجموعة من مشاريع وزارة التربية والتعليموتعمل . قدرات التعلم الذاتي

النوعي للتعليم، فهناك المشروع الشامل لتطوير المناهج، ومشروع نظام المقـررات للتعلـيم   
الثانوي، ومشروع تطوير مناهج الرياضـيات والعلـوم، ومشـروع تطـوير منـاهج اللغـة       

أن مشروع الملك عبد اهللا لتطوير التعليم بشموله للعناصر األساسية لتعزيـز   كما. اإلنجليزية
لتعليم في المملكة يمثل نقلة نوعية في تجديد أوضـاع النظـام التعليمـي وتحديثـه     نوعية ا

 .والنهوض به
مع األخذ في الحسبان أن العملية التعليمية تتركز حول وجود معلمين أكفاء ومؤهلين 
إلعداد أجيال قادرة على الفهم السليم واالستيعاب والتطوير واالبتكار، وهو ما يتطلب إعادة 
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معلمين ورفع كفاءتهم التعليمية وتطوير قدراتهم التدريسية والقيادية، من خالل جعل تأهيل ال
عملية تدريبهم عملية تفاعلية مستمرة، إضافة إلى تزويدهم بالمهارات والخبرات في مجال 
تقنية المعلومات واالتصاالت لتمكينهم من توظيفها في مجاالت التدريس، وتنمية السمات 

ويتأتى ذلك . اتهم وتعزيز روح االنتماء والوالء للوطن ولمهنة التدريسااليجابية في شخصي
من خالل قياس الكفايات المطلوبة لدى المعلمين بشكل دوري ورفع معايير التوظيف للمعلم 

 ).االلتحاق بمهنة التدريس(
ضمان تحقيق االرتقاء والنهوض النوعي بالتعليم ال يمكن حصرهما بمدة كما أن 
. أو بخطة واحدة فهي عملية مستمرة ودائمة تأخذ أشكاالً وأبعاداً متعددةزمنية قصيرة 

فالمملكة قد باشرت منذ مدة في إجراءات االرتقاء والنهوض بقطاع التعليم وهي ليست حديثة 
العهد بهذا الشأن، ولكن المطلوب هو استدامة هذه الجهود وتعزيزها وتطويرها وضمان توفير 

 .كامل الدعم إلنجاحها
 

 الرعاية التربوية للطفولة المبكرة    ٢٢/١/٣/٤
يتزايد االهتمام العالمي بتطوير الرعاية للطفولة المبكرة وتوسيعها، وبما يمكـن مـن    

تعزيز رفاهية األطفال في سنوات أعمارهم المبكرة، وترجمته إلى برامج تعنى بتطوير مختلف 
أولوية كبيرة وخاصـة فيمـا يتعلـق     وقد أولت المملكة هذا الشأن. الجوانب في حياة الطفل

غير أن هناك جانباً يتعلق بالرعاية التربوية للطفولة المبكرة ال . بالجوانب الصحية والتعليمية
يزال بحاجة إلى دعم، حيث يفترض أن تشكل رياض األطفال األساس في البرامج التي تقدمها 

وتعزيزهـا،  ) دون السن المدرسي(ر الدولة لتنمية المهارات المعرفية واللغوية لألطفال الصغا
عالوة على عملها في تنميتهم اجتماعياً، بحيث تكمل رياض األطفال الرعايـة التـي يتلقاهـا    

 . األطفال في المنزل بشكل مبرمج وعلمي
إال أنه رغم أهمية هذه المرحلة التعليمية فإن نسبة األطفـال السـعوديين الملتحقـين     

حـين أن   في، )١٠(العمرية المماثلة من السكان ال تزال في حدود برياض األطفال إلى الفئة 
يتطلب تغيير النظرة السائدة حول رياض ، وهو ما )١٨(المعدل العام للدول العربية في حدود 

األطفال لكونها استثماراً له مردود اقتصادي واجتماعي على المدى البعيد، فال يزال العديد من 
لحقة بالمدارس االبتدائية ممـا يـؤدي إلـى ضـعف اإلمكانـات      رياض األطفال الحكومية م

فمن جهة هناك ضعف في الطلب وفي . االستيعابية لألطفال، وبما يشير إلى ازدواجية المشكلة
الوقت نفسه ضعف في إمكانات توسيع الطلب واستيعابه، ممـا يتطلـب مسـاعي اسـتثنائية     

 .لمعالجة هذه اإلشكاليات
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توفير فرص إضافية اللتحاق األطفال برياض األطفال يتطلب إن تنفيذ برنامج رائد ل
مخصصات مالية كافية لغرض توفير المباني واألجهزة والمعدات الضرورية لتكامل العملية 
التربوية، ويتطلب إلى جانب ذلك توفير الطاقات التعليمية المؤهلة والمدربة، إضافة إلى 

أن يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص  كما يجب. المناهج التربوية الخاصة بالمرحلة
والجمعيات الخيرية في تحقيق هذا التوسع ووضوح كاف آلليات الدعم والتحفيز من قبل 

 .الدولة لتفعيل هذه المشاركة
 

 توقعات الطلب ٢٢/١/٤
ستعمل وزارة التربية والتعليم خالل مدة الخطة التاسعة على توفير فرص التعليم 

 :االلتحاق بمراحله المختلفة، وتعزيز إسهام التعليم األهلي في ذلك، وفق اآلتيوتحسين معدالت 
 

 رياض األطفال   ٢٢/١/٤/١
يتوقع في نهاية خطة التنمية التاسعة أن تصل نسبة التحاق األطفال برياض األطفال  

من األطفال في العمر المماثل، ليصل أعداد األطفال المقيدين في رياض ) ١٦(إلى نحو 
روضة أطفال، وأعداد  ١٨١٨ألف طفل، وأعداد رياض األطفال إلى  ١٥٦ألطفال إلى نحو ا

ويتطلب ذلك مباني منفصلة لرياض األطفال عن مدارس . ألف معلمة ١٠,٢المعلمات إلى 
، وتطوير حزمة االمرحلة االبتدائية، وتوفير التدريب لجميع معلمات رياض األطفال وإدارياته

 .وتشجيع التوسع في رياض األطفال األهليةمن اآلليات لتحفيز 
 )٢٢/١/٧(الجدول 

 ) األطفال المقيدون(توقعات الطلب على رياض األطفال 
 خطة التنمية التاسعة

 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦)٢٠٠٩(هـ٣٠/١٤٣١المنطقة
 ٣٣٥٦٧٤٨٦٦٨الرياض

 ٢٤٣٣٣٣٧٦١٠مكة المكرمة
 ٥٢٥٦٧٧٠٤المدينة المنورة

 ٤٣٩٧٦٧٠٤القصيم
 ١٧٩٥١٢٣٨٥٣الشرقية
 ٤٦٧٨٨٧٣١عسير
 ٣٠١٠٤٥٥٣تبوك
 ١٣٣٩٢٩٨٩حائل

 ١٤٩٥٣٥٥٩الحدود الشمالية
 ٣٠٠١٤٩٨٩جازان
 ١٣٧٢١٧١٥نجران
 ٩٧٨١٧٧٤الباحة
 ١٧٦٨٣٠٥٣الجوف
 ١٠٣١٤٥١٥٥٩٠٢اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
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 التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي   ٢٢/١/٤/٢
   الطالب:  

، )٢(يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي متوسط للمستجدين في المرحلة االبتدائية قدره 
وذلك ) ١٠٠(بما يقود إلى االرتفاع بنسبة االلتحاق الصافي في الصف األول االبتدائي إلى 

ماناً لتحقيق هذه النسبة تتولى وزارة وض. تطبيقاً لقرار إلزامية التعليم في هذه المرحلة
بالصف ) سنوات ٦(التربية والتعليم تطوير اآلليات الفاعلة لضمان إلحاق من هم في عمر 

كما . األول ابتدائي، مع استمرار العمل بنظام التقويم المستمر في ترفيع الطالب للصف األعلى
الصف األول المتوسط بنسبة ال تقل يتوقع تحقيق معدالت التحاق لمخرجات التعليم االبتدائي ب

، )٢,٨(وتحقيق معدل نمو سنوي متوسط للمستجدين في هذه المرحلة قدره ). ٩٨(عن 
  .بنهاية الخطة التاسعة) ٩٧(وتطوير نسب النجاح لتبلغ 

  
  )٢٢/١/١(الشكل 

  توقعات تطور أعداد المستجدين من الطالب والطالبات حسب المراحل
  خطة التنمية التاسعة

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر  
  

وتسعى الخطة إلى تحقيق معدالت التحاق لمخرجات التعليم المتوسط بالصف األول 
وتحقيق معدل نمو سنوي متوسط للمستجدين في هذه ). ٩٥(ثانوي بنسبة ال تقل عن 

التوسع مع . بنهاية الخطة التاسعة) ٩٥(وتطوير نسب النجاح لتبلغ ). ٣,١(المرحلة قدره 
في الفرع العلمي ليشكل الطالب والطالبات المتخرجون من الفرع العلمي مع نهاية الخطة 

  .من إجمالي الطالب المتخرجين من التعليم الثانوي) ٦٠(التاسعة نحو 
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االبتدائية المتوسطة الثانوية
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 )٢٢/١/٨(الجدول 
 )ابتدائي ومتوسط وثانوي(توقعات أعداد المقيدين من الطالب والطالبات في مراحل التعليم العام 

 خطة التنمية التاسعة 
 )٢٠١٤( هـ٣٥/١٤٣٦ )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ المنطقة

 ١٢٥٩٣٩١ ١١٣٢٢٢٠الرياض

 ١٢٤٩٨٣٨ ١١١٩٩٩٢مكة المكرمة

 ٣٧٤١٥٥ ٣٥٨٥٥٨المدينة المنورة

 ٢٦٤٨٢٨ ٢٣٤٦٤٩القصيم

 ٧٥٩٤٥٦ ٦٩٣٦١٥الشرقية

 ٤١٤٤٩٠ ٣٧١٦٩٠عسير

 ١٨٠٤٤٥ ١٦٨٦١٤تبوك

 ١٢٩٤٩٥ ١١٨٠٧٧حائل

 ٧٦٤٢٣ ٦٥٧٤٠الحدود الشمالية

 ٢٩٩٣٢٤ ٢٣١٥٧٣جازان

 ١٠٥٦١٣ ٩٨٧٦٣نجران

 ٨٠١٣٨ ٧١٧٠٤الباحة

 ١١٣٥٧٣ ٩٦٥٧٨الجوف

 ٥٣٠٧١٦٩ ٤٧٦١٧٧٣اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 

 )٢٢/١/٩(الجدول 
 توقعات توزيع الخريجين في التعليم الثانوي حسب الفرع

 خطة التنمية التاسعة

 السنوات
 طالباتطلبة

  علمي  أدبيعلميأدبي
 ٤٣,٥ ٧١٧٣٨ ٥٦,٥ ٩٣١٧٨ ١١٩٩١٠٦٤,٢ ٦٦٨٦٦٣٥,٨)٢٠١٠(هـ ٣١/١٤٣٢

 ٤٥,٧ ٧٨٣٢٣ ٥٤,٣ ٩٣٠٦٢ ١٢٩٦١٥٦٦,٩ ٦٤١٣٠٣٣,١)٢٠١١(هـ ٣٢/١٤٣٣

 ٤٧,٣ ٨٤٤٩١ ٥٢,٧ ٩٤١٣٦ ١٣٦٥٢٨٦٧,٧ ٦٥١٣٨٣٢,٣)٢٠١٢(هـ ٣٣/١٤٣٤

 ٤٨,٤ ٩٠١٨٠ ٥١,٦ ٩٦١٤٣ ١٤١١٦٤٦٨,٣ ٦٥٥١٩٣١,٧)٢٠١٣(هـ ٣٤/١٤٣٥

 ٤٩,٣ ٩٥٩٩٣ ٥٠,٧ ٩٨٧١٨ ١٤٧٥٤٢٦٩,١ ٦٥٩٧٨٣٠,٩)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 
  المباني المدرسية: 

وفصل  يتم تحديد االحتياج من المدارس وفقا للنمو السكاني واإلحالل للمباني المستأجرة
المدارس الملحقة بمدارس أخرى وتغطية المدارس المحدثة وتعويض المباني المتهالكة 
للمدارس القائمة، وذلك وفق ضوابط افتتاح المدارس وإغالقها في المدن والقرى والهجر، 

 .هـ٥/٣/١٤٢٣وتاريخ ) ٥٦٥٢/ب/٧(الصادرة باألمر السامي رقم 
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مشروعا ما بين مجمعات تعليمية ) ٦٠٥٠( ويبلغ االحتياج من المباني المدرسية نحو
ومدارس نماذج مختلفة ومدارس نماذج صغيرة ومدارس نموذجية ثانوية كبيرة ومدارس 

تمثل نحو  ،مبنى مدرسي منها) ٣٧٥٠(للقرى والهجر، تستهدف خطة التنمية التاسعة تنفيذ 
)٦٢ (ع الممولة من إضافة إلى المشاريع التي تم ترسيتها ضمن المشاري. من االحتياج

 .مشروعا) ١٣٥١(فائض إيرادات الميزانية وعددها 
 

 )٢٢/١/١٠(الجدول 
 توقعات الطلب على المباني المدرسية 

 خطة التنمية التاسعة

إجمالي الطلب على  المنطقة
 المباني المدرسية

 المستهدف خالل 
 خطة التنمية التاسعة

المشاريع الممولة من 
 فائض إيرادات الميزانية 

 ٢١٦ ٨٠٧ ١٢٥٣ الرياض

 ٢٥٥ ٧٤٩ ١٢٠٥ مكة المكرمة

 ٨٦ ٢٧٧ ٤٥٦المدينة المنورة

 ٨٨ ٢٦٨ ٤٢٧ القصيم

 ١٠٧ ٥١٢ ٨٠٨ الشرقية

 ١٤٦ ٣٥٣ ٥٥٩ عسير

 ٤٤ ٧٤ ١٢٠ تبوك

 ٨٣ ١٣٠ ٢١٧ حائل

 ٣٨ ٦٦ ١٦٧الحدود الشمالية

 ١٢٧ ٢٤٩ ٤٢١ جازان

 ٧٢ ٦٧ ١١٢ نجران

 ٣٢ ٨٨ ١٣٨ الباحة

 ٥٧ ١١٠ ١٦٧ الجوف

 ١٣٥١ ٣٧٥٠ ٦٠٥٠ اإلجمالي

 .وزارة التربية والتعليم، ووزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
 

 استراتيجية التنمية  ٢٢/١/٥
 الرؤية المستقبلية  ٢٢/١/٥/١

نظام تعليمي متكامل يتطلع إلى إرساء أساس متين لقاعدة التعليم العام في المملكـة،  
يسانده في ذلك طاقات تعليمية مدربة وعالية التأهيل، ولديها القدرة على تطوير قدرات الطالب 

 .وإكسابهم مهارات إدراكية وابتكارية، مستهدياً بمتطلبات مجتمع المعرفة
 

 ة األهداف العام ٢٢/١/٥/٢
 .تطوير البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات الكمية والنوعية للمرحلة المقبلة -
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بناء مناهج تعليمية متطورة تحقق تطويراً شامالً للطالب تمكنه من اإلسهام في بناء  -
 .مجتمعه

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية لتكون قادرة على  -
 .ج التعليمية الحديثةاستيعاب أهداف المناه

توفير أنشطة نوعية غير صفية لبناء الشخصية اإلسالمية المتكاملة المتوازنة للطالب  -
 .لخدمة الدين والمجتمع والوطن

 .تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي -

 .الرعاية التربوية للطفولة المبكرة وتهيئة األطفال للدخول إلى التعليم العام -

 .تطوير النظم اإلدارية ومكوناتها والحد من المركزية -

 .االرتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات االحتياجات الخاصة والكبار -

 .تطبيق نظم الجودة في التعليم ومعاييرها -

 .التوسع في المشاركة المجتمعية في التعليم -

 
 السياسات  ٢٢/١/٥/٣
  بيئة محفزة للتعليم وعنصر جذب كونها لتكثيف الجهود لتحسين البيئة المدرسية

 .للطالب

  التوسع في توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية، وتأسيس نظام
متكامل الستخدامات تقنية المعلومات واالتصال في التعليم، وتوفير المتطلبات التقنية 

 .الالزمة في البيئة المدرسية

  للمرحلة االبتدائية للبنين والبنات، وتوفير المرافق تأكيد إلزامية التعليم بالنسبة
والتجهيزات الالزمة لقبول األعداد المتزايدة من الطلبة، واألخذ بتقنية الخريطة 

 .المدرسية أداة في توزيع الخدمة التعليمية
  التوسع في نشر مدارس تحفيظ القرآن الكريم وعلومه وتطوير مناهجها لتلبية

 .عليةاحتياجات المجتمع الف

  تطوير مناهج التعليم لتكون مواكبة للتطور المعرفي والتقني وقادرة على تمكين
المتعلمين من التفاعل اإليجابي مع الثقافات العالمية، وتطوير التعليم الثانوي بما 
يتالءم ومتطلبات التنمية الشاملة، وتكثيف االهتمام باللغة اإلنجليزية في جميع 

 .المراحل التعليمية
  قدرات الجهاز التعليمي في مجال تطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم، رفع

 .وتبني أسلوب التأهيل والتدريب المستمر



الصفحة
٣٧٦

 

 

  كل خمس سنوات، وتطبيق ) إعادة التأهيل(األخذ بنظم التجديد المرحلي للمعلمين
 .هنة التعليممقاييس اختبارات الكفاءة على المعلمين دوريا، و تطوير آليات االختيار لم

 تطوير نظم الحوافز بما يسمح باالحتفاظ بالعناصر التربوية المتميزة. 
  تعزيز البرامج الترويحية التربوية الهادفة الستثمار أوقات الفراغ، وتطوير برامج

تعليم الموهوبين في المجاالت العلمية واإلبداعية وتمكين الطلبة من اكتشاف ميولهم 
 .يز مساهمة الطالبات في النشاطات المختلفةومواهبهم وتنميتها، وتعز

  تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة، وتشجيع القطاع الخاص
 .على االستثمار في رياض األطفال

  ،إعطاء المزيد من الصالحيات والحد من المركزية وتعزيز أثر القيادات التربوية
 .معدلة لإلدارة الذاتية للمدرسةوتطوير إدارة المدارس وصوالً إلى صيغة 

  ،االرتقاء بنظم التربية الخاصة لتتوافق مع االتجاهات والمعايير العالمية المعاصرة
 .وتوفير البيئة المادية والتربوية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة

  القضاء على األمية والوصول بخدمات تعليم الكبار وبرامج محو األمية إلى أماكن
الحتياجات، وتوفير قنوات تعليمية موازية الستيعاب المنقطعين عن النظام ركز امت

 .التعليمي
  االستمرار في تقويم نظم التعليم العام وتحديثه ليصبح أكثر تجاوباً مع متطلبات خطط

 .التنمية وحاجة المجتمع
 تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتكثيفها في توفير فرص التعليم. 

 

 األهداف المحددة  ٢٢/١/٥/٤

  ١(تخفيض معدالت التسرب إلى نسبة عامة (وتخفيض معدالت . لجميع المراحل
 .في المرحلة الثانوية) ٥(في المرحلة المتوسطة و) ٣(الرسوب إلى 

  تفعيل االختبارات الوطنية لقياس مستوى التحصيل الدراسي، وإجراء االختبارات
 .الطالب في المواد الدراسيةالتشخيصية لرصد الصعوبات التي تواجه 

  استحداث وحدة أبحاث الموهبة والتوسع في تأهيل مراكز الموهوبين بما يساعد على
 .تصميم البرامج الخاصة بالموهوبين وتطويرها وتنفيذها

  ٦٠(التوسع في الفرع العلمي بحيث يشكل المتخرجون من الفرع العلمي ( من
 .بنهاية الخطة التاسعةإجمالي المتخرجين من التعليم الثانوي 

  االستمرار في دعم تنفيذ مشروع تطوير استراتيجيات التدريس، والمشروع الشامل
 .لتطوير المناهج
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  دعم بناء المنهج الرقمي وصياغة نموذج شراكة مع القطاع الخاص وبناء بوابة
 .لكترونيةالتعليم اإل

  ١٠٠(تحقيق معدل التحاق قدره ( االبتدائي في مرحلة التعليم)إلزامية التعليم.( 
  ٩٨(تحقيق معدل التحاق قدره ( ،من خريجي التعليم االبتدائي في المرحلة المتوسطة

 .من خريجي التعليم المتوسط في المرحلة الثانوية) ٩٥(و

  ،تفعيل العمل بالمختبرات التعليمية عن طريق تحديث مختبرات المدارس وتجهيزها
 .ارس التي ال يوجد بها مختبرات ثابتةوتأمين معامل متنقلة للمد

  ٢٠(تطبيق نظام التقويم الشامل للمدرسة بمعدل (ًمن المدارس سنويا. 
 تطبيق االعتماد التربوي على جميع المدارس األهلية. 
 الستيعاب طلبة  تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته بالتوسع في فتح المدارس

 .بنهاية الخطة التاسعة) ١٥(اركة إلى ما نسبته ، بحيث تصل هذه المشمالتعليم العا
  ١٦(التوسع في رياض األطفال لضمان استيعاب ( من األطفال من سن)٥-٤ 

 ).سنوات
  إعداد خطة محددة لمحو أمية الكبار تشترك فيها جميع الجهات ذوات العالقة لتحقيق

 .، والمباشرة في تنفيذهاالقضاء على األمية وفقاً لجدول زمني محدد
 رفع نسبة الحاصلين على مؤهالت تربوية عليا مطلوبة للنظام التعليمي. 
  التوسع في دعم البحوث التربوية لخدمة أهداف التطوير النوعي، والدراسات حول

 .نتائج االختبارات، وظاهرة الرسوب والتسرب في المراحل المختلفة
 الكشف الطبي (حة االستمرار في تنفيذ برنامج صحي شامل بالتنسيق مع وزارة الص

 ).وحمالت التطعيم وعالج الحاالت المرضية للطلبة

  تفعيل خدمات النقل المدرسي التعاوني للطالب، وتوسيع خدمات النقل المدرسي
 .للطالبات المسند إلى القطاع الخاص

 
 المتطلبات المالية ٢٢/١/٦

خالل ) وزارة التربية والتعليم(تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لقطاع التعليم العام 
 . بليون ريال )٤٩٨,٤(خطة التنمية التاسعة 

 
  



الصفحة
٣٧٨

 

 

 التعليم العالي  ٢٢/٢
 المقدمة   ٢٢/٢/١

شهد قطاع التعليم العالي تطوراً مرموقاً خالل خطة التنمية الثامنة لمواكبة مخرجـات  
ي وتلبية رغبة الخريجين في مواصلة تعليمهم الجامعي ضمن التخصصات التـي  التعليم الثانو

 يحتاجها سوق العمل، حيث شمل التطوير افتتاح العديد من الجامعات في جميع مناطق المملكة
 .جامعة باإلضافة إلى جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية ٢٤، فارتفع عددها إلى ومحافظاتها

كليـة تـرتبط    ١٥٢كما بلغ عدد الكليات الجديدة خالل سنوات خطة التنمية الثامنـة  
مخرجاتها ارتباطاً مباشراً بمتطلبات سوق العمل في تخصصـات علميـة وطبيـة وهندسـية     

وذلك من أجل تـوفير الكفـاءات  الوطنيـة فـي     وتقنية المعلومات وإدارية وعلوم الحاسب 
مستشـفى   ١٢هذا باإلضـافة إلـى   . اف التنمية في المملكةالمجاالت التي تخدم متطلبات أهد

 .تقوم بخدمة المجتمع في مجال األبحاث الطبية جامعياً
وفي إطار زيادة إسهام القطاع الخاص في توفير التعليم العالي، ودعمه ليكون شـريكاً  

بها أكثر  كلية، يدرس ١٩جامعات، وعدد الكليات األهلية  ٨فاعالً، بلغ عدد الجامعات األهلية 
 .ألف طالب وطالبة ٢٦من 

كما تقوم وزارة التعليم العالي بتنفيذ برنـامج خـادم الحـرمين الشـريفين لالبتعـاث      
 .ألف مبتعث ٧٠الخارجي، وقد بلغ مجموع المبتعثين أكثر من 

يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن لقطاع التعليم العالي موضحاً التطورات  
القضايا والتحديات التي ينبغي  برزخطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أالتي شهدها خالل 

الضوء  يلقمعالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته، وُي
على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة 

 . التنمية التاسعة
 

 الوضع الراهن    ٢٢/٢/٢
 الطالب الملتحقون والمقبولون والخريجون  ٢٢/٢/٢/١
ألف طالب  ٥٧١,٨ارتفعت أعداد الطالب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي من نحو   -

من السكان في الفئـة  ) ٤٢(يمثلون نسبة ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥وطالبة في عام 
ألف طالب وطالبة في العـام الرابـع مـن     ٧٥٩,٩إلى نحو ) عاماً ٢٢-١٩(العمرية 

ـ ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩الخطة الثامنة  مـن السـكان للفئـة    ) ٥١(و ـيمثلون نح
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، الجـدول  )٧,٤(ا وبمعدل نمـو سـنوي متوسـط قـدره نحـو      ـة نفسهـالعمري
)٢٢/٢/١ .( 

ألـف   ٢١٥,٦ارتفعت أعداد الطالب المقبولين في مؤسسات التعليم العالي من نحـو    -
ألف طالب وطالبـة   ٢٨٠,٥إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥البة في عام طالب وط
وتشـكل  ). ٦,٨(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في العام 

الثانوية العامة، نسبة  من إجمالي خريجي) ٦٨,٢(نسبة المقبولين في الجامعات نحو 
 ). ٢٢/٢/١(، الجدول )٥١,٢(المنتظمين منهم 

ألف طالب وطالبة  ٨٢,٦داد الخريجين في مؤسسات التعليم العالي من نحو ارتفعت أع  -
ألـف طالـب وطالبـة فـي عـام       ١١٢إلى نحـو  ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام 

، وبلغـت نسـبة   )٧,٩(بمعدل نمو سنوي متوسط قـدره  ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
من المسـتهدف للعـام نفسـه،    ) ٨٤,٧(المتحقق من الخريجين في الجامعات  نحو 

 ). ٢٢/٢/١(الجدول 
 

 )٢٢/٢/١(الجدول 
 أعداد الطلبة المستجدين والخريجين والمقيدين

 )*(خطة التنمية الثامنة
 

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ الجهة
 معدل النمو السنوي 

 (المتوسط 
 خريجون مستجدون مقيدون خريجونمستجدونمقيدونخريجونمستجدونمقيدون

الجامعات إجمالي 
 الحكومية

١٠,٥٧ ٦,٢١ ٨,٣٢ ٩٦٢٧٤ ٢٢٦٧٥٤ ٦٥٩٨٦٠ ٦٤٤١٣ ١٧٨١٦١ ٤٧٩٢٥٠ 

مؤسسات التعليم 
 ٣,٦٧- ٩,٥٠ ١,٩٦ ١٥٦٨١ ٥٣٧٦٤ ١٠٠٠٥٤ ١٨٢٠٨ ٣٧٤٠٢ ٩٢٥٦٣ العالي األخرى

 ٧,٨٩ ٦,٨١ ٧,٣٧ ١١١٩٥٥ ٢٨٠٥١٨ ٧٥٩٩١٤ ٨٢٦٢١ ٢١٥٥٦٣ ٥٧١٨١٣ اإلجمالي

 . حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .وزارة التعليم العالي: المصدر

 
ويوضح الجدول التالي أعداد الطالب المستجدين والخريجين والمقيدين حسب المناطق 

).٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩لعام 
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 )٢٢/٢/٢(الجدول 
 أعداد الطلبة المستجدين والخريجين والمقيدين حسب المناطق

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 

 
 اسم المنطقة

 المقيدون الخريجون المستجدون

  
 ٢٦,٦٤ ٢٠٢٤٥٧ ٢٧,٢٧ ٣٠٥٣١ ٢٧,٨١ ٧٨٠١٢ الرياض

 ٢٨,٢٥ ٢١٤٦٥٣ ٢٧,٣١ ٣٠٥٧٥ ٢٩,٠٨ ٨١٥٧٤ مكة المكرمة

 ٦,٩٧ ٥٢٩٣٥ ٧,٢٣ ٨٠٩١ ٦,٨٠ ١٩٠٨٠ المدينة المنورة

 ٤,٩٢ ٣٧٣٩١ ٥,٨ ٦٤٩٢ ٤,٢٨ ١٢٠١٨ القصيم

 ١٢,٥٤ ٩٥٢٩٣ ١٢,٣٨ ١٣٨٥٩ ١١,٤ ٣١٩٨٥ الشرقية

 ٧,٣ ٥٥٤٦٩ ٧,٨٤ ٨٧٧٦ ٦,١٢ ١٧١٧١ عسير

 ١,٣ ٩٩١٣ ١,٦ ١٧٨٧ ١,٧١ ٤٨٠٢ تبوك

 ٢,٣٨ ١٨٠٨٦ ٢,٣٢ ٢٦٠٠ ٢,٥٩ ٧٢٥٠ حائل

 ١,٤٨ ١١٢٥٨ ١,٣٤ ١٥٠٩ ١,٢٦ ٣٥٤٢ الحدود الشمالية

 ٢,٨٧ ٢١٧٨٨ ٢,٢٢ ٢٤٨٤ ٢,٧٣ ٧٦٦٨ جازان

 ١,١٩ ٩٠١٤ ١,٠٦ ١١٨٦ ١,٥٣ ٤٢٨٠ نجران

 ٢,١٩ ١٦٦٨٤ ١,٩٣ ٢١٥٧ ٢,٢١ ٦١٩٤ الباحة

 ١,٩٧ ١٤٩٧٣ ١,٧ ١٩٠٨ ٢,٤٨ ٦٩٤٢ الجوف

١٠٠,٠٠ ٧٥٩٩١٤ ١٠٠,٠٠ ١١١٩٥٥ ١٠٠,٠٠ ٢٨٠٥١٨ اإلجمالي العام
 .وزارة التعليم العالي: المصدر  
 

 طالب الدراسات العليا   ٢٢/٢/٢/٢
طالبـاً وطالبـة عـام     ١١٣٣٥من ارتفعت أعداد طالب الدراسات العليا في الجامعات 

بمعدل نمو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩طالباً وطالبة عام  ١٧٨٥٥إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
من إجمـالي طـالب البكـالوريوس    ) ٣,٧(، يشكلون نحو )١٢,٠٣(سنوي متوسط قدره 

، وطالب )١٤(، يشكل طالب الدكتوراه منهم نسبة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩المقيدين في عام 
 ).١٨(، وطالب الزمالة والدبلوم العالي نسبة )٦٨(نسبة  الماجستير

 
 أعضاء هيئة التدريس     ٢٢/٢/٢/٣

عضـواً فـي عـام     ١٨٣٦٢ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات مـن   
بمعدل نمـو  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عضواً في عام  ٣١٥٣٦إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

 .)٥٩,٦٥(السعوديون منهم نحو ، يشكل )١١,٤٢(سنوي متوسط قدره 
كما بلغت أعداد الموفدين والمبتعثين من المحاضرين والمعيدين فـي الجامعـات فـي    

 ٨٧٢، مـنهم  ينوموفد ينمبتعث ٣٤٠٨نحو ) ٢٠٠٨(هـ  ٢٨/١٤٢٩الداخل والخارج للعام 
 .مبتعثاً ٢٥٣٦و موفداً،
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 الطاقة االستيعابية    ٢٢/٢/٢/٤
وسعاً كبيراً في النطاق الجغرافي لقطاع التعلـيم العـالي   شهدت خطة التنمية الثامنة ت

التعليم العالي المملكة لتحقيق مبدأ توسيع قاعدة ليشمل جميع المناطق ومعظم المحافظات في 
 ١٢فقد تم إنشـاء  . وتلبية رغبات الطالب في مختلف مناطق المملكة إلكمال تعليمهم الجامعي

جديـدة تنتشـر جغرافيـا فـي جميـع المنـاطق        كلية ١٥٢جامعة جديدة باإلضافـة إلـى 
 .والمحافظات

وفي إطار إسهام القطاع الخاص في التعليم العالي فقد وصل عدد الجامعات األهلية إلى 
 .ألف طالب وطالبة ٢٦كلية يدرس بها أكثر من  ١٩جامعات وعدد الكليات األهلية إلى  ٨

هللا بن عبد العزيز لالبتعاث فـي  كما يسهم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد ا
دعم توفير التخصصات النادرة كالطب والعلوم الطبية، والتخصصات الهندسية والتقنية حيـث  

دولـة   ٢٣ألف طالب وطالبة إلى جامعات عالمية متقدمة في أكثر من  ٧٠تم ابتعاث أكثر من 
واليابان ونيوزيلندا وفرنسا منها على سبيل المثال الواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا 

 .وغيرهاوماليزيا 
 

 نشاط البحث العلمي    ٢٢/٢/٢/٥
تسهم الجامعات وبشكل مستمر عبر برامج البحث العلمي ومراكز التميـز واألنشـطة   
العلمية المرتبطة بها في خدمة قضايا المجتمع والبيئة ومتطلبـات التنميـة والتوجـه نحـو     

وتعد مراكز البحوث في الجامعات أحد أهم بيوت الخبرة العلمية . المعرفةالقائم على قتصاد اال
مركزاً بحثياً  ٧٢التي تسهم في هذا المضمار حيث بلغ عدد مراكز البحوث في الجامعات نحو 

كما بلغ إجمالي . بحث ومؤلف علمي ١٧٠٠، أنجزت أكثر من ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
ي أسهم في إعدادها أعضـاء هيئـة التـدريس    عدد البحوث والدراسات والمؤلفات العلمية الت

بحث ومؤلـف علمـي، تتنــوع     ٣٦٠٠والمنشورة في المجالت العلمية المحكمة أكثر من 
 .مجاالتها بين العلوم األساسيـة والتطبيقية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

فريـداً   هذا باإلضافة إلى جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية التي تُعد صرحاً علميـاً 
 . في مجال األبحاث العلمية والدراسات العلياومتميزة ملموسة  إسهاماتقدم تس

 
 التطوير المؤسسي والتنظيمي  ٢٢/٢/٢/٦

يشهد التعليم العالي حراكاً تنظيمياً نوعياً يهدف إلى تلبية حاجات التنمية المسـتدامة   
طة التنمية السابعة تـم افتتـاح   ففي العام األخير من خ. والمتوازنة في جميع مناطق المملكة
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ثالث جامعات في كل من الطائف بمنطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة بمنطقة المدينـة  
وفي السنة الثانية من خطة التنمية الثامنة تـم افتتـاح   . المنورة، وفي بريدة بمنطقة القصيم

نجران، وجازان، والباحة، حائل، وتبوك، والجوف، و: سبع جامعات في كل من المناطق التالية
كما تم في العام األخير من خطة التنمية الثامنة إحداث أربع جامعات جديدة . والحدود الشمالية

في كل من الدمام بالمنطقة الشرقية، والخرج، وشقراء، والمجمعة بمنطقة الرياض، الستيعاب 
لجدير بالذكر أنه تم إنشـاء  وا. األعداد المتنامية من خريجي الثانوية العامة في تلك المناطق

بمدينة الرياض، ُضمت إليها كليات البنات الموجـودة  ) جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(
أما بالنسبة لكليات البنات وكليات المعلمين في المنـاطق األخـرى التابعـة    . بمدينة الرياض

كما صدرت موافقة سامية . لوزارة التربية والتعليم، فقد ُضّمت إلى الجامعات في تلك المناطق
 . بضم الكليات والمعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى الجامعات

 

 القضايا والتحديات   ٢٢/٢/٣
 جودة التعليم  ٢٢/٢/٣/١

تشكل جودة التعليم موضوعاً من أهم الموضوعات التي تشـغل بـال الكثيـرين فـي     
المهتمين بأمر التعليم، فضمان جـودة  المملكة سواء ممن يتولون المسؤولية التعليمية أو من 

 .التعليم تضمن تحقيق مخرجات تعليمية يمكن أن تسهم بفعالية في عملية التنمية
، ومؤسسـات التعلـيم   وزارة التعليم العـالي  الجهود الحثيثة التي تبذلهاوقد أسهمت      

. نيفات العالميـة مراكز متقدمة في عدد من التصوتحقيق  ،العالي في االرتقاء بنوعية التعليم
 ٢٤٧مرتبـة  ال) تايمز كيـو أس (وفقاً لتصنيف جامعة الملك سعود فعلى سبيل المثال، حققت 

فـي  جامعة الملك فهد للبترول والمعـادن  وجاءت  .عالمياً واألولى من بين الجامعات العربية
المنفرد  الحضور العربيالملك سعود  ، والثانية عربياً، كما سجلت جامعةعالمياً ٢٦٦المرتبة 

األدق واألصـعب  هذا التصنيف يعد ، و)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام تصنيف شنغهاي في 
 .واألكثر انتشاراً في األوساط األكاديمية

وعلى الرغم من تلك النتائج وما حققته بعض مؤسسات التعليم العالي بالمملكـة مـن    
ليميـة أخـرى ال تـزال    مستويات ممتازة في التصنيفات العالمية للجامعات، فإن مؤسسات تع

خارج قائمة تلك التصنيفات العالمية، مما يتطلب مواصلة الجهود نحو االرتقاء بنوعية التعليم 
 .مؤسساته بالمملكةجميع في وجودته العالي 
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  االستيعاب النوعي للطالب بالتعليم العالي  ٢٢/٢/٣/٢
مسألة على جانب كبير مـن   يمثل استيعاب مخرجات التعليم الثانوي في التعليم العالي    

الفجوة بين الطلب المتزايد على : األهمية، الرتباطها بمجموعة من الموضوعات الفرعية، منها
التعليم الجامعي والطاقة االستيعابية المتوفرة، وعدم تحقيق االستيعاب النوعي متمثالً في تلبية 

بطالة التي قد تتعـرض لهـا   الرغبات في االلتحاق بكليات أو تخصصات معينة، والقلق من ال
مخرجات التعليم الثانوي في حال عدم تمكنها من االلتحاق بالتعليم العالي، وحاجة سوق العمل 

 .للتخصصات المطلوبة من التعليم العالي

، بـدأت حصـة   ليونتيجة لتزايد رغبة األسر السعودية في إكمال أبنائها التعليم العـا     
عليم العام ترتفع بشكل سريع، فاق معدالت النمو السـنوية فـي   التعليم الثانوي من إجمالي الت

تجـاوز مجمـوع   ) ٢٠٠٨(ــ  ه٢٨/١٤٢٩التعليم االبتدائي والمتوسط، ففي العام الدراسي 
المقيدين بالتعليم الثانوي مليون طالب وطالبة، كما أن أعداد المخرجـات مـن هـذا التعلـيم     

ت الذي عملت مؤسسات التعليم العالي علـى  مليون طالب وطالبة، هذا في الوقالربع  تتجاوز
فـي  نسبة المقبولين في الجامعات لتصل إتاحة الفرصة وتوسعة قاعدة التعليم العالي والقبول، 

 .من خريجي المرحلة الثانوية) ٩٠(إلى أكثر من ) ٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠عام 
تـوجههم  وب ال يعني بالضرورة وجتزايد أعداد الخريجين من التعليم الثانوي بيد أن     

والتحاقهم بالجامعات، فمنهم من يلتحق بالكليات العسكرية، ومنهم من ُيبتعث للدراسـة فـي   
ــ  ه١٤٢٩وتفيد إحصاءات القوى العاملة  لعام . الخارج، ومنهم من ينخرط في سوق العمل

هم مـن حملـة الشـهادة    ) سنة فأكثر ١٥( من مجموع المشتغلين السعوديين ) ٢٦,٨(أن 
هم الذين كان خيارهم الرئيس التوجه لسوق العمل مباشرة بعد إكمال مرحلة التعليم الثانوية، و

الثانوي بدالً من االلتحاق بالجامعات، وهذا يتطلب تغيير في مناهج التعليم الثانوي وبرامجـه  
من تهيئة وإعداد طالبه ليس فقط من أجل االستمرار في التعليم الجامعي، ولكن أيضا من أجل 

 .بالكليات التقنية تمهيداً لالنخراط في سوق العمل والحياة العملية والمجتمعااللتحاق 
ولضمان جودة مدخالت التعليم العالي، أنشأت وزارة التعليم العالي المركـز الـوطني       

، وقد أسهم المركز في تطوير معايير القبـول فـي   )٢٠٠٠(ـ ه١٤٢١للقياس والتقويم عام 
ن يمدخالتها من خالل اختبار القدرات واالختبار التحصيلي اللذالجامعات، وساعد على تحسين 

يقدمهما المركز مقياساً للقبول جنباً إلى جنب مع نتائج امتحانات الثانويـة كوسـائل رسـمية    
وقد تمكنت وزارة التعليم العالي من تضييق الفجوة بين العرض والطلب، . للقبول في الجامعات

حديث األدوات المعتمدة للقبول وعدم االعتماد بشـكل كامـل   وتطوير آليات القبول من خالل ت
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وتدعو الحاجة للمراجعة المستمرة ألنظمـة القبـول المعتمـدة، وأن    . على االمتحانات العامة
يصاحب ذلك تأسيس نظام معلومات شامل لمساعدة الطالب المتقدمين في تحديد خياراتهم من 

 .البدائل المتاحة أمامهم
 

 تحديد االحتياجات المتغيرة لسوق العمل   ٢٢/٢/٣/٣
تهتم حركة التجديد والتطوير في المجتمع السعودي بالمتغيرات المستقبلية وتأخذ فـي  

ولما كان التعليم بصفة عامة والتعلـيم العـالي   . حسبانها ما تنطوي عليه من تحوالت سريعة
التي يستند إليهـا هـذا    بصفة خاصة هو حجر الزاوية في تشكيل القدرات الفكرية والمهارات

التغيير والتطوير، تصبح المهمات التي يجب أن يضطلع بها قطاع التعليم العالي محورية فـي  
 .هذا الشأن

الـدبلوم  : في التعليم العالي في مراحلالتخصصات هيكل ) ٢٢/٢/٣(ويوضح الجدول         
 .، والبكالوريوس، والدراسات العلياالمتوسط

 
 )٢٢/٢/٣(الجدول 

 في التعليم العاليالتخصصات هيكل 
)( 

 مجال الدراسة
 الدراسات العليا البكالوريوس الدبلوم المتوسط

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
 ١٢,٢ ١٨,٠ ٨,٧ ١٨,٢ ١٧,٦ ١٩,٢ ٢٢,٥ ٤٤,١ ١٦,٣ العلوم

 ٣,٥ ٠,٢ ٥,٥ ٢,١ ٠,٢ ٥,١ ١٦,٥ - ٢١,٢ الهندسة
 ١,٢ - ١,٩ ١,٠ ٠,٥ ١,٩ ٠,٩ - ١,٢ الزراعة
 ٣,٩ ٦,٥ ٢,٤ ٣,٤ ٢,٩ ٤,٤ ١٦,٢ ٢٨,١ ١٢,٨ الصحة
 ٢٩,٢ ٢٥,٦ ٣١,٣ ٣,٢ ٣,٧ ٢,٣ ١,٨ ١,٦ ١,٩ التربية

 ٢٩,٠ ٣٢,٤ ٢٦,٩ ٤٦,٦ ٥٧,٥ ٢٩,٥ ١,٩ ٠,٧ ٢,٢ اإلنسانيات
العلوم االجتماعية 
 والتجارة والقانون

١٢,٠ ١١,٠ ١٢,٦ ١٣,٤ ١٣,٤ ١٣,٣ ٢٧,٥ ١٣,٩ ٣١,٣ 

البرامج الرئيسية 
 )تحضيرية(

٣,١ ١,٣ ٥,٩ ١٠,٣ ٥,٢ ١١,٨ - - - 

 ٩,٠ ٦,٣ ١٠,٧ ٩,٠ ٢,٩ ١٨,٤ ٢,٤ ٦,٤ ١,٣ أخرى
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

 .وزارة التعليم العالي: المصدر
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ــة  ــه  التخصصــات وبموازن ــالي بمراحل ــيم الع ــي التعل للطــالب المســتجدين ف
الطـالب الخـريجين مـن التعلـيم العـالي لـدول       تخصصـات  المختلفة بالمملكة مع هيكلة 

يتضح وجـود ميـل كبيـر نحـو دراسـة      ) دولة من مناطق مختلفة من العالم ٢٢(مختارة 
اإلنسانيات، وضـعف فـي التوجـه نحـو تخصصـات مهمـة مثـل التخصصـات الطبيـة          

فـي التعلـيم العـالي فـي     التخصصـات  دسية والعلوم الطبيعية، وهذا يؤكد بأن توزيع والهن
المملكة يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظـر، حتـى تـتمكن مؤسسـات التعلـيم العـالي مـن        

 .تلبية حاجات سوق العمل، ومن ثم تقليل معدالت البطالة
ب إضافة إلى ما سبق، سيكون مـن الضـروري مراجعـة هيكليـة توزيـع الطـال      

في التعليم العالي بـين التعلـيم العـالي الجـامعي ودون الجـامعي، خاصـة أن احتياجـات        
ذات طـابع عملـي وتقنـي ومهنـي والتـي      تخصصـات  التنمية تتطلب اهتماماً أكبر فـي  

 .يمكن تلبيتها من خالل برامج الدبلوم المتوسط
 

 توقعات الطلب  ٢٢/٢/٤
ـ   ي الطاقـة االسـتيعابية لمؤسسـات    شهدت خطة التنمية الثامنة توسعاً ملموسـاً ف

التعليم العـالي، بشـقيه الجـامعي ودون الجـامعي، وذلـك لمواكبـة مخرجـات التعلـيم         
الثانوي من جهة، وتلبية رغبـات الخـريجين والخريجـات فـي مواصـلة تعلـيمهم وفـق        

وفـي هـذا السـياق تسـتهدف     . التخصصات التي يحتاجها سوق العمل من جهـة أخـرى  
هـــ ٣١/١٤٣٢طالــب فــي عــام ) ٣١٥,٣٠٠(ة قبــول نحــو خطــة التنميــة التاســع

 ، العام األول من خطة التنمية التاسـعة، علـى أن يرتفـع هـذا العـدد تـدريجياً      )٢٠١٠(
، العـام األخيـر مـن    )٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦طالـب فـي عـام    ) ٣٧٥,٣٠٠(إلى نحو 

كمـا تتوقـع الخطـة ارتفـاع     ). ٤,٥(الخطة، وبمعدل نمو سنوي متوسـط قـدره نحـو    
نفسـها،  المـدة  خـالل  ) ٣١٨,٣٠٠(إلـى نحـو   ) ٢٤٠,٨٠٠(الخريجين مـن نحـو   عدد 

 ).٧,٢( وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره نحو 
والجدير بالذكر أن هيكليـة توزيـع طلبـة التعلـيم العـالي بـين التعلـيم العـالي         
الجامعي والتعليم العالي دون الجامعي فـي دول العـالم تحـدده احتياجـات سـوق العمـل       

كانـت حصـة التعلـيم الجـامعي فـي      ) ٢٠٠٦(هــ   ٢٦/١٤٢٧ففي عام . دولفي تلك ال
وفـي العـام   ). ٧٥,٤(المملكة من إجمالي الطلبة المستجدين فـي التعلـيم العـالي نحـو     

ارتفعـت حصـة الملتحقـين    ) ٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١األخير من خطة التنميـة الثامنـة   



الصفحة
٣٨٦

 

 

، )٩١(العـالي إلـى نحـو    بجامعات المملكة من إجمالي الملتحقـين بمؤسسـات التعلـيم    
 .وهو معدل يوازي أعلى المعدالت السائدة في دول العالم

 

 استراتيجية التنمية   ٢٢/٢/٥
 الرؤية المستقبلية  ٢٢/٢/٥/١

تعليم جامعي ينافس على الريادة، ويسهم في بناء المجتمع المعرفي ويلبي متطلبـات  
 .والبيئية التنمية االقتصادية واالجتماعية

 
 األهداف العامة  ٢٢/٢/٥/٢
 .زيادة الكفاءة الداخلية والخارجية لتحقيق متطلبات التنمية -
 .تحسين جودة التعليم -
 . تطبيق النظم اإلدارية الحديثة -
 .التوظيف األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالت -
 .التوسع في برامج الدراسات العليا وتنويعها -
 .إنتاج المعرفةدعم البحث العلمي وتعزيزه وزيادة اإلسهام في  -
 .تحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمعات المحلية -
تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسـات العلميـة فـي الـداخل والخـارج       -

 .لتحقيق أهداف التنمية
 

 السياسات  ٢٢/٢/٥/٣

     ترشيد القبول فـي التخصصات التي يقل الطلب عليها في سـوق العمـل وبـرامج
 .التنمية

 في التعليم العالي بالتركيز على البرامج والتخصصات ذات الطلب  ربط برامج التوسع
 .العالي في سوق العمل

  احتياجات سوق العمل من معارف ومهارات مناهج  ومقررات التعليم العالي تضمين
 .واتجاهات

  محلياً أو أكان تحديد المهارات المطلوبة من خريج التعليم العالي لسوق العمل سواء
 .عالمياً وتضمين ذلك في خطط تطوير التعليم العاليإقليمياً أو 
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   ــيم العــالي المتوســط، وذلــك حســب احتياجــات ــة التوســع فــي التعل التنمي
 .وسوق العمل

     ،تحديد مؤشرات جودة التعليم العالي فيما يتعلق بالطالب وعضـو هيئـة التـدريس
 .وبرامج التعليم، والساعات الفعلية للعملية التعليمية

  تتبعية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي، لتحديد مستوى أدائهم في إعداد دراسات
 .سوق العمل وجودته

   مراجعة الخطط والمناهج والبرامج الدراسية دورياً في ضوء ربط العملية التعليميـة
 .بجودة المخرجات

     تشكيل مجالس استشارية لمؤسسات التعليم العالي من كفـاءات محليـة وعالميـة
 .مستقبل الجامعة على المستوى التنافسي العالميللمشاركة في رسم 

 ًتطوير نوعية مخرجات التعليم العالي أكاديمياً وتقنيا. 
 زيادة نسبة المرونة في البرامج العلمية بمؤسسات التعليم العالي. 
 إكمال التقويم واالعتماد األكاديمي بكل ما يتطلبه من تجهيزات. 
 ليمي في بعض التخصصاتإنشاء مراكز في الجامعات لإلبداع التع. 
 العمل على استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين. 
     تعزيز مفاهيم اإلدارة الحديثة في إدارة مؤسسات التعليم العـالي واالسـتفادة مـن

 .التجارب الناجحة
 تطوير إجراءات العمل وتوثيقها والعمل على نشرها في الوسط الجامعي. 
 لبشرية، والعمل على تطويرهازيادة االهتمام بإدارة الموارد ا. 
 إنشاء قواعد معلومات جامعية والربط بينها. 
     تفعيل التعامل بين مؤسسات التعليم العالي من خالل شـبكة المعلومـات، وتحـديث

 .مواقعها على شبكة اإلنترنت
 تشجيع نشر األبحاث المتميزة في مجالت علمية عالمية. 
 مج الدراسات العليا بالجامعات، وخاصـة  تحفيز المتميزين من الطالب لاللتحاق ببرا

 .في التخصصات التطبيقية
   التوسع في برامج الدراسات العليا في الجامعات، وتوفير جميع اإلمكانات لذلك مـن

أعضاء هيئة تدريس ومعامل ومختبرات ومكتبات، وتشجيع طالب الدراسات العليـا  
 .لتوجيه بحوثهم فيما يخدم المجتمع والتنمية

 



الصفحة
٣٨٨

 

 

 دعم البحث العلمي في الجامعات ، وذلك من خالل إنشاء مراكـز بحثيـة    التوسع في
أبحـاث تقنيـة النـانو، واألبحـاث     : نوعية ومتخصصة في المجاالت الحديثة، مثل

 .الحيوية
        ،التركيز في البحوث التي يـتم إجراؤهـا علـى األولويـات واألهـداف الوطنيـة

 .ودعمها مادياً وبشرياً
  لجودة البحوث العلميـة، وذلـك فـي ضـوء االتجاهـات      إنشاء معايير ومؤشرات

 .العالمية
  تفعيــل الشــراكة بــين مراكــز البحــث العلمــي بالجامعــات والقطــاع الخــاص

 .ومؤسساته
        العمل على إنشاء المكتبات الرقميـة وتـوفير مصـادر وبنـوك للمعلومـات فـي

 .جميع مؤسسات التعليم العالي
 لجامعـة، وتوجيـه البحـث العلمـي بمـا      نشر ثقافة المشاركة والتفاعل المعرفي با

المعرفـة، والعمـل علـى     القـائم علـى   قتصـاد االيخدم إرساء دعائم ومقومـات  
 .تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية

        االستمرار في إقامة أسابيع الجامعـة والمجتمـع لـدعم التفـاهم والتعـاون بـين
 .مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع

        تحسين آلية اختيار المبتعثـين وتـوجيههم إلـى البـرامج المميـزة والجامعـات
 .المرموقة في التخصصات التي يحتاجها المجتمع

         التوسع فـي تطبيق الكراسـي العلميـة فـي الجامعـات بـدعم القطـاع الخـاص
 .وتمويله

        تأسيس قاعدة للشراكة فيما بـين مراكـز البحـث العلمـي بالجامعـات والقطـاع
 .الخاص

 لتوسع في الخدمات االستشارية بمؤسسات التعليم العاليا. 
 

 األهداف المحددة  ٢٢/٢/٥/٤
 التقويم المستمر لمناهج التعليم الجامعي. 
  إنشــاء كليــات وأقســام وبــرامج جامعيــة جديــدة تواكــب متطلبــات التنميــة

 .واحتياجات سوق العمل
  لـى خفـض متوسـط    تطوير الكفاءة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي، والعمـل ع
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عدد السنوات التي يقضيها الطالب في تلك المؤسسات حتـى سـنة التخـرج إلـى     

ــات ذات ) ٤,٥( ــع دراســيةالســنوات الســنة للكلي ــى األرب ســنة ) ٥,٥(، وإل
سـنة للكليـات ذات السـت    ) ٦,٥(للكليات ذات الخمس سنوات دراسـية، وإلـى   

 .سنوات دراسية
    فـي المجـاالت   ) ٢٢:١: (طالـب إلـى  /تطوير المعدالت الخاصـة بمعـدل أسـتاذ

 .في المجاالت الطبية) ٥:١(، ويةمالعلفي المجاالت ) ١٧:١(النظرية، و
  ١٠(ابتعاث ما ال يقل عن (      من إجمالي أعضـاء هيئـة التـدريس لنيـل درجـة

 .الدكتوراه،  وذلك حسب احتياجات كل جامعة، والتخصصات الموجودة
       ،العمل على زيادة أعداد طالب الدراسات العليـا فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي

 .من إجمالي طلبة المرحلة الجامعية) ٥(يقل عن ال إلى ما 
        دعم برامج الدراسات العليا في الكليـات المختلفـة عـن طريـق إحـداث بـرامج

قيـة  جديدة للماجستير والدكتوراه، مع التركيـز علـى العلـوم الهندسـية والتطبي    
 .والعلوم الطبية والعلوم الطبيعية

       التوسع في نشر آليات التعليم التعاوني بمؤسسـات التعلـيم العـالي، وذلـك فـي
 .الكليات التي تتوافق مع هذا النوع من التعليم

         العمل على تلبية احتياجـات القطـاعين الحكـومي والخـاص مـن العمالـة مـن
قطـاعين العـام والخـاص لتـوفير     خالل التنسيق بين مؤسسات التعليم العـالي وال 

 .االحتياجات من القوى العاملة
        القيام بدراسات تتبعية لخريجي مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي أمـاكن عملهـم

لهدف معرفة نقاط القوة والضعف في إعدادهم، ومـن ثـم العمـل علـى تطـوير      
 .البرامج

      الفنيـة   إنشاء مراكز استشارية بمؤسسـات التعلـيم العـالي لتقـديم االستشـارات
 .للمؤسسات الحكومية والخاصة على السواء

          دعم مؤسسات التعلـيم العـالي فـي القطـاع الخـاص وتحفيزهـا للتوسـع فـي
 .التعليم العالي األهلي

  تطــوير شــبكة االتصــاالت وآليــة تــدفق المعلومــات بــين جامعــات المملكــة
والهيئــات والمؤسســات العلميــة األخــرى لخدمــة أغــراض التبــادل العلمــي 

 .قافي، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقةوالث
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      التنسيق فيما بين مؤسسات التعليم العالي في المملكـة وأمانـة مجلـس التعـاون
 .لدول الخليج العربية

      إحداث تعاون فيما بين مؤسسات التعليم العـالي بالمملكـة والجامعـات والهيئـات
يس والمـنح الطالبيـة   العلمية بالخارج في مجاالت تبـادل أعضـاء هيئـة التـدر    

 .وجميع المجاالت ذات العالقة
      مهماتهـا  رفع القدرات العلمية لمراكز البحوث بالجامعـات لتمكينهـا مـن تأديـة

 .في خدمة المجتمع وحل مشكالته
 التوسع في إنشاء الجمعيات العلمية المتخصصة وتوسيع نشاطاتها. 
   وإجـراء الدراسـات    دعم مشاريع البحوث العلمية في الجامعات  والتوسـع فيهـا

 .الالزمة للتطوير النوعي في الجامعة، وكذلك تنويع مجاالت البحوث العلمية
          زيادة عـدد الـدورات والبـرامج التأهيليـة والتعلـيم المـوازي وزيـادة أعـداد

 .المقبولين بها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل
  واإلداريةالمحافظة على السعودة الكاملة في الوظائف القيادية. 
        رفع نسبة السعوديين في أعضـاء هيئـة التـدريس بمؤسسـات التعلـيم العـالي

 .والوظائف المهنية المساعدة والوظائف الفنية والصحية
      تحسين مستوى األداء الوظيفي بعقد دورات تدريبيـة متتاليـة ألعضـاء الجهـاز

 .اإلداري والفني
    الرعايـة الصـحية وتوفيرهـا،    : تطوير الخدمات واألنشطة الطالبية مـن حيـث

وتأمين السكن الجامعي للطالب، وإتاحة الفرصـة لجميـع الطـالب فـي ممارسـة      
ــة    ــديم الرعاي ــة، وتق ــة واالجتماعي ــفية والثقافي ــية والكش ــطة الرياض األنش
االجتماعية للطالب والطالبات المحتـاجين بالجامعـات، وإتاحـة خدمـة المكتبـات      

الوجبـات الغذائيـة، وتقـديم خـدمات النقـل      لجميع الطالب والطالبـات، وتقـديم   
 .والكتب الجامعية

 
 المتطلبات المالية ٢٢/٢/٦

وزارة التعلـيم العـالي،   (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لقطـاع التعلـيم العـالي      
 .بليون ريال) ٢٠٠,٢(خالل خطة التنمية التاسعة ) والجامعات
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 التدريب ٢٢/٣
 المقدمة  ٢٢/٣/١

. يشكل التدريب التقني والمهني عنصراً رئيساً في منظومة تنمية المـوارد البشـرية  
ويتميز بمتانة عالقته بسوق العمل وسرعة استجابته لمتطلباتـه وقـوة ارتباطـه بالنشـاط     

ويعد التدريب عملية تأهيل مستمرة ال يمكن حصرها في مرحلة حياتية محددة أو . االقتصادي
يسهم فـي تفعيـل مشـاركة    النظام التدريبي بمستوياته المتنوعة،  بعمر معين، ومن ثم فإن

 . في النشاط االقتصاديالموارد البشرية 
وأنشـأت مـن    ،خـالل العقـدين الماضـيين    بالتدريب بشكل كبير مملكةوقد اهتمت ال
وتنفيـذها، كمـا شـجعت القطـاع      البرامج التدريبيـة  متخصصة إلعدادأجل ذلك مؤسسات 

هماته في تـدريب القـوى العاملـة وتأهيلهـا، وذلـك انطالقـاً مـن        الخاص على توسيع م
وبمسـتوياته المختلفـة، يشـكل الوسـيلة الفاعلـة التـي       المملكة كون النظام التدريبي في 

وقـد  . يمكن من خاللها تلبية االحتياجات المتسارعة لسوق العمـل مـن العمالـة المدربـة    
سـتيعابية لمؤسسـات التـدريب،    شهدت خطة التنميـة الثامنـة توسـعاً فـي الطاقـات اال     

وتطويراً لبرامج التدريب التقنـي والمهنـي ومنهجياتـه، ومراجعـة ألوضـاعه التنظيميـة       
الـذي قضـى   هــ  ١٤/٨/١٤٢٨وتـاريخ  ) ٢٦٨(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم     تُوجت ب

 .بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
مسيرة، ومواصلة تحقيق الجـودة العاليـة   وتستهدف خطة التنمية التاسعة استكمال ال

لمخرجات النظام التدريبي واالستجابة الفاعلة الحتياجات سوق العمل مـن القـوى العاملـة    
 . المدربة

يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن لقطاع التدريب موضحاً التطورات التي  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها  برزشهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ

الضوء على الرؤية  يلقخالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته، وُي
ة، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية ـالمستقبلي
 . التاسعة

 
 الوضع الراهن  ٢٢/٣/٢
 للتدريب التقني والمهني المؤسسة العامة ٢٢/٣/٢/١

تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل الرئيس فـي تـوفير التـدريب    



الصفحة
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التقني والمهني للقوى العاملة من خالل كلياتها التقنية ومعاهدها التقنيـة العليـا ومعاهـدها    
. ع الخـاص المهنية الصناعية، كما تقدم برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الحكومي والقطا

التطور في عناصر النشاط التدريبي للمؤسسـة خـالل السـنوات    ) ٢٢/٣/١(ويبين الجدول 
، حيث ارتفعت أعداد الوحدات التدريبية مـن  )٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩-٢٤/١٤٢٥
ألـف   ٧٧,٧رتفع إجمالي أعداد الملتحقين مـن  اوحدة تدريبية، كما  ١٤٣وحدة إلى  ١٠٠

 ). ١٢,٢(بنسبة زيادة بلغت ألف متدرب،  ٨٧,٢متدرب إلى 
 

 )٢٢/٣/١(الجدول 
 النشاط التدريبي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 )*(خطة التنمية الثامنة 
 

 البيان

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

 الكليات
 التقنية

 المعاهد
 العليا التقنية

 **للبنات

 المعاهد
 الصناعية
 المهنية

 الكليات
 التقنية

 المعاهد
 العليا التقنية
 للبنات

 المعاهد
 الصناعية
 المهنية

 ٩٩ ٩ ٣٥ ٦٧ ٩ ٢٤ عدد الوحدات التدريبية 

 ٢٠,٢ ٤,١ ٦٢,٩ ٣٦,٣ ١,٩ ٣٩,٥ ) ألف(الملتحقون 

 ١٣,٢ ٢,١ ٣٨,٨ -- ١,٩ ١٩,١٥ ) ألف(المستجدون 

 ١٢,٦ -- ١٢,٤ ١٣,٥ -- ١٠,٧ ) ألف(الخريجون 

 ٢,٧ ٠,١١٨ ٤,٣ ٣,٨ ٠,٠٧٧ ٢,٤ )ألف(هيئة التدريس

 ١/٨ ١/٣٥ ١/١٥ ١/١٠ ١/٢٥ ١/١٦ متدرب: معدل مدرب 

 . حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*) 
جرى دمج جهـة  ) ٢٠٠٥(هـ ٤/٣/١٤٢٦وتاريخ  )م ب/٣١٠٨(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  (**) 

 . اإلشراف على قطاع التدريب المهني للبنات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
هـو التوسـع   : أمرين على قدر كبير مـن األهميـة، األول  ) ٢٢/٣/١(ويبين الجدول 

الحاصل في الفرص التدريبية لإلناث مع ما ينطوي عليه ذلـك مـن تحسـين فـي الطاقـة      
االستيعابية للمعاهد، وبما يؤكد سعي المملكة إلى تمكين اإلناث من صقل مهاراتهن من خالل 

يتعلق بأهمية : والثاني. هلهن للمشاركة في النشاط االقتصاديالتدريب التقني والمهني بما يؤ
توفير الدعم للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبما يمكنها من التوسـع فـي تلبيـة    
احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والفنية، حيث ال تزال فـرص التـدريب المتاحـة    

  .  محدودة ودون الطموحات
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رامج أعاله، تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقنـي والمهنـي تنفيـذ    إضافة إلى الب 
 : مجموعة من برامج التدريب المشتركة، منها

ـ برامج التدريب المهني بالتعاون مع القطاعات العسكرية وال - ي بـدأ تنفيـذها عـام    ت
 . آالف متدرب سنوياً ١٠، وتستوعب حالياً نحو )٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥

بالتعـاون مـع    على األعمال المهنية والفنيةنزالء السجون برنامج التدريب المهني ل -
معهداً جديداً لهذا الغرض خالل  ٢٦وزارة الداخلية، حيث تم إكمال إنشاء ما يزيد عن 

 . خطة التنمية الثامنة

برنامج التدريب المشترك بين الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة، وصندوق  -
 . تنمية الموارد البشرية

نامج الشراكات االستراتيجية مع قطاع األعمال الذي أفضى إلى توقيـع عـدد مـن    بر -
هــ  ٢٨/١٤٢٩عـام  معهـداً فـي    ٢٢االتفاقيات إلنشاء معاهد تدريبية بلغ عددها 

)٢٠٠٨ .( 

برنامج التدريب التعاوني الذي يتضمن تخصيص فصل تدريبي واحد للتدريب التعاوني،  -
ويستفيد من هذا البرنامج سنوياً مـا  . يئة العملتتاح فيه الفرصة للمتدرب لمعايشة ب

 .ن طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومتدربيهاـألف م ٥٠يزيد عن 

ث يتم إقامة دورات تدريب وتأهيل لمختلف فئات المجتمع، خدمة المجتمع، حيبرنامج  -
متدرباً خـالل   ١٤٢٠٨٣وتدريب صيفي للطالب، وقد استفاد من هذا البرنامج  نحو 

 . خطة التنمية الثامنة
 

 معهد اإلدارة العامة ٢٢/٣/٢/٢
يختص التدريب في معهد اإلدارة العامة برفع كفاءة موظفي الخدمة المدنيـة بمـا يكفـل    

وقد شهد نشاط التدريب في المعهد نمواً مطرداً خالل خطة . االرتقاء بمستوى األداء الحكومي
 ٣٠٠مجاالً تحتوي علـى أكثـر مـن     ١٥المعهد التدريب من خالل التنمية الثامنة، إذ يقدم 
برنامجاً إعدادياً لتأهيل الخريجين الجدد من مراحل التعليم الثانوي  ٢٠برنامج تدريبي، وقرابة 

حلقة تطبيقية موجهة للقيادات اإلدارية العليا في األجهزة الحكومية، إضـافة   ٣٠والجامعي، و
الجهات الحكومية لتلبية متطلبـات ال تتـوافر فـي بـرامج     إلى برامج خاصة موجهة لبعض 

تطور الفعاليات المختلفة للمعهـد  ) ٢٢/٣/٢(التدريب المخططة سنوياً، ويوضح الجدول رقم 
 .خالل خطة التنمية الثامنة
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 )٢٢/٣/٢(الجدول 

 نشاطات معهد اإلدارة العامة 
 )*(خطة التنمية الثامنة

 

 البيان
 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ٢٠٤٤ ١٨٧٧ الملتحقون في البرامج اإلعدادية

 ٤٥٩٢٠ ١٦٧٧٧ الملتحقون في التدريب أثناء الخدمة

 ١٩٤٤ ١٠٦٠ الملتحقون في البرامج الخاصة

 ٥ ٦ عدد الندوات العلمية المعقودة

 ٦٤ ٧٧ عدد االستشارات المنفذة 

 ٧ ٥ )البحوث العلمية والترجمة(عدد األعمال العلمية المنفذة

 . حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)   
 .معهد اإلدارة العامة: المصدر   

 
 التدريب في الجهات الحكومية ٢٢/٣/٢/٣

تتولى العديد من الجهات الحكومية تدريب منسوبيها في مجاالت العمل لـديها، ومـن    
الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وزارة المياه والكهرباء، هيئـة  ): على سبيل المثال(هذه الجهات 

، )سـابك (الطيران المدني، المؤسسة العامة للموانئ، الشركة السعودية للصناعات األساسـية  
تلك بلغ إجمالي عدد المتدربين في وقد . السعودية، والشركة السعودية للكهرباءشركة أرامكو 

دد ـوبلغ ع ،)٢٠٠٧( هـ٢٧/١٤٢٨ام ـمتدرب ومتدربة، في ع ألف ١٣٣,٥نحو الجهات 
 .وخريجة خريجٍألف  ١٢٨,٨نفسه نحو لعام لالخريجين 

 
 التدريب في القطاع الخاص   ٢٢/٣/٢/٤

يؤدي القطاع الخاص دوراً مهّماً في تقديم خدمات التدريب التقني والمهني، حيث تقوم 
ومراكز بلغ عدد معاهد وقد . مؤسسات القطاع الخاص وشركاته بتقديم برامج تدريب مختلفة

 نحـو بهـا   التحـق ) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩معهداً ومركزاً في عام  ٩٩٤ة األهليالتدريب 
 خـريج ألـف   ٥٦نفسه نحـو  العام خالل كما بلغ عدد الخريجين ومتدربة،  اًمتدرب ٩٤١٥٨
 .وخريجة
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 القضايا والتحديات ٢٢/٣/٣ 
 الطاقة االستيعابية  ٢٢/٣/٣/١

أدى تطور البنية االقتصادية في المملكة إلى تزايد الحاجة إلى العمالة الوطنية المؤهلـة  
 إال أن .برامج التدريب التقني والمهنـي اإلقبال على تقنياً ومهنياً، وارتفعت نتيجة لذلك وتيرة 

المتقـدمين لتلـك   جميـع  استيعاب المتاحة ونقص الطاقة االستيعابية تحوالن دون اإلمكانات 
نحـو   )٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩بلغت نسبة االستيعاب من إجمالي المتقدمين لعام  لذا .البرامج

)٣٤ ( من إجمالي المتقدمين للتدريب التقني للبنين، ونحـو  فقط)٨ (  مـن إجمـالي   فقـط
الراغبين في االنضمام  من إجمالي المتقدمين) ٥١(المتقدمات للتدريب التقني للبنات، ونحو 

شكل زيادة أعداد المتدربين وبما يتناسب مع االحتياجات المتزايدة تو .لبرامج التدريب المهني
 .أبرز التحديات التي تواجه القطاعأحد للقوى العاملة المهنية والتقنية 

 مشـروعات معالجة هذا التحدي من خـالل اعتمـاد   ة سعاتستهدف خطة التنمية الوت
 وتشغيلها، ومعاهد تقنية عليا للبنات، ومعاهد تدريبية مهنية للبنين كليات تقنية للبنينإلنشاء 

إضافة إلى التوسـع فـي    .منها وتطويرها التوسع في القائمالكبرى و في المحافظات والمدن
 .ية المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصالبرامج التدريب

 
 لفحص المهني انظام  ٢٢/٣/٣/٢

إلى تطوير الجودة النوعيـة فـي الممارسـة    حاجة تبرز في قطاع العمل والتدريب ال
ولمعالجـة ذلـك   . اإجازة معترف بهوآلية  واضحة يجاد مقاييس وظيفيةإ المهنية، مما يتطلب
على مسـاهمة القطـاع   و ،لفحص المهنيلعلى إيجاد نظام التنمية التاسعة سوف تركز خطة 

تحـت إشـراف    ،في إقامة وحدات تتولى إجراء عمليات الفحص الالزمـة ومشاركته الخاص 
قد صـدر توجيـه مجلـس الـوزراء رقـم      و. ي والمهنيــالمؤسسة العامة للتدريب التقن

اص وزارة العمل بالفحص المهني هـ بالتأكيد على اختص٤/٣/١٤٢٦وتاريخ ) م ب/٣١٠٨(
للعمالة الوافدة، لكون الوزارة الجهة المختصة بإقرار المؤهالت المهنيـة وتنظـيم الفحـص    

قرار معالي وزيـر العمـل رئـيس مجلـس إدارة     وبمقتضى ذلك صدر  .المهني لتلك العمالة
متضمن هـ ال١٣/٤/١٤٢٦وتاريخ ) ٢٠٤/١(المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم 

اعتماد اإلطار العام للمؤهالت المهنية وتطبيق االختبارات المهنية إلثبات مدى أهلية العمالـة  
الوافدة وامتالكها للمعارف والمهارات الضرورية في المجاالت الفنية والمهنية التي تقتضـيها  

الفحص المهني استصدار األنظمة واللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم مما يتطلب  ،طبيعة عملهم
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؛ واعتماد نظام وطني للتأهيل المهنـي  ،تصنيف المؤهالت المهنية الوطنية؛ ووالتدرج المهني
لتطبيـق  وتشـغيلها  تأسيس مراكـز متخصصـة   ؛ ودة بيانات لالختبارات المهنيةـبناء قاعو

وتنظيمهـا  وضع آلية العتمـاد المـؤهالت المهنيـة الخارجيـة     و ،إجراءات الفحص المهني
 .وتنفيذها

 

 االحتياجات الفعلية للتدريب   ٢٢/٣/٣/٣
يعد عدم وجود بيانات مصنفة ومعتمدة لالحتياجات من العمالة من معوقات تحديد حجم 

عدم قدرة الجهات ، ومن ثم )حسب المهنة والمستوى(التوسع المطلوب في الفرص التدريبية 
ويمكـن فـي هـذا     .مستفيدةالتدريبية للوفاء بحاجة الجهات ال لبرامجالتدريبية على تحديد ا

ويتعلق باحتياجات سوق العمل من القوى العاملة : األول. المجال تحديد نوعين من االحتياجات
التقنية والمهنيـة، والتي تتولى عملية تدريبها بشكل أساس المؤسسة العامة للتدريب التقني 

يـة هـذه   االحتياجات التدريبية لموظفي الجهات الحكوميـة، ويتـولى تلب  : والثاني. والمهني
وبمــا   االحتياجـات تنسيق لتحديد وهذا يتطلب تفعيل آليات . االحتياجات معهد اإلدارة العامة

ممـا يتطلـب   . التدريبيـة خططها عند إعداد في الحسبان من أخذها يمكن الجهات التدريبية 
توسيع قنوات التنسيق بين الجهات التدريبية المختلفة من أجل تلبية حاجة النشاط االقتصادي 
من العمالة المدربة، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في تحديـد االحتياجـات التدريبيـة    

ي، وصوالً إلـى إعـداد خطـة وطنيـة     ـي النشاط التدريبـه فـواالرتقاء بمستوى إسهامات
 .للتدريب

 

 توقعات الطلب   ٢٢/٣/٤
تم إعداد توقعات الطلـب علـى التـدريب التقنـي والمهنـي اسـتناداً إلـى عـدة         
عوامل أبرزها، توقعات النمـو السـكاني واألعـداد الكبيـرة المتوقـع التحاقهـا ببـرامج        

ولتلبيـة هـذا الطلـب تسـتهدف المؤسسـة العامـة للتـدريب        . التدريب التقني والمهنـي 
معهـداً تقنيـاً عاليـاً     ٣٩كليـة تقنيـة وتجهيزهـا، و    ٦٠التقني والمهني افتتـاح نحـو   

خالل خطـة التنميـة التاسـعة تغطـي جميـع منـاطق        معهداً مهنياً صناعياً ١٥٠للبنات، و
) ٢٢/٣/٣(ويوضــح الجــدول . المملكــة وتمتــد إلــى المحافظــات والمراكــز اإلداريــة

خالصة بتقديرات الطلب من برامج التدريب األساسـية للكليـات التقنيـة والمعاهـد العليـا      
 .والمعاهد الصناعية التابعة للمؤسسة
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الزيادة فـي أعـداد أعضـاء هيئـة التـدريب      توقعات ) ٢٢/٣/٤(ويوضح الجدول 
التقني العـالي للبنـات والمعاهـد المهنيـة الصـناعية،       بفي الكليات التقنية ومعاهد التدري

 .وفقاً للزيادة المتوقعة في إجمالي المتدربين والمتدربات بنهاية خطة التنمية التاسعة
 

 )٢٢/٣/٣(الجدول 
 للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توقعات الطلب على برامج التدريب األساسية

 خطة التنمية التاسعة
 

 البرامج الرئيسة
إجمالي
 وحدات
 التدريب

إجمالي
الفصول 
 والورش

إجمالي 
 المستجدين
 والمستجدات

 إجمالي 
 المتدربين
 والمتدربات

إجمالي 
 الخريجين
 والخريجات

ــة .١ ــاس الخطـ ــنة أسـ سـ
 )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

٢٩٨٥٤ ١١٧٠٠٠ ٦٥٥٠٠ ٥٨٥٥ *١٤٦ 

 ٩٧٨٥٤ ٣٢٣١٠٠ ١٧٨٩٠٠ ١٥٦٤٠ ٣٩٥ المتوقع بنهاية الخطة .٢

 ٦٨٠٠٠ ٢٠٦١٠٠ ١١٣٤٠٠ ٩٧٨٥ ٢٤٩ :الزيادة المتوقعة في الخطة .٣

  ٣٥٤٠٠٣٥٤٠٠  ١٣٦٤٠٠١٣٦٤٠٠  ٧٤٦٠٠٧٤٦٠٠  ٥٥٩٨٥٥٩٨  ٦٠٦٠ الكليات التقنية -

  ٦٥٠٠٦٥٠٠  ٢٧٧٠٠٢٧٧٠٠  ١١٣٠٠١١٣٠٠  ٢٣٤٠٢٣٤٠  ٣٩٣٩ التقنية للبنات االمعاهد العلي -

  ٢٦١٠٠٢٦١٠٠  ٤٢٠٠٠٤٢٠٠٠  ٢٧٥٠٠٢٧٥٠٠ ١٨٤٧ ١٥٠ *الصناعيةالمعاهد المهنية  -

 .ضمنها معاهد العمارة والتشييد والمعاهد المهنية في السجون  (*)
 .المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: المصدر

 
 )٢٢/٣/٤(الجدول 

 توقعات الزيادة في أعداد أعضاء هيئة التدريب 
 خطة التنمية التاسعة

 
 الوظائف اإلدارية  أعضاء هيئة التدريس  البرامج الرئيسة

 واإلدارية المساعدة 
 ٣٩٠٠ ٩٨٦٠ *)٢٠٠٩(هـ٣٠/١٤٣١سنة أساس الخطة. ١

 ٧٣١١ ١٧٦٩٠ اإلجمالي بنهاية الخطة. ٢

 ٣٤١١ ٧٨٣٠:إجمالي الزيادة المستهدفة في الخطة. ٣

 ١٩١٣ ٤٣٩٤ الكليات التقنية -

 ٧٤٨ ١٧١٦ التقنية للبناتاالمعاهد العلي -

 ٧٥٠ ١٧٢٠ **معاهد التدريب المهني الصناعي -

 .الوظائف المعتمدة في الميزانية (*)
 . ضمنها معاهد العمارة والتشييد والمعاهد المهنية في السجون *)  *(

 .المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: المصدر
 

في برامج التـدريب   توقعات أعداد المتدربين والمتدربات) ٢٢/٣/٥(ويوضح الجدول 
المشتركة الحكومية واألهلية وخدمة المجتمع، حيث يتوقع أن يبلغ معـدل نموهـا السـنوي    

 .خالل خطة التنمية التاسعة)  ١٠(المتوسط نحو 
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 )٢٢/٣/٥(الجدول 

 الحكومية واألهلية وخدمة المجتمع في برامج التدريب المشتركة إجمالي المتدربين والمتدربات توقعات
 لتنمية التاسعةخطة ا

 العام المالي
 التدريب
 المشترك

 خدمة
 المجتمع

 التدريب
 األهلي

 المجموع
 الفرعي

 التدريب 
 التعاوني 
 المهني 
 *العسكري

 المجموع
 السنوي

 ١٢٨٧٥٠ ٣٢٥٠ ١٢٥٥٠٠ ٩٠١٠٠ ٢٧٣٠٠ ٨١٠٠ )٢٠٠٩( هـ٣٠/١٤٣١

 ١٤٤٣٠٠ ١٠٠٠٠ ١٣٤٣٠٠ ٩٦٤٠٠ ٢٩٢٠٠ ٨٧٠٠ )٢٠١٠( هـ١٤٣٢/ ٣١

 ١٥٣٧٠٠ ١٠٠٠٠ ١٤٣٧٠٠ ١٠٣١٠٠ ٣١٣٠٠ ٩٣٠٠ )٢٠١١(هـ ١٤٣٣/ ٣٢

 ١٦٣٩٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٣٩٠٠ ١١٠٤٠٠ ٣٣٥٠٠ ١٠٠٠٠ )٢٠١٢(هـ ١٤٣٤/ ٣٣

 ١٧٤٦٠٠ ١٠٠٠٠ ١٦٤٦٠٠ ١١٨١٠٠ ٣٥٨٠٠ ١٠٧٠٠ )٢٠١٣(هـ ١٤٣٥/ ٣٤

 ١٨٦٢٠٠ ١٠٠٠٠ ١٧٦٢٠٠ ١٢٦٤٠٠ ٣٨٤٠٠ ١١٤٠٠ )٢٠١٤(هـ ١٤٣٦/ ٣٥

 .تقديرات ثابتة (*)
 
وبالنسبة لألنشطة التدريبية في مجال رفع كفاءة الموظفين في األجهـزة الحكوميـة،    

 .األعداد المتوقعة للمتدربين حسب النشاط التدريبي) ٢٢/٣/٦(يبين الجدول 
  

 )٢٢/٣/٦(الجدول 
 األنشطة التدريبية الرئيسة المخطط تنفيذها في معهد اإلدارة العامة 

 خطة التنمية التاسعة

 هـ٣١/١٤٣٢ 
)٢٠١٠( 

 هـ٣٢/١٤٣٣
)٢٠١١( 

 هـ٣٣/١٤٣٤
)٢٠١٢( 

 هـ٣٤/١٤٣٥
)٢٠١٣( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
 المجموع )٢٠١٤(

 :بالبرامج العلياعدد المشاركين المخطط التحاقهم  -أ

 ٤٧٥ ٩٧ ٩٦ ٩٥ ٩٤ ٩٣ عدد الحلقات التطبيقية 

 ٩٠١٥ ١٨٤٥ ١٨٢٤ ١٨٠٣ ١٧٨٢ ١٧٦١ المشاركون في الحلقات

 :عدد المتدربين المخطط التحاقهم في البرامج التدريبية -ب

٢٢٠٢٩٠ ٤٥٥٧٠ ٤٤٧٨٤ ٤٣٩٥٩ ٤٣٣٥٠ ٤٢٦٢٧ مجموع المتدربين 
 :البرامج اإلعداديةعدد الدارسين المخطط قبولهم في  -ج

 ١٢٣٥٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٤٧٥ ٢٤٥٠ ٢٤٢٥ مجموع الدارسين 
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 استراتيجية التنمية ٢٢/٣/٥
 الرؤية المستقبلية ٢٢/٣/٥/١

مـن  اإلسهام الفاعل في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية تمكين المواطنين من 
مع ضـمان   ،بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العملالتدريب التقني والمهني  توفيرخالل 

استخدام التقنيات الحديثة واألساليب المبتكرة في عمليات التدريب، وبما يكفل التجـاوب مـع   
 .متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة

 
 األهداف العامة  ٢٢/٣/٥/٢
 .استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني -
 لحاجـة في المجاالت التقنية والمهنية وفقاً وتطويرها البشرية الوطنية الطاقات تأهيل  -

 .سوق العمل
تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على الوظيفـة   -

 .المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادراً على ممارسة العمل الحر
 .ل لتنفيذ برامج تدريبية تقنية ومهنيةاعمية مع قطاع األبناء شراكات استراتيج -
 .تشجيع االستثمار في التدريب التقني والمهني األهلي -
 .التدريبيةالجهات الجهات التعليمية و بينتوثيق العالقة والتكامل  -
والمشـاركة فـي   ، التوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنيـة  -

 .وتطويرها التقنيةبرامج نقل 
توفير احتياجات المناطق المختلفة من مراكز التدريب والتأهيل المهني في المجـاالت   -

والتخصصات المالئمة لمشروعاتها التنموية، وبصفة خاصة مواقع المدن االقتصادية 
 . الجديدة ومناطق التقنية

ى إسـهامها فـي   بمد) الوطنية واألجنبية(ربط الحوافز المقدمة لالستثمارات الخاصة  -
 .وتأهيلها تدريب العمالة الوطنية

والمنظمـات الدوليـة   " اللجان الدوليـة الثنائيـة المشـتركة   "االستفادة القصوى من  -
المتخصصة في تطوير برامج التدريب والتأهيل لتهيئة العمالة الوطنية لإلسـهام فـي   

 .على المعرفة ومجتمع المعلوماتالقائم التحول نحو االقتصاد 
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 السياسات   ٢٢/٣/٥/٣
 التوسع في برامج استقطاب أعضاء هيئة التدريب المتميزين. 
   تحقيق االنتشار الجغرافي بزيادة عدد الوحدات التدريبية للبنين والبنات في محافظـات

 . المملكة ومدنها وزيادة طاقتها االستيعابية
 التوسع في برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المشترك. 

  اإلمكانات التدريبية المتاحة في الجهات الحكومية واألهلية عن طريق أسلوب استثمار
 .الشراكة

 دعم التوسع في برامج التدريب التقني والمهني. 
 التوسع في تقديم برامج التدريب التقني والمهني لذوي االحتياجات الخاصة. 

 بناء المؤهالت المهنية الوطنية والفحص المهني وتنظيمها وتحديثها . 
 تصميم برامج دورية تدريبية ألعضاء هيئة التدريب وتنفيذها. 
   توفير بيئة محفزة ومساندة ألعضاء الهيئات التدريبية واإلشرافية للتواصل مع سـوق

 .العمل والمختصين فيه
 متابعة المتدربين من خالل قياس مستوى أدائهم في سوق العمل. 
  عن بعد، والتدريب اإللكترونياستحداث برامج لتطوير تقنيات التدريب، والتدريب. 
   تنفيذ دراسات استشرافية لتوجهات سوق العمل، والتطور التقني والمهني، والتقـويم

 . المستمر للخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني
 متابعة التوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني واالستفادة منها . 
  تدريبية داخليـة وخارجيـة لتشـغيل الوحـدات     بناء شراكات استراتيجية مع جهات

 .التدريبية
 التوسع في برامج خدمة المجتمع والتدريب المستمر.  
 خاصة باألمن والسالمة المهنية وتطبيقها في مواقع التدريبالتنظيمات تعزيز ال. 

     حفز المتدربين نحو مزيد من التفوق واإلبداع ورعاية المتميـزين مـنهم ليصـبحوا
 .لمدربي المستقب

 التنسيق مع الجهات التمويلية لدعم برامج التدريب األهلي. 

 إشراك القطاع الخاص في وضع لوائح وتنظيمات التدريب األهلي. 

   العمل على فتح المجال للمتميزين من خريجي الوحدات التدريبية إلكمال دراستهم فـي
  .مؤسسات التعليم العام والعالي

 نية على احتياج الخطط الوطنية، تدعم التطـور  بناء معايير لمؤهالت مهنية وطنية مب
 . التقني والصناعي، وتحديثها
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 األهداف المحددة  ٢٢/٣/٥/٤
  ألف متـدرب فـي    ١٣٦١٣٦تحقيق زيادة في عدد الملتحقين والملتحقات لتصل إلى نحو

 ٤٢ألف متدربة في المعاهد العليا التقنية للبنات، ونحـو   ٢٨الكليات التقنية، ونحو 
 .ألف في المعاهد المهنية، بنهاية العام األخير من خطة التنمية التاسعة

    تحقيق زيادة في عـدد المتدربين والمتدربات المستجدين والمستجدات لتصـل إلـى
ألف متدربة في المعاهد العليـا   ١١يات التقنية، ونحو ألف متدرب في الكل ٧٥نحـو 

ألف في المعاهد المهنية، في العام األخير من خطة التنمية  ٢٨التقنية للبنات، ونحو 
 .التاسعة

  ألـف خـريج مـن     ٣٥تحقيق زيادة في عدد الخريجين والخريجات لتصل إلى نحو
 ٢٦التقنية للبنـات، ونحـو    آالف خريجة من المعاهد العليا ٧الكليات التقنية، ونحو 

 .ألف خريج من المعاهد المهنية، في العام األخير من خطة التنمية التاسعة
  ألف متدرب خالل خطة التنمية التاسعة في إطار البرنـامج   ١١تدريب ما ال يقل عن

 .الوطني للتدريب المشترك

  فقهـا مـع   استمرار اللجان المتخصصة بالمراجعة الدورية للمناهج والتأكد مـن توا
 .احتياجات سوق العمل

 وضع نظام لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريب واعتماد الترخيص المهني لهم. 

 إكمال بناء معايير المهارات المهنية الوطنية وتطبيقها. 

 

 المتطلبات المالية  ٢٢/٣/٦
المؤسسة العامـة للتـدريب التقنـي    (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لقطاع التدريب  

 .بليون ريال )٢٦,٤(خالل خطة التنمية التاسعة ) والمهني، ومعهد اإلدارة العامة
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 الصحـــــة
 

 المقدمة  ٢٣/١
شكّل االهتمام االستراتيجي بتطوير الرعاية الصحية أحد الركائز الرئيسة فـي خطـط   
التنمية المتعاقبة للمملكة، ويأتي ذلك من منطلق أهمية توفير مقومات الرعاية الصحية، دعماً 

ويتجسـد  . لتطوير المستوى الصحي والقدرات الصحية للمواطنين في جميع أرجاء المملكـة 
الصحية في المادة الحادية والثالثين من النظام األساسي للحكم التـي أكـدت    االهتمام بالتنمية

على عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وقد فَّعلـت نصـوص   
 . األنظمة الصحية المتعاقبة دعم هذا القطاع الحيوي ونمّوه

تهـا الوقائيـة والعالجيـة    وتتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة فـي مجاال 
والتأهيلية شبكة من المرافق الصحية تأتي في مقدمتها تلك التابعة لـوزارة الصـحة، وهـي    
الجهة الرئيسة المنوط بها العمل على توفير خدمات متكاملة وشاملة من الرعايـة الصـحية   

ة كــل  ويسهم في توفير هذه الخدمات إلى جانب وزارة الصح. تغطـي جميع مناطق المملكة
 . من الخدمات الطبية التابعة لألجهزة الحكومية األخرى، والقطاع الخاص الصحي

وقد تحسنت خدمات الرعاية الصحية خالل خطة التنمية الثامنة سـواء فـي مجـال    
فقد نالت الرعاية العالجيـة اهتمامـاً   . التوسع في البنية األساسية أو على صعيد تجويد األداء

اء المستشفيات العامة والتخصصية وتجهيزها، واكبه إنشاء المزيـد  تمثل في التوسع في إنش
من مراكز الرعاية الصحية األولية لتوفيـر خدمات طب األسرة وأنشطة الرعايـة الصـحية   

وقد انعكس التحسن في مردود الرعاية الصحية في انخفاض معدالت . األوليـة ألفراد المجتمع
 .يات األطفال، وزيادة العمر المتوقع عند الميالداإلصابة باألمراض السارية، ومعـدل وف

وتستهدف خطة التنمية التاسعة استمرار االهتمام بتطوير المستوى الصحي لجميـع   
لمواجهة االحتياجات الناجمة وافتتاحها السكان، من خالل التوسع في إنشاء المرافق الصحية 

األداء وجودة الخدمـة، ورضـا   عن الزيادة السكانية، كما تستهدف استمرار تحسين مستوى 
وتتبني الخطة مجموعة من السياسات والبرامج الموجهة نحو زيادة تفعيـل  . المستفيدين منها

تفويض  مزيد منالدور الضمان الصحي التعاوني ليشمل شرائح جديدة في المجتمع، وتحقيق 
افـق أنشـطة   في إدارة المرافق الصحية وتشغيلها، ودعم مرالصالحيات والحد من المركزية 

الرعاية الصحية األولية وبرامجها وتكاملها مع الرعاية الثانوية والتخصصـية والمرجعيـة،   
 .لسكان في جميع مناطق المملكةافرها لجميع اوتيسير تو
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يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع الصحة موضحاً التطورات التي شهدها خالل  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل خطة أبرز خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً 

الضوء على الرؤية المستقبلية،  يلقالتنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته، وُي
 . واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة

 
 الوضع الراهن  ٢٣/٢
 األداء العام   ٢٣/٢/١
  الرعاية الصحية األولية: 
يتم توفير خدمات الرعاية الصحية األولية بالمملكة من خالل مراكز الرعاية الصـحية   

األولية، التي تُقدِّم لجميع أفراد المجتمع السعودي خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعالجية 
هــ  ٢٨/١٤٢٩ مركـزاً عـام   ١٩٨٦وبلغ عدد هذه المراكـز  . والتأهيلية بالمستوى األول

ودعمـاً للتوسـع فـي    ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عن عام ) ٨,٩(بزيادة نسبتها  ،)٢٠٠٨(
خالل خطة التنمية الثامنة ضمن وتجهيزها مركزاً  ١٤٩٩أعداد هذه المراكز فقد اعتمد إنشاء 

ومواجهة الزيادة في الطلب المستأجرة برنامج التمويل من فائض الميزانية لتحل محل المراكز 
 ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام حتى مركزاً  ٨٦٠على الخدمة، وقد تم البدء في تنفيذ 

وتـرتبط  . وتقدم هذه المراكز خدماتها ألفراد األسر في فئـاتهم العمريـة المختلفـة   
بالمستشفيات العامة والتخصصية ليتم تكامل الخدمة من خالل نظـام اإلحالـة الـذي يشـكل     

. توفر الرعاية العالجية بدءاً من المستوى األول وحتى المستوى التخصصي الـدقيق منظومة 
وتوفر مراكز الرعاية الصحية األولية الرعاية المتكاملة لصحة األم والطفل من خالل المتابعة 
أثناء الحمل وأثناء الوالدة وبعدها، وتقوم بتنفيذ برنامج التحصينات الالزمة لألمهات ولألطفال 

مراض المعدية، إضافة إلـى برنـامج الوقايـة مـن اإلصـابة بـاألمراض السـارية        ضد األ
وتقوم المراكز أيضاً برعاية المصابين باألمراض غيـر السـارية ومتـابعتهم،    . والمستوطنة

وقد بلـغ عـدد   . خاصة المزمنة كأمراض ضغط الدم والسكري من أجل الحد من مضاعفاتها
، )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩مليون زيارة في عام  ٤٧,٥ زيارات المراجعين لهذه المراكز نحو

) ٣,٦٣(ألف زيارة لكل مركز خالل العام، وبلغ متوسط نسبة اإلحالة نحو  ٢٤بمتوسط نحو 
 . من مجمل عدد الزيارات التي تمت خالل العام نفسه

وعلى الرغم من التوسع في أعداد مراكز الرعاية الصحية األولية وانتشارها في جميع 
لمملكة خالل خطة التنمية الثامنة، ال يزال هناك احتياج إلى إنشاء المزيد منها لتقديم مناطق ا

ويتوقـع أن  . الخدمات الصحية األساسية الالزمة لتغطية االحتياجات الفعلية من هذه الخدمـة 
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يتحسن معدل عدد السكان لكل مركز فـي جميع المناطق مع االنتهاء من تنفيذ مراكز الرعاية 

 .ألولية الجاري إنشاؤهاالصحية ا
 

  الرعاية الصحية العالجية: 
تتكامل عناصر النظام الصحي بالمملكة بتقديم خدمات الرعاية العالجيـة مـن خـالل     

طبية وصحية مؤهلة تأهيالً جيـداً، إضـافة إلـى    طاقات مرافق صحية متخصصة تتوافر لها 
وقد تحقق بنهاية العـام  . متكاملةاألجهزة والمعدات الالزمة لتقديم خدمات تشخيصية عالجية 

موازنـة بسـنة األسـاس    ) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩الرابع مـن خطـة التنميـة الثامنـة     
مستشفى، وزيـادة   ٣٩٣إلى  ٣٥٠، زيادة في عدد المستشفيات من )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

إلى  ٣٨٤٩٦سريراً، وزيادة في عدد األطباء من  ٥٣٨١٩إلى  ٤٩١٨٤في عدد األسرة من 
 ٩٣٧٣٥ممرضة إلى /ممرض ٧٤١١٤، وزيادة في أعداد هيئة التمريض من طبيباً ٤٧٩١٩
 . ممرضة/ممرض

 )٢٣/١(الجدول 
 تطور المرافق والعمالة الصحية 

 (*)خطة التنمية الثامنة 

 هـ٢٤/١٤٢٥ البيان
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

هـ ٢٨/١٤٢٩الرقم القياسي لعام 
هـ ٢٤/١٤٢٥[) ٢٠٠٨(

)١٠٠=)٢٠٠٤[ 
 ٣٥٠٣٩٣١١٢,٣ المستشفيات

 ٤٩١٨٤٥٣٨١٩١٠٩,٤ األسرة
 ١٨٢٤١٩٨٦١٠٨,٩ **المراكز الصحية

 ٣٨٤٩٦٤٧٩١٩١٢٤,٥ األطباء
 ٧٤١١٤٩٣٧٣٥١٢٦,٥ هيئة التمريض

 ٤٤٥٥٨٥١٢٨٨١١٥,١الفئات الطبية المساعدة
 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة )*(

 .التابعة لوزارة الصحةالعدد يمثل المراكز الصحية  )**(
 .وزارة الصحة، وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
وقد أسهم هذا التوسع في تحسن المؤشرات الصحية قياساً إلى أعداد السكان، فعلـى  

-٢٤/١٤٢٥ة المـد من السكان خالل ) ١٠,٠٠٠(سبيل المثال، ارتفع معدل عدد األطباء لكل 
 ٣٩إلى  ٣٣طبيب، ولهيئة التمريض من  ٢٠إلى  ١٧من ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(هـ ٢٨/١٤٢٩

من السكان تحسناً طفيفـاً خـالل   ) ١٠٠٠(، كما شهد معدل عدد األسّرة لكل ممرضة/ممرض
 .سريراً ٢,١٧٤إلى  ٢,١٦٩نفسها من المدة 
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وتضطلع وزارة الصحة بالنصيب األكبر في تقديم الخدمات الصحية حيث بلغت نسـبة  
) ٥٨,٩: (ى إجمالي خـدمات القطـاع الصـحي   إل) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩إسهاماتها لعام 

بينمـا بلغـت نسـبة إسـهامات     . لهيئة التمريض) ٥٤,٦(لألطباء، و) ٤٧,٣(لألسرة، و
لألطبـاء،  ) ٢٢,٦(لألسـّرة، و ) ٢٠,١(الخدمات الصحية باألجهزة الحكوميـة األخـرى   

سـّرة،  لأل) ٢١(وبلغت نسبة إسهامات القطاع الصحي الخاص . لهيئة التمريض) ٢٢,٩(و
 ). ٢٣/٢(لهيئة التمريض، الجدول ) ٢٢,٥(لألطباء، و) ٣٠,١(و

 
 ) ٢٣/٢(الجدول 

 اإلسهامات 
 النسبية للقطاعات الصحية

 (*)خطة التنمية الثامنة 

 

 البيان
 هيئة التمريض األطباء األسرة

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤(

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨(

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤(

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ٥١١٨٨ ٣٨٠١٩ ٢٢٦٤٣ ١٧٦٢٣ ٣١٧٢٠ ٢٨٧٥١ ةوزارة الصح
الحكومية الجهات 
 األخرى

٢١٤٦٢ ٢٠١٤٢ ١٠٨٠٨ ٩٣٣١ ١٠٨٢٨ ١٠٣٠٠ 

 ٢١٠٨٥ ١٥٩٥٣ ١٠١٣٣١١٢٧١١١٥٤٢١٤٤٦٨ القطاع الخاص
 ٩٣٧٣٥ ٧٤١١٤ ٤٧٩١٩ ٣٨٤٩٦ ٥٣٨١٩ ٤٩١٨٤ جماليإلا

 .التنمية الثامنةحتى العام الرابع من خطة  )*(
 .وزارة الصحة: المصدر

 
وبلغ عدد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية بالمستشـفيات والمراكـز الصـحية    

مليـون  ) ١٢٢,٧(، )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨والمستوصفات في القطاع الصحي بالمملكة عام 
األجهـزة  لمؤسسات ) ١٦,٥(لمؤسسات وزارة الصحة، و) ٤٨(زيارة، موزعة نسبياً إلى 

وبلغ عـدد المرضـى المنـومين    . لمؤسسات القطاع الخاص) ٣٥,٥(الحكومية األخرى، و
 ٠,٥مليون منوم بمستشفيات وزارة الصـحة، و  ١,٦مليون منوم، منهم  ٢,٨بالمستشفيات 

مليون منوم بمستشفيات القطـاع   ٠,٧مليون منوم بمستشفيات األجهزة الحكومية األخرى، و
 . )٢٣/٣(الخاص، الجدول 

 
  



 

 

ية 
تنم
ة ال

خط
سعة

التا
 

الصفحة 
٤٠٧ 

 
ـة
حـ

لص
ا

 
صل 

الف
٢٣ 

 )٢٣/٣(الجدول 
 اإلسهامات النسبية للقطاعات الصحية في عدد زيارات المراجعين

 وفي عدد المنومين  
 )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨

 البيان
 المرضى المنومين زيارات المراجعين

 العدد بالمليون
المساهمة النسبية 

) العدد بالمليون 
المساهمة النسبية 

 
 ٥٧,١ ١,٦ ٤٨,٠ ٥٨,٩ ةوزارة الصح

 ١٧,٩ ٠,٥ ١٦,٥ ٢٠,٣ الحكومية األخرىالجهات 
 ٢٥,٠ ٠,٧ ٣٥,٥ ٤٣,٥ القطاع الخاص
 ١٠٠,٠ ٢,٨ ١٠٠,٠ ١٢٢,٧ جمالياإل

 .وزارة الصحة: المصدر
 

وقد استمرت خالل خطة التنمية الثامنة جهود وزارة الصحة إليصال الخدمات الصحية 
ورغم . متوازنة بين مختلف المناطقتحقيق تنمية صحية من أجل إلى جميع مناطق المملكة 

 اًالمملكة، ال يزال القطاع يحتاج مزيد مناطق التقدم المحرز في مؤشرات الرعاية الصحية في
من الدعم للوصول إلى مستويات أفضل في توزيع خدمات الرعاية الصحية بين مناطق 

وتوضح المؤشرات الخاصة بمعدالت األسّرة واألطباء وهيئة التمريض لوزارة . المملكة
) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥من السكان حسب المناطق للعامين  ١٠,٠٠٠الصحة لكل 

، تبايناً في األداء، ففي الوقت )٢٣/٣و ٢٣/٢و ٢٣/١(، األشكال )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩و
الذي شهدت مؤشرات األطباء وهيئة التمريض على مستوى إجمالي المملكة تحسناً، ارتفع 

من السكان بمقدار طفيف من  ١٠٠٠ة لوزارة الصحة لكل ـالمعدل العام لألسّرة التابع
) السكان/رةاألس(ويتوقع أن يشهد مؤشر . خالل األعوام المذكورة) ١,٢٨(إلى ) ١,٢٧(

تطوراً إيجابياً خالل السنوات الخمس المقبلة مع اكتمال إنشاء المستشفيات الجديدة الجاري 
 .تنفيذها

وتشير البيانات اإلحصائية لخدمات وزارة الصحة إلى ارتفاع مؤشرات الرعاية 
انية الصحية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة موازنة بالمناطق ذات الكثافات السك

العالية، إال أن المناطق الحضرية ذات الكثافات السكانية العالية تتوفر فيها بشكل أكبر الخدمات 
 . العالجية التي تقدمها الجهات الحكومية الصحية األخرى والقطاع الصحي الخاص
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  )٢٣/١(الشكل 

  الف من السكان آ) ١٠(ة وزارة الصحة لكل أسّرعدد معدل 
  على مستوى المناطق

 .وزارة الصحة: المصدر    

 )٢٣/٢(الشكل 

  الف من السكان آ) ١٠(أطباء وزارة الصحة لكل  عدد معدل
 على مستوى المناطق

 .وزارة الصحة: لمصدرا     
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القصيم الشرقية عسير تبوك حائل الحدود 
الشمالية

جازان نجران  الباحة الجوف المملكة
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الرياض مكــــة  
المكرمة

المدينة  
المنورة

القصيم الشرقية عسير تبوك حائل الحدود 
الشمالية

جازان نجران  الباحة الجوف المملكة

)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/٢٤ )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩/٢٨
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  )٢٣/٣(الشكل 
  الف من السكان آ) ١٠(معدل عدد هيئة التمريض لوزارة الصحة لكل 
  على مستوى المناطق

 .وزارة الصحة: المصدر

  
   مؤشرات أداء الرعاية الصحية:  

وأنشطتها خالل خطة التنميـة الثامنـة    في مرافق الرعاية الصحية وتيرة النمّو واكَب  
في معدالت األداء لخدمات الرعاية الصحية وتغطيتها الحتياجات فئات السكان من  موازٍ تطوٌر

) ٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠وقد أشار تقرير البنك الدولي . مختلف األعمار في جميع مناطق المملكة
بشأن أداء القطاع الصحي في المملكة إلى تميز المعدالت المتحققة في المملكة فـي مجـاالت   

فقد بلغـت  . لة موازنة بالمعدالت المتحققة في العديد من دول المنطقةرعاية األمومـة والطفو
-٩٩(نسبة المتحقق من أهداف الخطة الثامنة لتحصين األطفال ضد األمراض المعدية بـين  

١٠٧(     ولتوفير الرعاية الصحية لألمهات الحوامـل بواسـطة مهنيـين صـحيين ،)٩٨( ،
  ).٢٣/٤(، الجدول )١٠٠(وللوالدات التي تمت بواسطة مهنيين صحيين 

وقد أدى تنفيذ برامج الرعاية الصحية الخاصة باألطفال واألمهات إلى تحقيق تحسـن  
في المؤشرات الصحية لألمومة والطفولة، فانخفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة مـن  

حالـة لكـل ألـف    ) ٢١,١(إلى ) ١٩٩٠(هـ ١٤١٠حالة لكل ألف مولود حي في عام ) ٤٤(
، وانخفض كذلك معدل وفيات األطفال الرضـع خـالل   )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩ي عام مولود حي ف

كمـا  . حالة لكل ألف مولود حي) ١٧,٤(حالة لكل ألف مولود حي إلى ) ٣٤(المدة نفسها من 
حالة لكل عشرة آالف والدة حية، ومن المتوقع أن ) ١,٤٦(انخفض معدل وفيات األمهات إلى 
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الرياض مكـــة 
المكرمة

المدينة 
المنورة

القصيم الشرقية عسير تبوك حائل الحدود 
الشمالية

جازان نجران  الباحة الجوف المملكة

)٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥/٢٤ )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩/٢٨



الصفحة
٤١٠

 

حالة لكـل عشـرة آالف والدة حيـة عـام     ) ١,٢(وقدره يتحقق الهدف األلفي لهذا المعدل، 
هــ  ١٤٣٦، أي قبل خمسة أعوام عن الموعد الذي حددته األلفية لعام )٢٠١٠(هـ ١٤٣١

)٢٠١٥.( 
 

 )٢٣/٤(الجدول 
 مؤشرات الرعاية الصحية لألمومة والطفولة

 

المستهدف في  المؤشر
 الخطة الثامنة

المتحقق عام 
 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

ي لعام الرقم القياس
) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
المستهدف في الخطة (

 )١٠٠=الثامنة 
نسبة األمهات الحوامل الالتي يتم توفير الرعايـة

)(الصحية لهن بواسطة مهنيين صحيين
٩٨ ٩٨٩٦ 

نسبة الوالدات التي تتم بواسطة مهنيين صـحيين
)( 

١٠٠ ٩٧٩٧ 

نسبة تحصين األطفال باللقاح الثالثـي البكتيـري
)(الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوسضد 

١٠٢,٧ ٩٥٩٧,٦ 

 ١٠٦,٨ ٩٠٩٦,١)(نسبة تحصين األمهات ضد التيتانوس
 ١٠٢,٧ ٩٥٩٧,٦)(نسبة تحصين األطفال ضد شلل األطفال

نسبة تحصين األطفال باللقاح الثالثي ضد الحصبة
)(والحصبة األلمانية والنكاف

٩٩ ٩٨٩٧ 

 ٩٩,٦ ٩٨٩٦,١)"(ب"األطفال ضد االلتهاب الكبدينسبة تحصين 
 ٩٩,٨ ٩٨٩٧,٨)(نسبة تحصين األطفال ضد الدرن

 .وزارة الصحة: المصدر  
 

وأدى تطور خدمات الرعاية الصحية إلى انخفاض معدالت اإلصابة باألمراض السارية 
المستهدفة بالتحصين حيث استقر معدل اإلصابة بشلل األطفال عند الصفر وانخفض في بـاقي  

 ). ٢٣/٥(األمراض بنسب متفاوتة، الجدول 
التنميـة  ونتيجة للتطور الذي تحقق في المستوى الصحي في المملكة على مدى خطط 

المتعاقبة، وانتشار الخدمات والمؤسسات الصحية في جميع المناطق، فقد ارتفع متوسط العمر 
عاماً فـي   ٧٣,٧إلى ) ١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠عاماً في عام  ٧١,٤المتوقع عند الوالدة من 

ويلخص هذا المؤشر حصيلة األداء الجيد للقطاع، خاصة عنـد  ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
 . قق إقليمياً وعالمياًموازنته بالمتح
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 )٢٣/٥(الجدول 
 معدل اإلصابة باألمراض السارية المستهدفة بالتحصين

 

 المؤشر
الفعلي عام 

هـ ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

الفعلي عام 
 هـ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

 صفر صفرمن السكان١٠٠٠٠٠معدل اإلصابة بشلل األطفال لكل
 ٠,٠١ ٠,٠١من السكان١٠٠٠٠٠معدل اإلصابة بالدفتريا لكل

 ٠,٢٨ ٠,٥٤من السكان١٠٠٠٠٠معدل اإلصابة بالسعال الديكي لكل
 ٠,٠٢ ٠,٣٠من السكان١٠٠٠٠٠معدل اإلصابة بالتيتانوس لكل
 ٠,٣٣ ٣,٤٠من السكان١٠٠٠٠٠معدل اإلصابة بالنكاف لكل
 ٥,٤٤ ٧,٨٦من السكان١٠٠٠٠٠معدل اإلصابة بالحصبة لكل

 ١٨,٢٠ ١٩,٦٥من السكان١٠٠٠٠٠لكل"ب"الكبديمعدل اإلصابة بااللتهاب
 ٠,٠٤ ٠,٠٧مولود حي١٠٠٠معدل اإلصابة بالكزاز الوليدي لكل

 .وزارة الصحة: المصدر  
 

 الضمان الصحي  ٢٣/٢/٢
خطت المملكة خطوات واسعة نحو توفير آليات حديثة يتم من خاللها تقديم الرعايـة  

الضمان الصحي التعاوني الذي صدر بموجب قرار مجلس الصحية للمقيمين، من أبرزها نظام 
ويهدف النظام إلى تـوفير الرعايـة   ). ١٩٩٩(هـ ٢٧/٤/١٤٢٠وتاريخ ) ٧١(الوزراء رقم 

مع إمكانية تطبيقه على المواطنين بقـرار مـن مجلـس    ين، الصحية وتنظيمها لجميع المقيم
لضمان الصحي، وذلك لإلشراف وبموجب المادة الرابعة من النظام تم إنشاء مجلس ا. الوزراء

ومن المهمات األساسية التي يقوم بها المجلس تأهيـل شـركات التـأمين    . على تنفيذ النظام
التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي، واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان 

 . الصحي، وإصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام النظام
إلى أن عدد المرافق الصحية التي تـم  ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ام وتشير بيانات ع

مرفقاً صحياً موزعة حسـب   ١٣٩٣اعتمادها لتقديم الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بلغ نحو 
مرافـق   ٢٠٤صـيدلية، و  ٢١٥مستوصف وعيادة طبية، و ٨٣٥مستشفى، و ١٣٩: ما يلي
 ٥,٢٧مان الصحي التعـاوني  وبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية تحت مظلة الض. أخرى

مليون نسمة، وعدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتـوفير تغطيـة صـحية لمنسـوبيها     
منشأة، وعدد شركات التأمين المؤهلة من المجلس بتقديم خدمات التأمين الصـحي   ٥٩٥٤١

 . شركة ٢٩



الصفحة
٤١٢

 

 الخدمات الطبية اإلسعافية الطارئة  ٢٣/٢/٣
الخدمات الطبية اإلسعافية الطارئة لجميع السـكان  هيئة الهالل األحمر السعودي توفر  

 :وفيما يلي أهم المنجزات التي حققتها خالل خطة التنمية الثامنة. وللحجاج والمعتمرين
مركزاً إسعافياً جديداً، وقد بلغ إجمالي عدد مراكـز اإلسـعاف العاملـة     ٥٤تم افتتاح  -

 .فياًمركزاً إسعا ٢٧٣بالمملكة 
إجمالي عدد سـيارات  بلغ كما ، سيارة ٩٢٥ العاملةإجمالي عدد سيارات اإلسعاف بلغ  -

 .سيارة ٣١١الخدمة العاملة 

من العدد الـذي  ) ٨٨(مركزاً إسعافياً إلحالل المراكز المستأجرة بنسبة  ٧٩تم إنشاء  -
 .الخطة تهاستهدف

 
 ت الرعاية العالجية المتقدمةاخدم   ٢٣/٢/٤

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث خـدمات الرعايـة العالجيـة     يوفر مستشفى 
إجراء األبحاث الطبية التي تؤدي إلى استمرار زيادة كفاءة قيامه بالدقيقة المتقدمة إضافة إلى 

 :وقد تم حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة تحقيق اإلنجازات التالية. الخدمة
  طبيباً ٥٥٩سرير، وعدد األطباء  ٩٠١بلغ عدد أسّرة المستشفى. 

     مستشـفى   ١٩التوسع في استخدامات تقنية خدمات الطب االتصـالي حيـث شـملت
 . في مختلف مناطق المملكة اًوموقع

  عمليـة زراعـة    ٢١٦التوسع في برنامج زراعة األعضاء، إذ يجري المستشفى نحو
راعة الكبد والقلب زراعة كلى في العام، إضافة إلى ما شهدته ز ١٤٥خاليا جذعية، و

 .من زيادة خالل خطة التنمية الثامنة

  بحثاً جديداً تركز معظمها على أبحاث أمراض السرطان واألمراض الوراثية  ٤٤إجراء
 . واألمراض المعدية

   التوسع في األنشطة الخاصة ببرنامج التعاون الصحي مع مستشفيات وزارة الصـحة
أجراهـا استشـاريو المستشـفى فـي      ات الجراحية التـي ـغ عـدد العمليـحيث بل

 ٦٣٠٧عملية، وتمت معاينة  ٩٧٨) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مستشفيات المناطق عام 
مريضـاً مـن غيـر مرضـى      ٢٠١٦مرضى من مرضى المستشفى في مناطقهم، و

 .المستشفى
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 الرقابة على الغذاء والدواء   ٢٣/٢/٥
يزها بالمملكة مـن خـالل   تسهم الهيئة العامة للغذاء والدواء في حماية الصحة وتعز 

وفاعليتـه،  وجودتـه  الرقابة وضمان سالمة الغذاء، ومستوى أمـان الـدواء   بمهمات القيام 
 هـ١٤٢٤وقد حققت الهيئة منذ إنشائها عام . وسالمة األجهزة والمستلزمات الطبية وكفاءتها

بـة  عدداً من اإلنجازات في مجاالت الرقا) ٢٠٠٧(هـ ١٤٢٨، وصدور نظامها عام )٢٠٠٣(
ـ  . على الغذاء، والدواء، واألجهزة والمنتجات الطبية داد وتتلخص أهم هذه اإلنجازات فـي إع

تدريجياً من الجهات ذات العالقة بالرقابـة علـى الغـذاء     اتمالدراسات واألنظمة ونقل المه
والدواء إلى الهيئة إضافة إلى البدء في إنشاء البنية التحتية من مرافق ومختبرات، وتـدريب  

 .الرقابةمهمات الفنية واإلدارية القائمة بتنفيذ الطاقات 
 

 التطوير المؤسسي والتنظيمي   ٢٣/٢/٦
تعد وزارة الصحة الجهة الرئيسة المسؤولة عن تقديم خـدمات الرعايـة الصحيــة    
األوليـة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة من خالل شبكة متكاملة مـن الخـدمات   

طق المملكة، وتشمل مستويات الرعاية الصحية األولية والثانوية والتخصصية تغطي جميع منا
وإلى جانب وزارة الصحة، هناك مجموعة كبيرة من الجهـات الحكوميـة   . والمرجعية الدقيقة

التي تسهم في تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعالجية وفق احتياجات الفئات التي تستهدف 
الطبيـة  الطاقات بعضها بأنشطة البحث في المجال الصحي، وإعداد  إضافة إلى قيام. رعايتها

 :ويمكن إيجاز هذه الجهات فيما يلي. والصحية وتأهيلها

أخرى  فئاتتقدم الرعاية الصحية المتكاملة لمنسوبيها ولواألجهزة العسكرية واألمنية  -
 .من السكان

ويقـوم باسـتقبال   ) مؤسسة عامة(مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث  -
الحاالت التي تتطلب العالج التخصصي الدقيق، فضالً عـن قيامه بإجراء البحوث فـي  

 . المجاالت الصحية

الجامعات عن طريق كلياتها الطبية ومستشـفياتها التـي تقـدم الخدمـة العالجيـة       -
انب قيامها بتنفيذ برامج التعلـيم والتـدريب الطبـي،    المتخصصة، وهي تتولى إلى ج

 . إجراء البحوث الصحية

تقدم الخدمات الطبية اإلسعافية للسكان ولزوار المملكة وهيئة الهالل األحمر السعودي  -
 . من الحجاج والمعتمرين



الصفحة
٤١٤

 

 

المرافق الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والرئاسة العامة لرعاية  -
الشباب التي تقدم الخدمات الطبية لفئات معينة من السكان، هذا فضالً عـن المرافـق   
الصحية التي أنشأتها أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع لتقديم الخدمات 

 .أخرى من السكان فئاتالصحية لمنسوبيها ول

ات الصـحية  المركز الوطني السعودي لزراعة األعضاء الذي يرتبط بمجلـس الخـدم   -
 .مباشرة

، ومأمونيتهما تقوم بالرقابة على سالمة الغذاء والدواءوالهيئة العامة للغذاء والدواء  -
 .ودقة معايير األجهزة الطبية والتشخيصية وسالمتها

إضافة إلى وزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية األخرى، يسهم القطاع الخـاص  
 .المنتشرة في جميع مناطق المملكةبتوفير الخدمة الصحية من خالل منشآته 

ولضمان كفاءة األداء يقوم مجلس الخدمات الصحية بوضع سياسة التنسيق والتكامـل  
وقد أنشئ المجلـس بموجـب المـادة    . بين جميع الجهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية

عايـة  السادسة عشرة من النظام الصحي، ومن بين مهماته األساسية إعداد اسـتراتيجية الر 
الصحية بالمملكة، ووضع التنظيم المالئم لتشغيل المستشفيات الحكومية حسب أسـس كفـاءة   

 .اإلدارة واألداء والجودة النوعية ومعاييرها
كما يتولى مجلس الضمان الصحي الذي ُأنشئ بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني، 

ت والمؤسسات التي يزيد عدد مهمات اإلشراف على تطبيق النظام، وقد تم تطبيقه على الشركا
عامالً، كما بدأ العمل في التطبيق على الشركات والمؤسسات التي يقل عـدد   ٥٠عمالتها عن 
 .عامالً ٥٠عمالتها عن 

وقد شهدت خطة التنمية الثامنة إصدار عدد آخر من التشريعات التنظيميـة المتعلقـة   
وتـاريخ  ) ١٩(بخدمات الرعاية الصحية وزيادة كفاءتها، منها قرار مجلس الـوزراء رقـم   

بالموافقة على إنشاء صندوق الوقف الصحي الذي يهـدف إلـى   ) ٢٠٠٨(هـ ٢٣/١/١٤٢٩
 . لرعاية الصحيةتشجيع المساهمات الطوعية في مجال ا

وفي الحراك التطويري للقطاع وضمن إعادة هيكلته وتطوير خدماته بما يتواءم مـع  
تطور االحتياجات، تمت مجموعة من اإلجراءات التطويرية تتعلق بالجوانب التنظيمية للقطـاع  

 : الصحي، من أهمها
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تطويرية لمجمل إعداد وزارة الصحة دراسة إلعادة هيكلة القطاع الصحي وتقديم رؤية  .١
القطاع، وتصور تفصيلي إلعادة هيكلة وزارة الصحة، ويقوم على تركيز دورها علـى  
التخطيط والمتابعة والتقويم والمراقبة مع استمرارها في تـوفير وتقـديم الخـدمات    

 .الوقائية وبرامج الرعاية الصحية األولية

ل مجالس فرعية في إنشاء المجلس المركزي العتماد جودة المنشآت الصحية، وتشكي .٢
ومن المهمات األساسية التي يقوم بهـا  . المناطق لإلشراف على تطبيق معايير الجودة

وضع المعايير الموحدة للمنشـآت الصـحية، ومتابعـة أنشـطتها     : المجلس المركزي
وتقويمها مع تطوير معايير العمل الطبي، وإعداد الدراسات والبحوث الميدانية الالزمة 

عايير وطريقة تطبيقها، وإرساء قواعد الممارسة المهنية، والتعاون مع لتطوير هذه الم
الجمعيات الطبية لكل تخصص لوضع القواعد االسترشادية السريرية للممارسـة فـي   

 .التخصصات المختلفـة ونشرها على المستشفيات

وتـاريخ  ) ٥٩/م(صدور نظام مزاولة المهن الصحية بموجب المرسوم الملكي رقـم   .٣
، والالئحة التنفيذيـة للنظـام بـالقرار الـوزاري رقـم      )٢٠٠٥(هـ ١١/٤/١٤٢٦

 ).٢٠٠٦(هـ ١٤/٥/١٤٢٧وتاريخ ) ٣٩٦٤٤/١/١٢(

االستمرار في تنفيذ عملية الربط الشبكي بين المرافق الصحية المختلفة كخطوة نحـو   .٤
تطوير نظم المعلومات الصحية بما يلبي جميع األغراض التخطيطية ويسـاعد علـى   

 .لخدمات الصحية وجودتهاتحسين كفاءة ا

 
 توطين الوظائف   ٢٣/٢/٧

ازداد إجمالي المشتغلين من األطباء وهيئة التمـريض والفئـات الطبيـة المسـاعدة      
إلـى  ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥صـحي فـي عـام    طـاقم   ١٦٢,٥٢٩بالقطاع الصحي من 

، وارتفعت )١٨,٧(بزيادة نسبتها ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩صحي في عام طاقم  ١٩٢,٩٤٢
نفسها زاد عدد األطباء بنسبة المدة وخالل ). ٣٥,١(إلى ) ٢٩,٧(بة السعودة فيها من نس
)١٩ ( وارتفعت نسبة السعودة بينهم بشكل طفيف من)٢١,٣ ( إلى)٢١,٦(  وزاد عـدد ،

، )٢٨,٨(إلى ) ٢٣,٩(وارتفعت نسبة السعودة بينهم من ) ١٩,٣(هيئة التمريض بنسبة 
وارتفعت نسـبة السـعودة بيـنهم مـن     ) ١٧,٤(المساعدة بنسبة  وزاد عدد الفئات الطبية

)٤٧,٧ ( إلى)٥٩,١ .( وتوضح المراجعة التفصيلية لبيانات السعودة للمشتغلين في القطاع



الصفحة
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وزارة الصحة، والجهات الصحية الحكومية األخرى، والقطاع (الصحي حسب الجهات المشغلة 
ففيمـا  . مما يتطلب إيجاد الحلـول المناسـبة   وجود تباين في األداء في هذا المجال) الخاص

) من أطباء وهيئة تمريض وفئات طبية مساعدة(ونسبهم شهدت أعداد المشتغلين السعوديين 
ارتفاعاً في وزارة الصحة خالل المدة أعاله، سجلت نسبة األطبـاء وهيئـة التمـريض مـن     

سـبة السـعوديين مـن    السعوديين في الجهات الصحية الحكومية األخرى انخفاضا، ما عدا ن
وانفرد القطاع الصحي الخـاص  . الفئات الطبية المساعدة فقد حققت ارتفاعاً خالل المدة ذاتها

) ٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩ليس فقط بضعف تشغيله للعمالة السعودية والتي شكلت في عـام  
من مجموع المشتغلين في القطاع الصحي الخاص من األطباء وهيئة التمريض ) ٤,٥(نسبة 
ئات الطبية المساعدة، بل يالحظ كذلك انخفاض خالل السنوات األربع السابقة في األعـداد  والف

المطلقة للسعوديين من األطباء والفئات الطبية المساعدة، مما يتطلب توجيه القطاع الصـحي  
 .الخاص لبذل المزيد من الجهود في مجال توطين الوظائف الصحية

 
 دور القطاع الخاص  ٢٣/٢/٨

مملكة نهجاً واضحاً في دعم توسع إسهامات القطاع الخاص في توفير خدمات تعتمد ال
. وشهد هذا الدعم تطوراً مع البدء في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني. الرعاية الصحية

فقد بلغت نسبة أسرة مستشفيات القطاع الخاص من إجمالي األسرة في مستشـفيات المملكـة   
). ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥عام ) ٢٠,٦(، مقابل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام ) ٢١(نحو 

عـام  ) ٣٠,١(وبلغت نسبة أطباء القطاع الخاص من إجمـالي األطبـاء بالمملكـة نحـو     
، ونسـبة هيئـة   )٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥عـام  ) ٣٠(، مقابـل  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

هـ ٢٤/١٤٢٥عام ) ٢١,٥(، مقابل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام ) ٢٢,٥(التمريض نحو 
وضم القطـاع الصـحي الخـاص فـي عـام      . من إجمالي هيئة التمريض بالمملكة) ٢٠٠٤(

مستوصـف وعيـادة    ٢٤٧٨سـريراً،   ١١٢٧١مستشفى، و ١٢٣) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
مسـتودع لألدويـة،    ٣٩٨صيدلية، و ٤٧٤٧مركز عالج طبيعي،  ٤٤مختبراً، و ٨٤طبية، و
 ). ٢٣/٦(الجدول 
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 )٢٣/٦(الجدول 
 تطور المرافق الصحية بالقطاع الخاص

 (*)خطة التنمية الثامنة 

 

 هـ٢٤/١٤٢٥ البيــان
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

الرقم القياسي لعام 
) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥[
=١٠٠[ 

 ١١٠١٢٣١١٢ المستشفيات
 ١١١ ١٠١٣٣١١٢٧١ األسرة

 ١١٠ ١٠٤١١١٥٢ المستوصفات
 ١١٣ ١١٧٢١٣٢٦ العيادات

 ٧٠٨٤١٢٠ المختبرات
 ٢٥٤٤١٧٦مراكز العالج الطبيعي

 ١٢٣ ٣٨٥١٤٧٤٧ صيدلياتال
 ٣٥٠٣٩٨١١٤ مستودعات األدوية

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة *
 .وزارة الصحة، ووزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
الصحية المقدمـة بالمملكـة   وقد بلغت حصة القطاع الخاص في حجم خدمات الرعاية 

مـن  ) ٢٥(من إجمالي زيارات المـراجعين، و ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام ) ٣٥,٥(نحو 
 .إجمالي المرضى المنومين

ومع استمرار وزارة الصحة في نهجها بدعم القطاع الصحي الخاص، ال تزال الحاجة 
قائمة لتحفيز هذا القطاع في التوسع بشكل فعال في مجال سعودة العمالة الطبيـة والصـحية،   
 .     وترسيخ اإلشراف والمتابعة الفنية للقطاع ضماناً لجودة نوعية الخدمات الصحية التي يقدمها

 
 ضايا والتحدياتالق  ٢٣/٣
 زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية  ٢٣/٣/١

يتأثر الطلب على خدمات الرعاية الصحية بعدة عوامل أهمها النمو المطرد في عـدد  
مليون  ٢٢,٧نحو ) ٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥السكان الذي بلغ بحسب التعداد العام الذي ُأجري عام 

، وبمتوسـط  )١٩٩٢(هــ  ١٤١٣تم عام  عن التعداد الذي) ٣٣,٨(نسمة، بزيادة نسبتها 
كما يسهم تحسن الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العنايـة  ). ٢,٤(معدل نمو سنوي قدره 

 .بالصحة، والتغير في المراضة، في زيادة الطلب على الخدمة الصحية



الصفحة
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وتستدعي الزيادة المستمرة والمتوقعة في الطلب علـى خـدمات الرعايـة الصـحية     

ع في الخدمة الصحية وتطبيق سياسات وآليات التحول الهيكلـي فـي النظـام    استمرار التوس
تباع أسلوب االصحي بالتوسع في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ليشمل المواطنين مع 

 :وتضم منهجية التطور الهيكلي عدة عناصر. فصل التمويل عن مقدم الخدمة
 .وني ليشمل المواطنيناستمرار التوسع في تطبيق الضمان الصحي التعا -
إدارة مستشفيات وزارة الصحة وتشغيلها من خـالل مؤسسـة أو مؤسسـات عامـة      -

 .النوعية واالقتصادية لمردود الخدمة الجودةتستخدم أسلوب تعزيز 
إنشاء صندوق للتمويل من أجل تمويل الخدمة المقدمة ألفراد المجتمع غير المشتركين  -

عن طريق شركات ومؤسسات التأمين المصرح لهـا  في نظام الضمان الصحي الممول 
 .بذلك

توسع دور القطاع الخاص في إنشاء المستشفيات والمجمعات العالجيـة وتجهيزهـا    -
 .وتشغيلها

وتـوفير خـدمات   . تركيز دور وزارة الصحة على اإلشراف ومراقبة الجودة النوعية -
 .الرعاية الصحية األولية

 
 ةالعمالة الطبية والصحي  ٢٣/٣/٢

ال تزال قضية توفير العمالة الطبية والصحية وتوطينها تشكل محوراً أساسياً في مجال 
لألطبـاء،  ) ٢١,٦(لقد بلغت نسب توطين العمالة الطبية والصحية . توفير الخدمات الصحية

للعاملين بالفئات الطبية المساعدة، وذلك عام ) ٥٩,١(للعاملين في التمريض، و) ٢٨,٨(و
وتؤكد هذه النسب أن معدالت توطين الوظائف المتحققة في المجال ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

علمـاً أن النسـب   . وهيئة التمريض ءالصحي ال تزال منخفضة وخاصة بالنسبة لفئتي األطبا
المتحققة في القطاع الصحي الخاص هي أقل بكثير من المعدالت في القطاع العام، مما يجعـل  

 . ي على القطاع الخاص الصحي التعامل معهامن هذا الموضوع مسألة ملحة ينبغ
فخالل السنوات األربع األولى من الخطة الثامنة تحقق نمو بسيط في نسـب تـوطين   

عـام  ) ٢٣,٩(ففيما يتعلق بهيئة التمريض ارتفعت نسبة تـوطين الوظـائف مـن    . العمالة
الطبية ، أما الفئات )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام ) ٢٨,٨(إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

ارتفعـت إلـى   ) ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥في عام ) ٤٧,٧(المساعدة فقد كانت النسبة فيها 
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)٥٩,١ ( هـ ٢٨/١٤٢٩في عام)إال أن الصورة اختلفت فيما يتعلق بنسبة توطين ). ٢٠٠٨
في عـام  ) ٢١,٣(الوظائف لألطباء، حيث كانت نسب الزيادة ضئيلة، فقد ارتفعت النسبة من 

، ويرجع ذلك إلـى  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام ) ٢١,٦(لى إ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
استقدام مزيد من األطباء لمواجهة الحاجة إلى افتتاح المستشفيات والمراكز الصحية الجديـدة  

وعلى أي حال فإن معدالت تـوطين العمالـة الصـحية ال تـزال دون المسـتوى      . وتشغيلها
 .اس على العنصر البشريالمستهدف لهذه الخدمة الحيوية التي تعتمد في األس

ومن خالل التنسيق والتعاون بين كل من وزارة الصـحة، ووزارة التعلـيم العـالي،    
، والتعليم الطبي في القطاع الخاص يتم وضع برنامج تعليمي وتـدريبي  العامة ومعهد اإلدارة

نمـو  الطبية بتخصصاتها المختلفة وبما يتوافق مع االحتياجات منها بحسـب ال الطاقات لتأهيل 
 .يين المتوسط والبعيددالمتوقع والمستهدف للتوسع في مرافق الخدمة الصحية على الم

الطاقـات  الصحية الوطنية ستظل الحاجة قائمة إلى استقدام الطاقات فر اوإلى حين تو
ونظراً ألهمية ضـمان تـوفر الكفـاءة    . الصحية لتلبيـة احتياجات تشغيل المرافق الصحيـة

بية والصحية فإن األمر يحتاج إلى آلية فعالة وكفؤة يتم من خاللها توفير العاليـة للعمالة الط
 . العمالة الطبية والصحية األجنبية ذات التأهيل والممارسة المهنية عالية المستوى

الصـحية السـعودية فإنـه مـن     الطاقـات  ونظراً لألهمية العالية للتوسع في توفير 
 :الضروري االستمرار في تطبيق ما يلي

زيادة الطاقة االستيعابية لكليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية والتمريض، وإنشـاء   -
كليات جديدة لهذه التخصصات، وزيادة عدد كليات العلوم الصحية، والطاقة االستيعابية 

 .في القائمة منها
التوسع في توفير فرص االبتعاث إلى الخارج فـي التخصصـات الطبيـة والصـحية      -

 .المختلفة
طاقات القطاع الخاص ودعمه للقيام بإنشاء كليات طبية وصحية تؤهل لتخريج  تشجيع -

من األطباء وهيئة التمريض والفئات الطبيـة المسـاعدة، وتحفيـز الشـراكة بـين      
االستثمارات الوطنية واألجنبية إلنشاء كليات في المجاالت المذكورة خاصة بالتعـاون  

 . مع الجامعات األجنبية المتميزة
عدة الدراسات العليا، ودرجات الزمالة في مجال الطب، بحيث تغطي منـاطق  توسيع قا -

المملكة مع مراعاة توفر االحتياجات األكاديمية والعملية التي يتطلبها هذا المسـتوى  
الطبية السعودية رفع مستوى تأهيلهم الطاقات من الدراسات، وأن يتاح ألكبر عدد من 
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 .في التخصصات الطبية المختلفة
 .ام التقنيات الحديثة في مجاالت التدريب والتأهيل والتعليم المستمراستخد -

 

 تطوير جودة الخدمات الصحية  ٢٣/٣/٣
مع تزايد االحتياجات للتوسع الكمي في الخدمات الصحية استجابة إلى متطلبات النمو 

ات غرافي، يبرز موضوع تطوير الجودة النوعية للخدمات الصحية المقدمة كأحد التحديوالديم
حيث تؤكد العديد من التجارب في هذا المجال أن االهتمام الفائق فـي  . الرئيسة للحقبة المقبلة

تحقيق وتائر عالية للنمو الكمي في الخدمات الصحية حصل في العديد من الدول، ولكن علـى  
ومن المفيد اإلشارة هنا إلى أن تطوير الجودة النوعية للخدمات الصحية . حساب جودة الخدمة

فهو نظـام  . وضوع واسع يضم في تفاصيله عناصر تمتد لما هو أكثر من التدريب والتأهيلم
 : متكامل يعنى بالعديد من األمور منها

  الطبية والصحية وتوزيعها بين المناطـق والمؤسسات الصحيةالطاقات هيكلية . 
 التأهيل األكاديمي والمهارات المعرفية والمهنية للقوى العاملة. 
 نوعية المستويات اإلدارية المختلفة ومهاراتها . 
 كفاءة األنظمة الحاكمة للقطاع وإجراءاته. 
 وجود أدلة عمل مهنية لمزاولة العمل الصحي والطبي في المرافق الطبية . 
 نظام اعتماد فاعل لمؤسسات الخدمات الصحية . 
 آليات لحماية المرضى والمحافظة على حقوقهم. 

الضامنة لجودة الخدمات الصحية الوارد ذكرها قائمة ومعتمـدة   إن عدداً من العناصر
في القطاع الصحي في المملكة، ولكن يبقى المطلوب ليس فقط استكمالها بل كذلك النظر إليها 

 .        بشكل تكاملي وشامل ومتابعة التنفيذ والتفعيل لجميع عناصرها
 

 نظام المعلومات الصحية  ٢٣/٣/٤
ملّحة لمقابلة والبيانات في قطاع الخدمات الصحية ضرورة  يعد توفر المعلومات

التخطيط والمتابعة والتقويم، وأيضاً إلجراء الدراسات واحتياجات عمليات التنسيق والتكامل، 
الالزمة في مختلف المجاالت ذات العالقة بتطوير الخدمة ورفع كفاءتها، إضافة إلى أهمية 

وتنفيذ البرامج الالزمة للوقاية من األمراض السارية وغير المعلومات في اتخاذ اإلجراءات 
نظام للمعلومات يربط بين لم يكتمل فإنه توفر المعلومات على الرغم من أهمية و .السارية
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لما لذلك من انعكاسات أجهزة القطاع الصحي ووحداتها المنتشرة في جميع مناطق المملكة، 
 .ة عمليات التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقويمعلى مستوى كفاءة أداء الخدمة، وعلى كفاء

 :تدعو إلى تطبيق ما يلي  –في هذا المجال  –ومن ثم فإن الحاجة 

التوسع في استخدام نظم المعلومات الصحية وتيسير استخدامها بما يكفل دعم برامج  )أ
 .الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية

الصحية يغطي جميع قطاعات ومرافق الخدمات تبني نظام موحد ومتكامل للمعلومات  )ب
الصحية ووحدات الخدمة كالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية يتم من خالله 

التخطيط ور البيانات الالزمة في الوقت المناسب لعمليات التنسيق والتكامل، فيتو
بات الصحة والمتابعة والتقويم، والبحوث والدراسات والتعليم الطبي المستمر، وحسا

الوطنية، وحسابات التكاليف، وأيضاً اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لمكافحة 
 .األمراض والوقاية منها

جميـع  إنشاء شبكة للمعلومات الصحية تربط جميع القطاعات والمرافق الصحية فـي   )ج
 مـه وتعمي أنحاء المملكة، وترتبط بشبكة يتم من خاللها تطبيق نظام التطبيب عن بعد

، مع أهمية توفير هذه الخدمة على نطاق واسع خاصـة فـي   )يتصالتقنية الطب اال(
المرافق العالجية بما يحقق توافر المعلومات ودقتها وتبادلها بسـهولة بـين جميـع    

ة على أن يكون كل ذلك ضمن منظومـة  ـاألجهزة الصحية، مع استخدام البطاقة الذكي
نسـقها ويشـرف عليهـا مركـز وطنـي      معلوماتية صحية على المستوى الوطني ي

 .للمعلومات الصحية

 .ق ببحوث النظم الصحيةـا يتعلـتعزيز الدراسات البحثية ودعمها خاصة فيم )د

ز أساليب استنباط المؤشرات الصحية ومراجعتها وتحـديثها بصـفة مسـتمرة    ـتعزي )هـ
خاصة التي تبنى على بحوث ميدانية، مع إصـدار نشـرات دوريـة تتضـمن تلـك      

ـ  ـمؤشرات لتكون مصدراً للمعلومات الرسميال يم الوضـع الصـحي   وة ومرجعـاً لتق
 .بالمملكة

 
 وتشغيلها إدارة الخدمات الصحية   ٢٣/٣/٥

إلى التنسيق والتكامل من خالل األنشطة الصحية التي توفرها الجهات المختلفة تحتاج 
وسياسات على المستوى الوطني، وأيضاً تحتاج إلى نظام معلوماتي يساعد  استراتيجيةأهداف 



الصفحة
٤٢٢

 

على التخطيط المناسب والمتابعة والتقويم واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة 
 .في استخدامها مع تحقيق الترشيد على نطاق واسعوتوفيرها 

من أجل والالزمة لرفع مستوى األداء  المهمةاإلدارة من األمور  أساليب تحسينويعد 
بشقيها الوصول إلى كفاءة وكفاية عالية، تؤديان إلى مردود أمثل لمدخالت الخدمة الصحية 

بما أن النظام المالي واإلداري المعمول به حالياً يتسم بالمركزية، و بيد .الوقائي والعالجي
 ،ت المناسبـي الوقـم فـراء المالئيؤدي في كثير من األحيان إلى عدم اتخاذ القرار أو اإلج

ر كالمستشفيات، والتي تختلف ـخاصة في إدارة الوحدات التي تقدم الخدمة بشكل مباش
تطبيق السياسات واآلليات ويتطلب ذلك . ات في كل منها عن األخرىـالظروف والمعطي

 :التالية
وتـتلخص  . الكفاءةتوفير أسلوب إداري تكتمل فيه العناصر الالزمة لتحقيق الكفاية و )أ

التخطيط والمتابعة والتقويم، واإلشراف ومراقبة وهذه العناصر في التنسيق والتكامل، 
الجودة النوعية، وتحتاج هذه العناصر إلى أدوات ومناهج للتنفيذ أهمها تـوفر نظـام   

اإلداريـة، وتوزيـع االختصاصـات    للطاقـات  متكامل للمعلومات، والتأهيـل الـالزم   
 )الالمركزيـة (غيـر المركزيـة   ارية بما يتماشى مـع االحتياجـات   اإلد الصالحياتو

 .والمركزية في اإلدارة وبما يتناسب مع احتياجات الخدمة
إعادة النظر في األنظمة المالية واإلدارية السائدة والمعمول بها في األجهزة الصحية  )ب

الصحية، مع توفير لتتواءم مع احتياجات ومتطلبات التشغيل الكفء لخدمات المرافق 
القدر الكافي من المرونة في اإلدارة التي تتواءم مع االحتياجات والمعطيات المتغيرة 

 .والطارئة
االهتمام بدراسة الجوانب اإلدارية في أداء الخدمات الصـحية، وإعـداد نظـام إداري     )ج

 مع إعـادة هيكلـة التنظـيم اإلداري    تنفيذه وأدوات عناصرجميع مل فيه اكتواضح ت
التطور الذي يتم فـي النظـام الصـحي وعلـى     الحسبان ذاً في ـخأة ـلوزارة الصح

 الصحي التعاوني، وإدارة المستشفيات الضمانام ـق نظـق بتطبيـاألخص فيما يتعل
 .ة الصحية األساسية وخاصة الرعاية الوقائيةـوتوفير الرعاي وتشغيلهـا،

 ةى إنشائه المادة السادسة عشـر أهمية تفعيل مجلس الخدمات الصحية الذي نصت عل )د
هـ ٢٢/٣/١٤٢٣بتاريخ ) ٧٦(من النظام الصحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .للخدمات الصحية وذلك في مجاالت التنسيق والتكامل) ٢٠٠٢(
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 توقعات الطلب     ٢٣/٤
 : ؤثر على حجم الطلب في مجال خدمات الرعاية الصحية عدة متغيرات تتلخص أهمهات 

النمو السكاني المتزايد حيـث يشـير التقـدير اإلحصـائي إلـى أن إجمـالي عـدد         -
 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦مليون نسمة بحلول عام  ٢٨,٢السكان سيصل إلـى نحو  

التغير في التركيبة العمرية للسكان التي تتجه إلى ارتفاع نسبة كبار السن فيها نتيجة  -
 . للتحسن في الحالة الصحية

زيادة نسبة اإلصابة باألمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ويأتي ذلـك   -
نتيجة للتغير في أنماط الحياة وما يصاحبها من ضغوطات مستجدة، وقلـة ممارسـة   

 . الرياضة البدنية، وتغير في أنماط االستهالك

مات ولمواجهة تلـك المتغيرات تتجه خطة التنمية التاسعة نحـو التوسـع فـي خـد     
الرعاية الصحية العالجية والرعاية الصحية األولية وزيادة كفاءتهما، من خالل توفير الخدمة 
برفـع معدالت األسّرة والعمالة الطبية والصحية لتتواكب مع المعدالت التي تحققت في الدول 
المتقدمة، ولتكون قادرة علـى مواجهـة متطلبات واحتياجات التطور فـي النظـام الصـحي    

 .تطبيق الضمان الصحي ليغطي جميع السكانإكمال ملكة الذي يتجه إلى بالم

 
 الرعاية العالجية  ٢٣/٤/١
 :أسّرة المستشفيات )أ
هــ  ٢٨/١٤٢٩سـريراً فـي عـام     ٥٣٨١٩بلغ إجمالي عدد أسرة المستشـفيات   

ويستهدف لتلبية الطلب بنهاية الخطة . سرير لكل ألف نسمة) ٢,٢(، بمعدل )٢٠٠٨(
سـرير  ) ٣,٥(سريراً، بمعدل  ٩٧٥٣٥توفير ) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ التاسعة عام

 ).٢٣/٨(و) ٢٣/٧(لكل ألف نسمة، الجدولين 
 
 :األطباء )ب
يراً، بمعـدل  سـر  ٥٣٨١٩طبيباً لخدمة  ٣٢٠٤٠بلغ إجمالي عدد أطباء المستشفيات  

، وتقدر االحتياجات لتلبيـة  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ي عام طبيب لكل سرير ف) ٠,٦(
سريراً، بمعدل  ٨٧٨٠٠طبيباً لخدمة  ٦٦١٣٥ل خطة التنمية التاسعة بنحو الطلب خال

 ).٢٣/٩(طبيب لكل سرير، الجدول ) ٠,٧٥(



الصفحة
٤٢٤

 
 )٢٣/٧(الجدول 

 )حجم الطلب(العدد المستهدف 
 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ألسّرة المستشفيات بحلول عام  

 

 البيان
هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨(

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

الزيادة بنهاية 
 التاسعةالخطة 

هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

عدد
األسّرة

المعدل لكل
ألف نسمة

عدد
 األسّرة

المعدل لكل 
 ألف نسمة

 ٢٤٦٥٩ ٢ *٣١٧٢٠١,٣٥٦٣٧٩ وزارة الصحة
 ٩٤٦٨ ١٠٨٢٨٠,٤٥٢٠٢٩٦٠,٧٢األجهزة الحكومية األخرى

 ٩٥٨٩ ١١٢٧١٠,٤٧٢٠٨٦٠٠,٧٤ القطاع الخاص
 ٤٣٧١٦ ٥٣٨١٩٢,٢٩٧٥٣٥٣,٥ اإلجمالي

 ٤٦٦٥٣يبلغ نحو ) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦العدد الفعلي المتوقع تشغيله بوزارة الصحة بنهاية عام  )*( 
ومن ثم يكون إجمالي أسّرة  .سرير، وباقي العدد مستهدف البدء في إنشائه خالل سنوات الخطة

 .سرير ٨٧٨٠٠ها بنهاية الخطة نحو القطاع المستهدف تشغيل
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 

 
 )٢٣/٨(الجدول 

 ) حجم الطلب(العدد المستهدف 
 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ة مستشفيات وزارة الصحة بحلول عام ألسّر

 موزع على مناطق المملكة
 

 المنطقة
عدد السكان في عام

 هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤(

عدد أسّرة وزارة الصحة 
هـ ٢٨/١٤٢٩في عام 
)٢٠٠٨(

المستهدف ألسّرة وزارة العدد 
 هـ٣٥/١٤٣٦الصحة في عام 

)٢٠١٤( 
 ٧٠٠٨٧٦٥٦٠٧٤١٤٠١٨ الرياض

 ٦٩٨١٧٩٢٦٨٠٠١٣٩٦٤ مكة المكرمة
 ١٩٢٨١٦١٢١٥٨٣٨٥٦ المدينة المنورة

 ١٢٦٠٢٢٩٢١٦٨٢٥٢٠ القصيم
 ٤٠٩٦٧٠٤٤٣٩٨٨١٩٣ الشرقية
 ٢٠٤٩٤١٥٢٥١٥٤٠٩٩ عسير
 ٨٩٥١٧٣٩٥١١٧٩٠ تبوك
 ٦٤٠٤٧٦٩٣٩١٢٨١ حائل

 ٣٣٨٥٨٨٧٥٠٦٧٧ الحدود الشمالية
 ١٥٤١٦٥٨١٧٩٦٣٠٨٣ جازان
 ٥٥٢٧٩٤٩١٠١١٠٦ نجران
 ٤٤٠٢١١١١١٩٨٨٠ الباحة
 ٤٥٥٥٤٠١١٤٢٩١١ الجوف

 ٢٨١٨٩٥٠٦٣١٧٢٠٥٦٣٧٩ اإلجمالي
سرير لكل ألف نسمة من السكان، وتتم ) ٢(متوسط معدل األسّرة المستهدف للطلب على أسرة وزارة الصحة  )*(

المواءمة في توزيع األسّرة على مستوى المناطق وفق االحتياجات الفعلية التي تتحدد بنـاء علـى العوامـل    
 . الجغرافية والسكانية والحالة الصحية

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر    
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 )٢٣/٩(الجدول 
 ) حجم الطلب(العدد المستهدف 

 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ألطباء المستشفيات بحلول عام 
 

 البيان

هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨(

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

الزيادة بنهاية الخطة 
 التاسعة

هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

المعدل لكلعدد األطباء
سرير

المعدل لكل عدد األطباء
 سرير

 ١٦٥٤٤ ١٦١١٣٠,٥٢٣٢٦٥٧٠,٧ وزارة الصحة
 ٨٨١٨ ١٠٠٥٧٠,٩٣١٨٨٧٥٠,٩٣األجهزة الحكومية األخرى

 ٨٧٣٢ ٥٨٧٠٠,٥٢١٤٦٠٢٠,٧ القطاع الخاص
 ٣٤٠٩٥ ٣٢٠٤٠٠,٦٦٦١٣٥٠,٧٥ اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 
 :هيئة التمريض ) ج
سـريراً،   ٥٣٨١٩ممرضة لخدمة /ممرضاً ٧٠٤٦٧هيئة التمريض بلغ إجمالي عدد  

وتقـدر  ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ممرضة لكل سرير في عام /ممرض) ١,٣(بمعدل 
سريراً، بمعدل  ٨٧٨٠٠ممرضة لخدمة /ممرضا١٣١٠٥١ًاحتياجات الطلب توفير عدد 

هــ  ٣٥/١٤٣٦ممرضة لكل سرير، بنهاية خطة التنمية التاسعة عام /ممرض) ١,٥(
 ).٢٣/١٠(، الجدول )٢٠١٤(

 
 )٢٣/١٠(الجدول 

 ) حجم الطلب(العدد المستهدف 
 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦لهيئة التمريض في المستشفيات بحلول عام 

 

 البيان

هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨(

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

الزيادة بنهاية الخطة 
 التاسعة 

هـ ٣٥/١٤٣٦
المعدل لكل العدد )٢٠١٤(

 العددسرير
المعدل لكل 

 سرير
 ٢٧٦٦٢ ٣٧٦٥٢١,٢٦٥٣١٤١,٤ وزارة الصحة

 ١٧٠٢٢ ١٩٥١١١,٨٠٣٦٥٣٣١,٨األجهزة الحكومية األخرى
 ١٥٩٠٠ ١٣٣٠٤١,١٨٢٩٢٠٤١,٤ القطاع الخاص

 ٦٠٥٨٤ ٧٠٤٦٧١,٣١٣١٠٥١١,٥ اإلجمالي
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
  



الصفحة
٤٢٦

 
 :الفئات الطبية المساعدة )د
فنيـين طبيـين مسـاعدين لخدمـة      ٣٧٠٠٧الطبية المساعدة بلغ إجمالي عدد الفئات  

هــ  ٢٨/١٤٢٩فني طبي مساعد لكل سرير، في عـام  ) ٠,٧(سريراً، بمعدل  ٥٣٨١٩
فني طبي مساعد لخدمة  ٧٤٦٥٩وتقدر االحتياجات لتلبية الطلب توفير عدد ). ٢٠٠٨(

التاسعة فني طبي مساعد لكل سرير، بنهاية خطة التنمية ) ٠,٨(سرير، بمعدل  ٨٧٨٠٠
 ).٢٣/١١(، الجدول )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام 

 
 )٢٣/١١(الجدول 

 )حجم الطلب(العدد المستهدف 
 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦للفئات الطبية المساعدة في المستشفيات بحلول عام   

 

 البيان

هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨(

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

الزيادة بنهاية 
الخطة التاسعة 

هـ ٣٥/١٤٣٦
المعدل لكل العدد )٢٠١٤(

 العددسرير
المعدل لكل
 سرير

 ١٤٤٢٣ ٠,٧ ١٨٢٣٤٠,٦٣٢٦٥٧ وزارة الصحة
 ١٢٨٢٣ ١,٣٥ ١٤٥٧٧١,٣٥٢٧٤٠٠األجهزة الحكومية األخرى

 ١٠٤٠٦ ٠,٧ ٤١٩٦٠,٣٧١٤٦٠٢ القطاع الخاص
 ٣٧٦٥٢ ٠,٨ ٣٧٠٠٧٠,٧٧٤٦٥٩ اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 

 الرعاية الصحية األولية   ٢٣/٤/٢
هــ  ٢٨/١٤٢٩مركـزاً فـي عـام     ١٩٨٦بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية  )أ

وقد تم تبنّـي معـدل   . نسمة من السعوديين ٩١٢٢، بمعدل مركز واحد لكل )٢٠٠٨(
نسمة من السعوديين لتقدير حجم الطلب على خدمات الرعاية  ٧٠٠٠مركز واحد لكل 
، مـن أجـل رفـع مسـتوى هـذه      )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ة في عام الصحية األولي

مراكز الرعاية الصحية األولية بنهايـة  على وتقدر االحتياجات لتلبية الطلب . الخدمات
مركـزاً عـن عـام     ٩٧٢مركـزاً، بزيـادة مقـدارها     ٢٩٥٨نحو بالخطة التاسعة 

 ).٢٣/١٢(، الجدول )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
في مراكز الرعاية الصحية األولية ) ٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨بلغ معدل األطباء في عام  )ب

وتشمل خدمات مراكز الرعاية الصحية تقديم . نسمة من السعوديين ٣٢٢٤طبيب لكل 
الرعاية الوقائية والتوعية الصحية ورعاية األمومة والطفولـة والرعايـة العالجيـة    

المراكز مهمات طبيب األسرة، وقد اسـتخدم  ويؤدي الطبيب في هذه . بالمستوى األول
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نسمة من السعوديين، وقُدَّرت االحتياجات األطبـاء لمراكـز    ٢٠٠٠معدل طبيب لكل 
 .طبيباً ١٠٣٥١بنحو ) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦نتيجة لذلك، في عام  ةالرعاية الصحي

 
 )٢٣/١٢(الجدول 

 ) حجم الطلب(العدد المستهدف 
 لصحة في وزارة امراكز الرعاية الصحية 

 ) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بحلول عام 
 

 المنطقة
عدد السكان السعوديين

 هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤(

 عدد المراكز 
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 العدد المستهدف من المراكز 
 هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( * 

 ٤٧٩٨٢٨٢٣٦٣٦٨٥ الرياض
 ٤٣٤٠٢٣٩٢٨٨٦٢٠ مكة المكرمة

 ١٤٤٢٦١٧١٣٥٢٠٦ المدينة المنورة
 ١٠١٥٠٠١١٤٩١٤٥ القصيم
 ٣١٧٨٢٩٥٢٢٢٤٥٤ الشرقية
 ١٧٤١٦٥٤٢٩٠٢٤٩ عسير
 ٧٩٠٦٠٤٦٢١١٣ تبوك
 ٥٥٩٢٨٤٨٩٨٠ حائل

 ٣٠٢٨٧١٤٢٤٣ الحدود الشمالية
 ١٢٨٥٩٦٨١٤٤١٨٤ جازان
 ٤٦٩٧٦٣٦١٦٧ نجران
 ٣٨٢٥٠٣٩١٥٥ الباحة
 ٣٩٥٤٥٥٥٠٥٦ الجوف

 ٢٠٧٠٢٥٣٦١٩٨٦٢٩٥٨ الجملة
وتتم المواءمة في توزيع المراكز على . نسمة) ٧٠٠٠(مركز رعاية صحية أولية لكل : المستهدفالمعدل  (*)

 .المناطق وفق االحتياجات الفعلية التي تتحدد بناء على العوامل الجغرافية والسكانية والحالة الصحية
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
عايـة الصـحية األوليـة فـي عـام      بلغ معدل هيئة التمريض للسـكان بمراكـز الر   )جـ

وقد تم . نسمة من السعوديين ١٤٨٩ممرضة  لكل /، ممرض)٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨
نسمة عند تحليل الطلب، وتجدر اإلشارة إلى  ١٠٠٠ممرضة لكل /تطبيق معدل ممرض

أن دور هيئة التمريض في مجال الرعاية الصحية األولية خاصة فـي مجـال رعايـة    
وقُدِّرت االحتياجات من هيئـة التمـريض   . متعدد المهماتاألمومة والطفولة حيوي و

 ٢٠٧٠٣نحـو  ب) ٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦لمراكز الرعاية الصـحية األوليـة عـام    
 .ممرضات/ممرضين



الصفحة
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بلغ معدل الفئات الطبية المساعدة بمراكـز الرعايـة الصـحية األوليـة فـي عـام        )د
ونظراً . نسمة من السعوديين ٣٣٢٤، فني طبي مساعد لكل )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨

ألهمية دور هذه الفئات الطبية في مجاالت الرعاية الصحية األوليـة، فقـد اسـتهدف    
نسمة، حيث قدِّرت االحتياجات  ٢٠٠٠تحليل الطلب تطبيق معدل فني طبي مساعد لكل 

فني طبـي مساعـد بنهايـة خطـة التنمية التاسعة  ١٠٣٥١ بنحو الطاقاتمن هذه 
 ).٢٣/١٣(الجدول ). ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام 

 
 )٢٣/١٣(الجدول 

 )حجم الطلب(العدد المستهدف 
 في وزارة الصحة للعمالة الصحية لمراكز الرعاية الصحية األولية

 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بنهاية عام 

 البيان

الزيادة بنهاية  )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام)٢٠٠٧(هـ٢٧/١٤٢٨عام
الخطة التاسعة 

عام 
هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 العدد

المعدل
طاقات صحية (

العدد من السكان 
)السعوديين

 العدد
 

 المعدل
طاقات صحية (

العدد من السكان 
 )السعوديين

 ٤٨٧٠ ٥٤٨١٣٢٢٤١٠٣٥١٢٠٠٠ األطباء
 ٨٨٣١ ١١٨٧٢١٤٨٩٢٠٧٠٣١٠٠٠ هيئة التمريض

 ٥٠٣٥ ٥٣١٦٣٣٢٤١٠٣٥١٢٠٠٠الفئات الصحية المساعدة
 .االقتصاد والتخطيطوزارة : المصدر

 
 استراتيجية التنمية   ٢٣/٥
 الرؤية المستقبلية    ٢٣/٥/١

توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة وذات جودة عاليـة، موزعـة بصـورة    
متوازنة بين مناطق المملكة، وتغطي جميع أفراد المجتمع وفئاته، يديرها ويشرف عليها قطاع 

 .المواطنين ونوعية حياتهم صحي مقتدر وكفء، وبما يرتقي بصحة
 

 األهـداف العـامة     ٢٣/٥/٢
 .تحقيق أفضل مستوى صحي ممكن عن طريق تحسين الحالة الصحية العامة للسكان -
توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها  -

 .وتقديمها بطريقة عادلة وجيدة ومأمونة وبتكلفة معقولة
 .وافد تمويل جديدة لمساندة التمويل الحكومي واحتواء التكاليفإيجاد ر -
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تطوير نظم المعلومات الصحية ذات التقنيات المتقدمة والتوسع في استخدامها في  -
 .جميع القطاعات والمرافق الصحية

 .الصحية الوطنية وتطويرها وتوطين الوظائف الصحيةالطاقات تنمية  -
 .نظم اإلدارة والتشغيل في المرافق الصحيةتحسين الجودة ورفع كفاءة األداء و -
تفعيل دور وزارة الصحة باإلشراف ومراقبة األداء، ووضع السياسات الصحية،  -

وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية 
 .بدورها المناط بها في تقديم الخدمات الصحية

ومكمالً لدور الدولة في تمويل الخدمات  موازياًلكونه تفعيل دور القطاع الخاص  -
 .وتشغيلها وتقديمها الصحية

تعزيز الصحة بمفهومها الشامل من خالل ضمان وتطوير أنشطة الرعاية الصحية  -
 .األولية

رفع كفاءة الخدمات الطبية اإلسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع  -
 .المناطق

وتأسيس خدمات صحية مرجعية  وتطويرها ليةالرعاية العالجية والتأهي يروفت -
 .بالمناطق

 .التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها -

 
 السيـاســـات    ٢٣/٥/٣
  األخذ بأسلوب تعدد مصادر تمويل األنشطة الصحية بالتوسع في تطبيق الضمان

الخيري وأموال األوقاف في دعم خدمات الصحي التعاوني، وتفعيل دور النشاط األهلي 
الرعاية الصحية، وترشيد اإلنفاق الحكومي مع االستخدام األمثل للموارد، وأن تظل 

 .الميزانية العامة للدولة مموالً رئيسياً للخدمات الصحية األساسية الحكومية
  تقنية دعم نظم المعلومات في القطاعات الصحية باستخدام األساليب المتقدمة في مجال

 .البيانات على المستوى القطاعي والمستوى الوطنيجميع المعلومات بما يحقق توفير 
  تنفيذ آليات زيادة العمالة الوطنية في المجال الصحي بما يمكن من الوصول إلى

 .الصحية الوطنيةالطاقات االكتفاء الذاتي من 
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 عة الخدمات الصحية تطوير نظم اإلدارة والتشغيل في المرافق الصحية بما يالئم طبي
مركزية في لا الحد من ويحقق كفاءة اإلدارة، ومستوى الخدمة، وذلك باألخذ بمنهج

اإلدارة، وتخصيص ميزانيات مستقلة للمناطق الصحية، وللمستشفيات التخصصية 
والمرجعية وللخدمات الطبية بالجهات الصحية األخرى، مع تطبيق اإلجراءات 

 .لترشيد ورفع الكفاءةواألساليب المناسبة لتحقيق ا
 في اإلدارة، والتأكد من المركزية  فويض الصالحيات والحد منقيام وزارة الصحة بت

تطبيق معايير الجودة، وضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع 
وتطبيق آليات التنسيق في ذلك مع الجهات الصحية . السكان بطريقة عادلة وميسرة

مع التزام الجهات الصحية الحكومية األخرى بأداء . خدمات الصحيةمن خالل مجلس ال
دورها في نطاق األهداف والسياسات التي تشتمل عليها استراتيجية الرعاية الصحية 

 .بالمملكة
  تعزيز دور القطاع الخاص الصحي بما يحقق التكامل مع القطاع الحكومي في تحقيق

 .تهاوسياسا أهداف استراتيجية الرعاية الصحية
  دعم خدمات الرعاية الصحية األولية التي تقدمها وزارة الصحة والقطاعات الصحية

حجر الزاوية في النظام الصحي وبما يحقق رفع الكفاءة ألنها األخرى وتطويرها 
 .وتطبيق آلية منهجية الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان

  اإلسعافية بما يمكنها من تلبية احتياجات األحوال رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية
 .العادية وحاالت الكوارث

  دعم الرعاية العالجية وتطويرها في إطار منهجية الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة
 .التي تضم أربعة مستويات عالجية أولية، ثانوية، تخصصية، مرجعية

 لخدمات التخصصية جغرافياً تحقيق توزيع متوازن للخدمات الصحية بما في ذلك ا
في جميع  وفئاته وبما ُيلّبي االحتياجات الصحية الحقيقية لجميع أفراد المجتمع وسكانياً

 .مناطق المملكة
  بتبنـي أساليب تحسين وكفاءتها تطبيـق آليـات ضمان جودة الخدمات الصحيـة

رافق األداء وتجويـد الخدمة وتقويم عوائدها وجعلها منهج عمل في جميع الم
 .الصحية
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  من قبل جميع العاملين في وكفاءتها التأكد من كفاية الخدمات المقدمة للمرضى
المؤسسات الصحية بما يحقق حفظ حقوق المرضى وحمايتهم من الممارسات الصحية 

 .ويضمن رضا المستفيدين من الخدمة. والمهنية الخاطئة
 واستيرادهما وتداولهما توفير إشراف ومراقبة فعالة على إنتاج الغذاء والدواء. 
 التأكيد على االلتزام بآلية منضبطة لتداول النفايات الطبية. 
 تطبيق إجراءات ترشيد استخدامات الطاقة والمياه بالمرافق الصحية. 

 

 األهــداف المحـددة   ٢٣/٥/٤
  بناء على توقعات الطلب على خدمات الرعاية الصحية الرامية إلى التوسع في الخدمة

 ):٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦يلي، بحلول عام وزيادة الكفاءة تستهدف الخطة تحقيق ما 
سريراً،  ٥٦٣٧٩الوصول بعدد األسّرة العالجية بمستشفيات وزارة الصحة إلى  -

سـريراً، وبمستشـفيات    ٢٠٢٩٦وبمستشفيات األجهزة الحكومية األخرى إلى 
) ٠,٧٤(، )٠,٧٢(، )٢(سريراً مما سيحقق معدل  ٢٠٨٦٠القطاع الخاص إلى 

 .سرير لكل ألف نسمة على التوالي
طبيبـاً،   ٣٢٦٥٧الوصول بعدد األطباء لألسرة العالجية في وزارة الصحة إلى  -

لـى  طبيباً، وفي القطاع الخاص إ ١٨٨٧٥وفي األجهزة الحكومية األخرى إلى 
طبيب لكل سـرير  ) ٠,٧(، )٠,٩٣(، )٠,٧(طبيب بما سيتحقق معدل  ١٤٦٠٢

 . على التوالي
 ٦٥٣١٤الوصول بعدد هيئـة التمـريض لألسـّرة فـي وزارة الصـحة إلـى        -

ــاً ــى  /ممرض ــرى إل ــة األخ ــزة الحكومي ــي األجه ــة، وف  ٣٦٥٣٣ممرض
، ممـا  ممرضات/ ينممرض ٢٩٢٠٤ممرضة، وفي القطاع الخاص إلى /ممرضاً
 .ممرضة لكل سرير على التوالي/ ممرضاً) ١,٤(، )١,٨(، )١,٤(ق معدل سيحق

 ٣٢٦٥٧الوصول بعدد الفئات الطبية المساعدة لألسّرة في وزارة الصحة إلـى   -
فنـي طبـي    ٢٧٤٠٠فني طبي مساعد، وفي األجهزة الحكومية األخرى إلـى  

 فني طبي مساعد مما سيحقق معـدل  ١٤٦٠٢مساعد، وفي القطاع الخاص إلى 
 .فني طبي لكل سرير على التوالي) ٠,٧(، )١,٣٥(، )٠,٧(

 ٢٩٥٨إلـى  في وزارة الصـحة  الوصول بعدد مراكز الرعاية الصحية األولية  -
 .نسمة) ٧٠٠٠(مركزاً مما سيحقق معدل قدره مركز صحي لكل 
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ليصـل إلـى   في وزارة الصحة زيادة عدد أطباء مراكز الرعاية الصحية األولية  -
ممرضـات،  /ممرضين ٢٠٧٠٣وزيادة عدد هيئة التمريض إلى  طبيباً، ١٠٣٥١

فنـي طبـي مسـاعد، ممـا      ١٠٣٥١وزيادة عدد الفئات الطبية المساعدة إلى 
) ١٠٠٠(ممرضة لكل /نسمة، ومعدل ممرض) ٢٠٠٠(سيحقق معدل طبيب لكل 

 .نسمة) ٢٠٠٠(نسمة، ومعدل فني طبي مساعد لكل 
 صين األطفال ضد األمراض المعدية إلى  االستمرار في المحافظة على نسبة تغطية تح

شلل والكزاز الوليدي، والسعال الديكي، ولكل من الدفتريا، ) ٩٧(ما ال يقل عن 
 ).ب(االلتهاب الكبدي والدرن، والحصبة، والحصبة األلمانية، والنكاف، واألطفال، 

 ٠,٠٠٥: (خفض معدالت اإلصابة باألمراض المعدية لكل مائة ألف نسمة إلى (
) ٠,٠٥(للحصبة، ) ٥,٠(لشلل األطفال، ) صفر(للسعال الديكي، ) ٠,٠٠١(فتريا، للد

، وخفض معدل اإلصابة بالكزاز الوليدي إلى )ب(لاللتهاب الكبدي ) ١٠,٠(للنكاف، 
 .لكل ألف مولود حي) ٠,٠٠٥(

  حالة وفاة لكل ألف مولود حي) ١٢(خفض معدل وفيات الرضع إلى أقل من. 
  لكل ألـف   حالة )١٥(إلى أقل من  من العمر األطفال دون الخامسةخفض معدل وفيات

 .مولود حي
  ٥(خفض نسبة المواليد الذين هم أقل من الوزن الطبيعي إلى أقل من ( مولـود  ألف لكل

 .حي
 حالة) ١,٣(والدة حية إلى أقل من ) ١٠٠٠٠(ة لكـل خفض معدل وفيات األموم. 
 اب بالرعاية الصحية بواسطة مهنيين الوصول بنسبة تغطية النساء في سن اإلنج

 ).٩٨(صحيين إلى ما ال يقل عن 
  الوصول بنسبة األمهات الحوامل الالتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن بواسطة

 ).٩٨(مهنيين صحيين إلى ما ال يقل عن 
   الوصول بنسبة تغطية تحصين األمهات الحوامل ضد مرض الكزاز إلى ما ال يقل عـن

)٩٨.( 
 ٩٨(ة الوالدات التي تتم بواسطة مهنيين صحيين إلى ما ال يقل عن ل بنسبوالوص.( 
   الوصول بنسبة األمهات الالتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن أثناء النفاس بواسـطة

 ).٩٨(مهنيين صحيين إلى ما ال يقل عن 
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  حالة لكل مائة ألف نسمة مـن  ) ٠,٥(خفض معدل اإلصابة بالمالريا لتصبح أقل من
 .السكان في المناطق المحتمل حدوث نقل المالريا فيها

  حالة لكل مائة ألف نسـمة مـن   ) ١,٥(خفض معدل اإلصابة بالبلهارسيا إلى أقل من
حاالت لكل مائة ألـف نسـمة فـي    ) ٣(السكان فـي مناطق التوطن، وإلـى أقل من 

 .العدوىالمناطق عالية التوطن، وأيضاً الحفاظ على نظافة المناطق الخالية من 
  ٨٥(تحقيق معدل شفاء يزيد عن (من حاالت الدرن الرئوي. 

 ).٧٠(تحقيق معدل اكتشاف لحاالت الدرن الرئوي يزيد عن  -
حاالت لكل مائة ألف نسـمة مـن   ) ٨(خفض معدل اإلصابة بالدرن الرئوي إلى  -

 .السكان بنهاية الخطة
  خاللخفض معدل اإلصابة بمرض نقص المناعة المكتسب وذلك من: 

نشر الوعي حول المرض، واستهداف الفئات ذات الخطـورة العاليـة، وتقليـل     -
المخاطر من خالل تكثيف عيادات المشورة والفحص، وضمان مأمونية نقل الدم، 

 .ومنع انتقال العدوى بسبب الممارسات الصحية
مراكـز عالجيـة   ) ٨(عيادة للمشورة والفحص الطوعي، وإنشاء ) ٢٠(افتتاح  -

 .ة، وتنفيذ دراسات مسحيةمتخصص
     ،تنفيذ برنامج للتوعية الصحية يشتمل على محاضرات، ونـدوات، ومـواد صـحفية

 .ومطبوعات
 ـ ـز إسعاف علـمرك) ٤٠٠(اح ـافتت ـ ـى مستوى المملك  اًمركـز ) ٨٠(دل ـة بمع

 .سنوياً
 شـراء  : استكمال مشاريع هيئة الهالل األحمر السعودي الجاري تنفيذها، ومن أهمها

مركز إسـعاف،  ) ٥٥٩(، إنشاء وتشغيلها ار طائرات مروحيةـمروحية، إيجطائرات 
ـ ) ١٣(إنشاء مناطق المملكة، ب اًفرع) ١٣(إنشاء   راتوورش صـيانة طـائ   اًمهجع

 .مباني مستودعات لإلغاثة) ٦(للمروحيات، إنشاء  ةبط عاجلامه) ١٠٦(و

 وأهمها إنشـاء   ،كمال مشاريع مستشفى الملك فيصل ومركز األبحاث الجاري تنفيذهاإ
، وإنشاء مبنى لـألورام وإنشـاء   وتجهيزه مركز الملك عبداهللا لألورام وأمراض الكبد

 .مبنى علوم وجراحة األعصاب والخدمات الطبية المساندة، وإنشاء مستشفى األطفال
  والدواء، وإنشاء إنشاء مختبرات مرجعية ومركز أبحاث بالرياض للهيئة العامة للغذاء

 .الهيئة بجميـع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ومختبرات مبانٍ



الصفحة
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 المتطلبات المالية   ٢٣/٦
تبلغ قيمة المتطلبات المالية لقطاع الصحة المكّون مـن الخطـط التشـغيلية لـوزارة      

ومركز األبحـاث   يالصحة، وهيئة الهالل األحمر السعودي، ومستشفى الملك فيصل التخصص
ل خالل خطـة التنميـة   بليون ريا )٢٤٢,٧(امة للغذاء والدواء ، والهيئة الع)مؤسسة عامة(

 .ك بخالف المتطلبات المالية الالزمة للخدمات الطبية باألجهزة الحكومية األخرىالتاسعة، وذل
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 المعلوماتاالتصاالت وتقنية 
 

 المعلوماتاالتصاالت وتقنية قطاع    ٢٤/١
  مقدمةال ٢٤/١/١

تُعد االتصاالت وتقنية المعلومات من العوامل الرئيسة في تنمية المجتمعات في العصر 
إلى تأثيرها المباشر وغير المباشر على أداء مختلف القطاعـات  وتعزى هذه األهمية . الحديث

اً ونوعاً، بما في ذلك القطاعات اإلنتاجية والخدمية، حيث تعمل على تحفيز اإلنتاجية وتعزيز كّم
المعرفة ومجتمع القائم على قتصاد االالقدرات التنافسية، كما تُعد وسيلة مهمة في التوجه نحو 

 .المعلومات
خطة التنمية الثامنة، خاصة فـي مجـال   خالل ا القطاع تطورات ملموسة هذشهد وقد 

كما شـهدت  . وتحرير خدمات الهاتف الثابت، خدمات الهاتف المتنقلتعزيز المنافسة في تقديم 
النطـاق  ذات  اإلنترنـت خدمـة   ، خاصة بعد تـوفير اإلنترنتخدمات هذه المدة ارتفاع كفاءة 

وقد اعتُمدت خالل الخطة أيضـاً،   .ت اإللكترونية المختلفةالخدماستعزز انتشار العريض، التي 
ـ  أما . الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات تقنيـة  االتصـاالت و  اتعلى صـعيد تطبيق

كما . الحكومية اإللكترونيةمن برنامج التعامالت في تنفيذ المراحل األولى فقد ُبدئ المعلومات، 
أمن المعامالت اإللكترونيـة وخصوصـيتها،    لضمانتطوير البيئة التنظيمية في استمر العمل 

 .تطبيقاتهاوحماية مستخدمي 
لالتصـاالت  برامج الخطـة الوطنيـة   إكمال تنفيذ على  ،تركز خطة التنمية التاسعةس

تطـوير  وتحرير الخدمات وتعزيز المنافسة تتواصل الجهود لسو. وتقنية المعلومات ومشاريعها
علـى تحقيـق التغطيـة الشـاملة     والعمل ، المناطقجميع األساسية وتوفيرها في  التجهيزات

للتعـامالت اإللكترونيـة   البنية التحتية ستستكمل خالل الخطة أيضاً  .لخدمات النطاق العريض
بنـاء  ، ونشرها على جميع المستويات، فضالً عن االسـتمرار فـي   وزيادة خدماتها الحكومية

 .تحسين المهاراتوقدرات ال
يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات موضحاً  

القضايا والتحديات التي  برزالتطورات التي شهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ
ينبغي معالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب ظهرت خالل فترة الخطة و

الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة للقطاع وسياساته في  يلقعلى خدماته، وُي
 . خطة التنمية التاسعة



الصفحة
٤٣٦

 

 الوضع الراهن  ٢٤/١/٢
 الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات ٢٤/١/٢/١

ـ ٢٧/١٤٢٨الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنيـة المعلومـات فـي عـام      اعتُمدت  هـ
فـي  ودوره للقطـاع  المستقبلية لرؤية المشار إليها على بيان لاشتملت الخطة وقد ). ٢٠٠٧(

هداف القطاع بعيدة ، كما انطوت أيضاً على عرض ألالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
المدى والسياسات والبرامج المطلوبة لتطوير خدمات االتصاالت، وتضييق الفجـوة الرقميـة   

كمـا  . والدول األخرى المملكة ماعية في المملكة، أو بينسواء بين الشرائح االقتصادية واالجت
تطبيقات االتصاالت المطلوبة لتطوير والمشروعات تضمنت الخطة الوطنية السياسات والبرامج 

والتعلـيم   ،اإللكترونيـة الحكوميـة  التعـامالت  و ،التجارة اإللكترونيةوتقنية المعلومات، مثل 
، اإلطار ات تطوير المحتوى العربي الرقميـعن سياس والصحة اإللكترونية، فضال ،اإللكتروني

)٢٤/١/١.( 
 
  
 

 
 

  

 :المعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية للخطة العامة األهداف:  )٢٤/١/١( طاراإل
  الحكوميـة والتجاريـة واالجتماعيـة والصـحية      وتعميم الخدمات القطاعات، جميعوكفاءة  إنتاجيةرفع

 .المعلومات وتقنية التوظيف األمثل لالتصاالت خالل من بعد عن العمل إلكترونياً، وتشجيع

 بشكل عادل، ومحفز، وجاذب لالستثمارات المعلومات وتقنية االتصاالت تنظيم قطاع . 

 واإلبـداع،  العلمـي  البحـث  خالل من وعالمياً محلياً منافسة قوية اتصاالت وتقنية معلومات صناعة بناء 
 .للدخل رئيساً مصدراً لتصبح والدولي، اإلقليمي التعاونو ،استراتيجية في مجاالت والتطوير

 والتدريب بجميع مراحله التعليم في المعلومات وتقنية لالتصاالت التوظيف األمثل. 

 بفاعليـة   المعلومات وتقنية االتصاالت مع التعامل جميع أنحاء البالد، من في المجتمع، شرائحكافة  تمكين
 .الرقمية الفجوة لردم ويسر

 العربيـة  واللغةواالنتماء الوطني خدمة الهوية الوطنية في  المعلومات التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية 
 .وتعزيز رسالة اإلسالم الحضارية

  من خـالل   ،تقنية المعلوماتاالتصاالت وتخصصات مختلف من الجنسين في قدرات مؤهلة ومدربة توفير
 .العالميةالخبرات ، واستقطاب الوطنيةالكوادر إعداد 
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 وتقنيـة  االتصـاالت  لقطـاع  رئيسـة  خمسة أهداف الثامنة التنمية خطة وقد حددت
بناء صناعة معلوماتية وطنية قادرة على المنافسة محلياً وعالميـاً،  : تتلخص في المعلومات،

ورفع إنتاجية القطاعات العامة والخاصة من خـالل االسـتخدام الواسـع والمكثـف لتقنيـة      
عاليـة  وشـبكاتها  توفير بيئة من خدمات االتصاالت والمعلومـات  واالتصاالت، و المعلومات

شـرائح المجتمـع مـن التعامـل مـع      جميع ، وتمكين وبأسعار مناسبة الكفاءة واالعتمادية
وتـوفير  ، الرقمية بينهـا الفجوة تجسير و في مناطق المملكة كلها، المعلوماتية بيسر وفعالية

نجازه خـالل  إوفيما يلي أهم ما تم  .االتصاالت وتقنية المعلوماتالقدرات المؤهلة في مجاالت 
 .الخطةمدة 

 
 خدمات االتصاالت والمعلومات   ٢٤/١/٢/٢

أصـدرت  فقد . خطة التنمية الثامنة تحرير سوق االتصاالت وتقنية المعلوماتشهدت 
هــ  ٢٨/١٤٢٩رخصة حتى نهايـة عـام    ٣٠٠تقنية المعلومات أكثر من االتصاالت وهيئة 

رخـص لمقـدمي    أربـع و ،رخص لمقدمي خدمات الهاتف المتنقلثالث ، من بينها )٢٠٠٨(
نتيجة كانت الو. اإلنترنترخصة لمقدمي خدمات  ٤٣ إضافة إلىت، ـف الثابـات الهاتـخدم
ـ  ـات االتصاالت وتقنيـم خدمـمعظ تشهدأن  ـ  اًـة المعلومـات توسع ـ  اًـسريع  اًـوتحسن

 .ملحوظاً
مليون خـط   ٣,٧من نحو  ، ارتفع عددهاالهاتف الثابت العاملةخطوط ففيما يختص ب

 ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون خط في عام  ٤,١إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام 
) ٧٣( نحـو شكلت خطوط الهاتف الثابت السكنية . )٢,٧(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 

مؤشر عدد الخطـوط لكـل   (التغطية معدل استقر هذه الخطة، كما من إجمالي الخطوط بنهاية 
 معـدل التغطيـة  ثبـات  ويعزى ). ٢٤/١/١(جدول لا، اًخط ١٦,٤ عند نحو )من السكانمائة 

القوية لمنافسة بالنسبة لهذه الخدمة، ليس في المملكة فحسب ولكن في باقي دول العالم، إلى ا
 .خدمات الهاتف المتنقلمن ِقبل 

، خالل خطة التنمية الثامنة سريعاً نمواً فقد شهدت، خدمة الهاتف المتنقلأما بالنسبة ل
 ٩,٢مـن نحـو   يشمل ذلك المشتركين بالبطاقات مسبقة الدفع،  ،المشتركينتضاعف عدد  إذ

فـي عـام   مشـترك  مليـون   ٣٦إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام ماليين مشترك 
ارتفـع مؤشـر   ولهـذا  . )٤٠,٦(سنوي متوسط بلغ نمو ، بمعدل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 .نسمة من السكانمائة لكل مشترك  ١٤٣,٥إلى  ٤٠,٣نحو تغطية الخدمة من 
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 )٢٤/١/١(جدول ال

 خدمات االتصاالت والمعلومات 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 الخدمات
 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٥/١٤٢٦
)٢٠٠٥( 

 هـ٢٦/١٤٢٧
)٢٠٠٦( 

 هـ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 :الثابت خدمة الهاتف 

 ٤١٢٣٠٠٠ ٣٩٩٦٠٠٠ ٣٩٥١٠٠٠ ٣٨٤٤٤٨٤ ٣٧٠٠٠٠٠ إجمالي عدد الخطوط الثابتة -

 ١٦,٤ ١٦,٣ ١٦,٢١٦,٥١٦,٥ من السكانمائةعدد الخطوط الثابتة لكل  -

 ٢٩٩٤٦١٦ ٢٩٢٧٥٥٦ ٢٩٢١٦٩٢٢٩٤٦١٦٦ ٢٨٠٦٨٠٤ عدد الخطوط الثابتة السكنية -

 ٦٨,٤ ٦٨,٣ ٧٠,٢ ٧١,١ ٧١,١ سرةأ مائةعدد الخطوط الثابتة السكنية لكل  -

 ٧٢,٦ ٧٣,٣ ٧٤,٦ ٧٦,٠ ٧٧,٣ )(نسبة الخطوط السكنية من إجمالي الخطوط  -

 ١١٢٨٣٨٤ ١٠٦٨٤٤٤ ١٠٠٤٨٢٤ ٩٢٢٣٠٨ ٨٣٩١٩٦ عدد الخطوط الثابتة غير السكنية -

 ٢٧,٤ ٢٦,٧ ٢٥,٤ ٢٤,٠ ٢٢,٧ )(نسبة الخطوط غير السكنية من إجمالي الخطوط  -

 :خدمة الهاتف المتنقل 
١٤١٠٠٠٠٠١٩٧٠٠٠٠٠٢٨٤٠٠٠٠٠٣٦٠٠٠٠٠٠ ٩٢٠٠٠٠٠ إجمالي عدد خطوط الهاتف المتنقل -
 ١٤٣,٥ ١١٦,١ ٨٢,٤ ٦٠,٣ ٤٠,٣ من السكان مائةعدد الخطوط لكل  -

 ٨٢٢,٤ ٦٦٢,٦ ٤٦٩,٤ ٣٤٣,١ ٢٢٨,٦ سرألمن ا مائةعدد الخطوط لكل  -

 ٨٤,٧ ٨٣,١ ٧٦,٦ ٦٧,٤ ٥٣,٣ )(حصة البطاقات مسبقة الدفع  -

 :ذات النطاق العريض  اإلنترنتخدمة 

 ١٣٣١٠٠٠ ٦٨٣٠٠٠ ٢١٨٠٠٠ ٦٤٠٠٠ ٣٥٠٠٠ إجمالي عدد المشتركين -

 ٥,٣ ٢,٨ ٠,٢٠,٣٠,٩ من السكان مائةعدد المشتركين لكل  -

 ٩٣١٧٥٠ ٥٣٥٧٩٠ ١٥١٠٨٥ ٤٥٢٠٢ - عدد المشتركين السكنيين -

نسبة المشتركين السكنيين إلى إجمالي المشتركين  -
)(  ٧٠,٠ ٧٨,٤ ٦٩,٣ ٧٠,٦ 

 ٢١,٣ ١٢,٥ ٣,٦ ١,١  أسرة مائةعدد المشتركين السكنيين لكل  -

 ٣٩٩٢٥٠ ١٤٧٢١٠ ٦٦٩١٥ ١٨٧٩٨  عدد المشتركين غير السكنيين -

نسبة المشتركين غير السكنيين إلى إجمالي  -
 ٣٠,٠ ٢١,٦ ٣٠,٧ ٢٩,٤  )(المشتركين 

 : اإلنترنتإجمالي مستخدمي 

 ٩٠٩٦٠٠٠ ٦٣٢٠٠٠٠ ٤٧١٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠ ٢٣٦٠٠٠٠ عدد المستخدمين -

 ٣٦,٣ ٢٥,٨ ١٩,٧ ١٠,٣١٢,٨ من السكان مائةعدد المستخدمين لكل  -

 ٢٠٧,٨ ١٤٧,٤ ١١٢,٢ ٧٣ ٥٨,٧ من األسر مائةعدد المستخدمين لكل  -

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة )*(
 .المعلومات، وهيئة االتصاالت وتقنية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات :المصدر
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مليـون   ٢,٤مـن نحـو    ينمستخدمالازداد عدد ، فقد اإلنترنتوعلى صعيد خدمات 
مسـتخدم فـي عـام    مليـون   ٩,١إلـى نحـو    )٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥مستخدم في عام 

معـدل   ارتفـع ولهذا، ). ٤٠,١(قدره متوسط بمعدل نمو سنوي ، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
ولعل التطور األهم فيما . مستخدم ٣٦,٣إلى مستخدم لكل مئة من السكان  ١٠,٣من  التغطية

ذات النطـاق   اإلنترنـت هو االنتشار السـريع لخدمـة    ،خالل الخطة اإلنترنتيتعلق بخدمات 
لتجـارة  لالتطبيقات المختلفة عدد غير محدود من االستفادة من هذه الخدمة تتيح و. العريض

عـن االتصـاالت    ، فضـالً االجتماعيةالخدمات و والتعامالت اإللكترونية الحكوميةاإللكترونية 
قد ارتفـع عـدد   ف .وغيرها من االستخدامات الحديثة اإلنترنتالمرئية والمسموعة عبر شبكة 

 )٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥ألف فقط في عام  ٣٥المشتركين في خدمة النطاق العريض من نحو 
سـنوي متوسـط    نمو ، بمعدل)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مشترك في عام  مليون ١,٣إلى نحو 

مائـة  مشترك لكل  ٥,٣إلى  ٠,٢ارتفع مؤشر تغطية الخدمة من ، تبعاً لذلك). ١٤٨,٣(بلغ 
إال أنه على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته هذه الخدمة، . خالل المدة نفسها من السكان

 ).٢٤/١/١(جدول ال، منخفضة نسبياً دعن نسبة التغطية تُإف
الشاملة وحق االستخدام الشامل،  ةسياسة الخدموقد شهدت فترة الخطة اعتماد وثيقة 

 .وإعداد مشروع استراتيجية صندوق الخدمة الشاملة
حمايـة   التي تستهدفمن المبادرات  أطلقت المملكة خالل خطة التنمية الثامنة عدداًو

فريـق وطنـي للطـوارئ    "فقد شُـكّل  . أو المزعجة ضارةمستخدمي الشبكة من الممارسات ال
منية أو األلطوارئ لواالستجابة  ،عن تطوير الوعي العام بالمخاطر مسؤوالًيكون ل" المعلوماتية

مشروع مضـاد للرسـائل اإللكترونيـة    تم إطالق كما . تهديدات تتعلق بشبكات المعلوماتأي 
، يهـدف  )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨المتطفلة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 

كما قامـت  . الرسائل المتطفلةللتعامل مع مي البريد اإللكتروني تطوير الوعي بين مستخدإلى 
 .(PKI)وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بتطوير تجهيزات المفاتيح العامة 

في إطار إعادة هيكلة والتنظيمية تطوير البيئة المؤسسية جهود خالل الخطة تواصلت 
االتصاالت وإنشـاء  نظام مع صدور وتحريرها، والذي بدأ  خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

معـايير  فقـد طُـّورت ال  . )٢٠٠١(هـ ٢١/١٤٢٢هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في عام 
والتي وتم توثيقها، أفضل الممارسات، وُحّددت بخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات،  الخاصة

أصدرت هيئة االتصاالت وتقنيـة   ،هذا اإلطاروفي . من قبل الجهات الحكوميةتصاعد اعتمادها 
المعلومات المواصفات القياسية ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات، ومعايير جودة الخدمـة،  

كمـا واصـلت وزارة   . لطيف الترددي، ونظـام التـرقيم الـوطني   الوطنية لخطة العن  فضالً
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لتطوير خدمات " ْرّسَي"ت اإللكترونية التعامالبرنامج العمـل لتفعيل االتصاالت وتقنية المعلومات 
من قبـل مؤسسـة النقـد    " سداد"عن تطوير نظام  فضالًورفع كفاءتها،  الحكومة اإللكترونية
  .وتشغيله ن من تسديد فواتير الخدمات الكترونياًِكَمالذي ُيالعربي السعودي، 

  
  )٢٤/١/١(الشكل 

  النشاط حسب اإلنترنت توصيالت نوع
  الثامنةخطة التنمية 

  .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
  

 

)٢٤/١/٢(الشكل   
  اإلنترنتمعدل تغطية الحاسبات الشخصية وخدمة 

  خطة التنمية الثامنة

  .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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(Dial-up) توصيلة هاتف نطاق ضيق توصيلة نطاق عريض
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 الفجوة الرقمية تجسير   ٢٤/١/٢/٣

في  سواًء ،المملكة مناطقتضييق الفجوة الرقمية بين تتواصل الجهود في العمل على 
معدل تغطية التجهيزات األساسية لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وفي معدالت اسـتخدام  

، على وجـه الخصـوص فـي خـدمات     ويالحظ انخفاض التباين فيما بين المناطق. اإلنترنت
هــ  ٢٥/١٤٢٦بـين عـامي   المـدة  ، ومشتركي خدمة النطاق العريض وذلك خالل اإلنترنت

 ).٢٤/١/٢(جدول ال). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩و ) ٢٠٠٥(
 

 )٢٤/١/٢(ول الجد
 داريةالمناطق اإلحسب خدمات االتصاالت والمعلومات 

 

 المنطقة

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩)٢٠٠٥(هـ٢٥/١٤٢٦
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 ٧ ٣٦ ٢٠١٧,٥٠,٤٢٠ الرياض
 ٦ ٣٩ ١٧١٣,٩٠,٣١٧ مكة المكرمة

 ٥ ٣٧ ١٥١٠,٤٠,٢١٤ المنورةالمدينة 

 ٤ ٣٢ ١٤١٠,١٠,٢١٤ القصيم

 ٧ ٣٩ ٢١١٦,٣٠,٤٢٠ الشرقية

 ٢ ٣٨ ١٢٥,٧٠,١١١ عسير

 ٣ ٣٦ ١٢٦,٢٠,١١١ تبوك

 ٣ ٣٥ ١٢١١,٧٠,٢١١ حائل

 ٣ ٣٤ ١٠١٢,٢٠,٢٩ الحدود الشمالية

 ٢ ٣٤ ٧٢,٦٠,١٧ جازان

 ٢ ٣٨ ١١٥,٤٠,١١٠ نجران

 ٣ ٣٦ ١٤٤,٦٠,١١٣ الباحة

 ٣ ٣٩ ١٣١٠,٣٠,٢١٢ الجوف

 .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
 
 

فـي مجـال   من المبادرات  تنفيذ عدٍدتنمية الموارد البشرية على الكبير اإلنفاق حفَّز 
آالف مختبـر   ٥إنشاء ما يزيد عـن  ، حيث تم التعليم داخل قطاعاالتصاالت وتقنية المعلومات 

 .للطلبـة ألف حاسب شخصي  ١٠٠توفير نحو إضافة إلى  ،للحاسبات في مدارس التعليم العام
 ويشار إلى. تقنيات االتصاالت والمعلومات المتخصصة في مجال من الكليات كما تم إنشاء عدٍد
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 هممـن ) ٣٤(نحـو  وأن  ،من األفراد في المملكة لديهم حاسـبات شخصـية  ) ٤٣(نحو أن 
فـي مقابـل   أكثر من مرة في اليوم،  اإلنترنتيستخدمون ) ٥٧( ونحو ،اإلنترنتيستخدمون 

 . ه أكثر من مرة في األسبوعونمنهم يستخدم) ٣٨( نحو
 

 رفع إنتاجية القطاعات العامة والخاصة   ٢٤/١/٢/٤

 لتسيير العديد من األنشطة فـي تقنية المعلومات االتصاالت وتطبيقات  توسع استخدام
التعامالت اإللكترونية الحكومية خالل الخطة تنفيذ برنامج  فقد تواصل. خاصالوالعام  ينالقطاع

يهدف إلى تطوير البنية التحتية المشتركة والتجهيزات المطلوبة لتمكين الجهات الذي و ،"ريّس"
. وإتاحة استخدامها من قبل العمالء ،الحكومية من تنفيذ تطبيقات الحكومة اإللكترونية المختلفة

خدمات من قبـل الجهـات   لهذه التم في هذا اإلطار تطوير المنهجيات واألساليب المرجعية  وقد
ـ  إبَّـان  يتوقع تسارع نمو عدد هذه الخـدمات  و، اـواعتماده ةـالحكومي ة ـالسـنوات القليل
 .القادمة

إلى أن نحو نصف سكان المملكـة   )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩تشير اإلحصاءات لعام و
التي تتضمن شراء السلع والخـدمات وبيعهـا عـن طريـق      ،لكترونيةبالتجارة اإلعلى دراية 
، خاصـة فـي   ا الغـرض لهذ اإلنترنتمن هؤالء سبق لهم استخدام ) ٦(، وأن نحو اإلنترنت

نحو اإلحصاءات إلى أن  كما تشير.  شراء تذاكر السفر وحجز الفنادق وتسديد الفواتير وغيرها
)٧٦ (فـي حـين أن نحـو   تخدم الحاسبات الشخصـية،  من الشركات العاملة في المملكة تس 
)٥٢ ( مـع تفـاوت أحجـام    هذه النسـب  وتتفاوت . في تنفيذ أعمالها اإلنترنتمنها تستخدم

 . الشركات
جمالي الشركات إمن ) ٤٠( نحو اإلنترنتشكلت الشركات التي لها مواقع على شبكة 

بلغت نسـبة الشـركات التـي    ، في حين )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام العاملة في المملكة 
شركات المن إجمالي ) ١٠(نحو  اإلنترنتتمارس التجارة اإللكترونية أو تروج لخدماتها على 

خالل من ملموساً  االستثمار اإللكتروني تطوراًوحققت الخدمات المصرفية وقد . العام نفسهفي 
نظام التسديد اآللي اعتُمد تطبيق بعض األنظمة والخدمات مثل نظام تداول لألوراق المالية، كما 

أو من خالل نقاط التعـامالت   اإلنترنتعبر ، للتسديد )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨في عام ) سداد(
جميـع  يتوقع توسع نطاق هذا النظام في المستقبل القريب ليشـمل تسـديد   و .اآللية المنتشرة

 .الرسوم الحكومية
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من قبـل وزارة  إطالق مشروع الصحة اإللكترونية أيضاً شهدت خطة التنمية الثامنة 
إلكترونيـاً  الخدمات الصحية تقديم الذي يهدف إلى و ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام الصحة 

والتعاون عن بعد بـين المراكـز    ،تقديم الخدمة وتوفير المعلومات الصحية وحفزها، من خالل
هــ  ٢٦/١٤٢٧فقد تم فـي عـام    ،يعلى صعيد التعليم اإللكترونأما . ودولياً الصحية محلياً

الذي و ،عدتطوير المرحلة األولى من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني والتعلم عن ُب )٢٠٠٦(
في مؤسسات التعلـيم  واستخدامه ة لتطوير التعليم اإللكتروني ـة وطنيـسيكون بمثابة حاضن
 . العالي في المملكة

سنوات الخطة أيضاً، على تطبيقات تقنية المعلومات خالل انعكس التوسع في استخدام 
مسـح  مثـل  هذه التطبيقات، تصاعد وتيرة استفادة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من 

، وأنظمـة المعلومـات المكانيـة    (GPS)ألراضي، واالستشعار عن بعد، وتحديد المواقـع  ا
 . العالمية، وغيرها

 
 تية وطنية بناء صناعة معلوما   ٢٤/١/٢/٥

 التنميـة  اسـتراتيجية  مع ما تصبو إليـه  وطنية معلوماتية صناعة بناء هدف يتوافق
الوطني، كما يتوافـق مـع مـا تهـدف إليـه       لالقتصاد اإلنتاجية القاعدة تنويع إلى الهادفة

 . )٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠االستراتيجية الوطنية للصناعة المعتمدة مطلع عام 
 تطـوراً ملموسـاً علـى صـعيد     الثامنـة،  التنميـة  خطة خالل وقد شهدت المملكة،

 التنافسـية  القـدرة  تعزيـز  مـن  تمكنـت  كمـا  عـام،  بشكل لالستثمار الجاذبة البيئة تهيئة
تقريـر  حسـب  الوطني، ويستدل على ذلك بترتيب المملكـة ومكانتهـا المرموقـة     لالقتصاد
هــ  ٣٠/١٤٣١فـي عـام    عالميـاً  ١٣المرتبـة  حيـث تبـوأت   أنشطة األعمال  ممارسة

هـــ ٢٨/١٤٢٩فــي عــام شــر التنافســية العــالمي فــي مؤ ٢٧المرتبــة ، و)٢٠٠٩(
  ."المنتدى االقتصادي العالمي"يصدر عن الذي ) ٢٠٠٨(

 معظم إال أنه على الرغم من تحسن بيئة االستثمار في مختلف القطاعات، ال تزال
 والصناعات الطاقة قطاعات نحو تتوجه والعالية المتوسطة التقنية ذات االستثمارات
ويشار هنا إلى أن . هذه المدة خالل يذكر نموا المعلومات صناعة تشهد في حين لم الكيميائية،
النسبية لالستثمار في  الميزة :أبرزها التحديات من تواجه العديد المحلية المعلومات صناعة

 تتعلقفضالً عن معوقات أخرى  الواردات، إضافة إلى منافسة مثالً، الكيماوية الصناعات
نموها، تم  وتحفيز الوطنية المعلوماتية صناعة جهود دعم إطار ولهذا، وفي. العمل بسوق

خالل  ، وذلكوتطويرها حدائق العلوم والتقنية والمدن االقتصاديةالمبادرات كعدد من اعتماد 
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مدينة المعرفة االقتصادية في المدينة  تلك المشروعات من بينو .الثامنة التنمية سنوات خطة
  .تنفيذ هذه المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص ويجري. المنورة

 
 المؤسسي والتنظيميالتطوير   ٢٤/١/٢/٦

ـ استُكملت  ـ ـخالل خطة التنمية الثامنة إعادة هيكل ـ  ـة قط ة ـاع االتصـاالت وتقني
قـد  و. ورقابتها ة االتصاالت وتقنية المعلوماتئالذي يخضع لتنظيم هيو ،وتحريره المعلومات

قيادية في مجال تقنية المعلومات في مختلف الجهـات  وظائف  "ْرسَِّي"في إطار برنامج اعتُمد 
ـ  ، لتكـون مع تأسيس وحدات إدارية فيها ،الحكومية ذات الصـلة  المهمـات  لة عـن  ؤومس

 .اإللكترونية وخدماتها على مستوى الجهةبالتعامالت 
هــ  ٢٥/١٤٢٦لرقمي فـي عـام   المركز الوطني لالعتماد والتوثيق ا وتم نقل تبعية

. العزيز للعلوم والتقنية إلى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات من مدينة الملك عبد )٢٠٠٥(
مـن خمسـة   مسؤوالً عن إدارة تجهيزات المفاتيح العمومية، ، الذي ُيعد هذا المركز ويتكون

عـام   فـي  وُأسـس . سرية المعلومات وخصوصـيتها ضمان بيئة آمنة لتوفر  ،مراكز توثيق
تعزيز الـوعي األمنـي   من أجل  ،فريق االستجابة لطوارئ الحاسب )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧

واعتمد خالل الخطة أيضاً  .التصاالت والمعلوماتالوطنية لمنظومة الواالستجابة للطوارئ في 
نظام مكافحة الجرائم اإللكترونية، ولوائح تنظيم التعامالت اإللكترونية، كما تم إصدار عدٍد من 

 .وثائق األطر التنظيمية والقرارات ذات العالقة
في مجـال االتصـاالت   وجهودها الجهات األخرى نشاط إلى  وتجدر اإلشارة هنا أيضاً

اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات، : من بينها ،صلةالمجاالت ذات ال أو في ،وتقنية المعلومات
بتمكين الفئات االجتماعية المختلفة من الحصول علـى المعلومـات واسـتخدامها    تعنى التي 

مثـل تنظـيم    العديد من األنشـطة، السعودية، التي تقوم ب اتوجمعية الحاسب، بكفاءة وفعالية
كما تعنى الهيئة العامة لالستثمار بجـذب  . المعلوماتية المؤتمرات ونشر الدراسات في مجال

ومن بينها مدينة  ،االستثمار إلى قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وإقامة المدن االقتصادية
تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية من جانبها، و. المعرفة االقتصادية في المدينة المنورة

 . لمناطق الصناعيةبتطوير المدن واومناطق التقنية 
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 القضايا والتحديات   ٢٤/١/٣
 )تضييق الفجوة الرقمية( اإلنترنتتطوير خدمات  ٢٤/١/٣/١

حيـث ارتفعـت   تطوراً ملموساً، خالل خطة التنمية الثامنة  اإلنترنت تجهيزاتشهدت 
، إال أن الوضع يتطلب المزيد مـن الجهـود   معدالت تغطية الخدمة واستخداماتها بشكل سريع

ال  اإلنترنـت إلى فالنفاذ . الدول األخرىبين تقليص الفجوة الرقمية بين المملكة ووالعمل على 
الذي ال يتيح الوصول إلى المحتوى ، وعبر االتصال العادي الضيق النطاقيزال يتم في الغالب 

جهيزات التي توفر االتصال بالشـبكة عبـر   ينبغي التركيز على توسعة الت ،لذا. الغني للشبكة
 عاليـة المملكة باعتماديـة   جميع مناطقتوفيرها في وتطويرها، على أن يتم  النطاق العريض

 .مناسبةوأسعار 
 

  التجهيزات األساسية ٢٤/١/٣/٢
مـن   ،خطة التنمية الثامنةسنوات خالل  ،انخفض معدل التغطية لشبكة الهاتف الثابت

خـط لكـل    ٦٨,٤إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام أسرة  ئةامخط لكل  ٧١,١نحو 
 ويعزى هذا االنخفاض إلى العديد من العوامـل ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام أسرة  ئةام

الهاتف المتنقـل   األهم من ذلك حلولو ،في بعض المناطق عدم كفاءة التجهيزات: في مقدمتها
الحصول على  تأخيراً في إجراءاتلجديدة تواجه شركات االتصاالت اكما . محل الهاتف الثابت

المفروضـة عليهـا،    ارتفاع الرسوم، إضافة إلى الخاصة االموافقات المطلوبة إلنشاء شبكاته
، مما يؤدي إلى تأخير توفير التجهيزات األساسية لالتصاالت في العديد من المناطقوهو ما س

يصال الشبكة إلى المناطق التي إل ةوإعطاء األولوي ،المعوقاتمختلَف العمل على إزالة يتطلب 
النطاق ذات  اإلنترنتانتشار خدمات  عزز فرصهذه التجهيزات سيكما أن توفر . لم تصلها بعد

 .العريض
 

  القدرات بناء ٢٤/١/٣/٣
رئيسـة لخـدمات االتصـاالت وتقنيـة     مهمـة  إنتاجية عوامل اإلنتاج يشكل تحسين 

اإلنتاجيـة   ارتفـاع  ، حيث يترتب عليهـا واالجتماعيةالتنمية االقتصادية دعم المعلومات في 
نمو خـدمات االتصـاالت وتقنيـة     إال أن. العمالةمستوى كفاءة كما أنها تُعد مقياساً لالكلية، 

شـكل  وفـي هـذا اإلطـار، يُ   . المعلومات يتأثر إلى حد كبير بالعوامل المحفزة لنمو اإلنتاجية
ر إلى المهارات الالزمة الستخدام الحاسب اآللي تفتقغير ماهرة عمالة  استمرار االعتماد على
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لعديد مـن الشـركات السـعودية، خاصـة المتوسـطة      لاإلنتاجية الكلية عائقاً أمام االرتقاء ب
تقنيـة  االتصـاالت و مجـال  يصبح االسـتثمار فـي   ففي مثل هذا الوضع، . والصغيرة الحجم

حجم أنشطتها فرغة من انخفاض هذه الشركات في دائرة متظل ، وبالتالي غير مجٍدالمعلومات 
، مما يتطلب تأهيل العمالة فـي هـذا المجـال ورفـع     وعدم قدرتها على النمواجيتهـا، وإنت

  .قدراتها
 

 تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت ٢٤/١/٣/٤
التعامالت مثل  ،مجاالتها المختلفةبيعتمد انتشار تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت 

اإللكترونية، ) البنوكالصحة والتعليم و(، والتجارة اإللكترونية، والخدمات الحكومية اإللكترونية
أمـن البيانـات وضـمان سـرية     مسـألة  على توفر بنية تحتية تحظى بثقة العمالء، خاصة 
. عن سهولة استخدام تلك الخدمات وتوفرها االتصاالت، وحماية الخصوصية الشخصية، فضالً

ونظـام   ،للجرائم اإللكترونية عقوبات رادعةر يعلى توفام التطبيقات انتشار استخدكما يعتمد 
، لمكافحة الغش واالحتيال في تداول السلع والخدمات عبر الشـبكات العامـة والخاصـة    فعال

في تـوفير البنيـة   يتعين االستمرار لذا . والحزم في تطبيق نظام حماية حقوق الملكية الفكرية
ة، خاصة أنها ستدعم جهود جذب االستثمارات األجنبية عاليــة  التنظيمية والتشريعية المالئم

 . التقنيـة للمملكة، ومن ثم االرتقاء بالمنظومة الوطنية للمعلومات واالتصاالت
اسـتخدام تقنيـة االتصـاالت    فـي  الدولـة  توسع مؤسسـات  ن إمن جهة أخرى، ف

التي تسهم تلك الدولة أو  مبادرة الشركات الكبيرة، سواء التي تملكهاإضافة إلى والمعلومات، 
استخدام التجارة اإللكترونية، سيسهم إلى حد كبير في تحفيـز انتشـار   بتعزيز ، رأسمالها في

 . شرائح المجتمعمختلف القطاعات وجميع في الخدمات اإللكترونية 
 

 توقعات الطلب   ٢٤/١/٤
تتوزع مهمات تلبية الطلب على خدمات االتصاالت وتقنية المعلومـات علـى ثالثـة    

 : جوانب رئيسة ومتكاملة هي
 وخدمات المتنقل، الهاتفوخدمات  الثابت، الهاتفخدمات  وتشمل: األساسية التجهيزات )أ(

ـ  اتـالبيان لـلنق ضـالعري اقـالنط  والتوثيـق  التصـديق  اتـوالمعلومات، وخدم
 .الرقمي

لألفــراد، والجهــات الحكوميــة وقطــاع  القــدرات بنــاء وتشــمل: القــدرات بنــاء )ب(
 .األعمال
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 والتعلـيم،  والصـحة  أنشـطة التجـارة   في اإللكترونية الخدمات لـوتشم: التطبيقات )ج(
 .وغيرها

 لى عددإ المعلومات وتقنية االتصاالت خدمات على وقد تم االستناد في تحديد الطلب
 إعادة عملية وتطور االقتصادي، والنمو غرافية،والديمالتطورات : امن أهمه العوامل من

االتصاالت  خدمات وأسعار المختلفة، القطاعات في المؤسسي والتطوير االقتصادية الهيكلة
 اإلقليمي االقتصاد مع الوطني ومستوى المنافسة، وتكامل االقتصاد المعلومات، وتقنية

 . والتطور التقني والعالمي،
بمعدل سنوي المطلوبة عدد خطوط الهاتف الثابت يتوقع نمو وفي إطار هذا السياق، 

مليون خط في عام  ٤,٢من نحو لترتفع  ،خالل خطة التنمية التاسعة) ٤,٤(متوسط قدره 
ويتوقع . )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦مليون خط في عام  ٥,٢ إلى نحو )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 ئةامخط لكل  ١٨,٤إلى  ١٦,٥الهاتف الثابت من  معدل التغطية لخدمات أثر ذلك ارتفاع
خط لكل ) ٦٩(نحو يرتفع معدل تغطية الخطوط السكنية من في حين س، هذه المدةنسمة خالل 

جدول ، المن إجمالي عدد األسرأسرة،  ئةامخط لكل ) ٧٧,٩(نحو إلى أسرة  ةـمائ
)٢٤/١/٣.( 

 مليـون خـط إلـى    ٤٢ نحـو  الهاتف المتنقل مـن مشتركي عدد  ارتفاعيتوقع كما 
). ٥,٦(بمعـدل نمـو سـنوي متوسـط قـدره      خالل المدة نفسها، مليون خط  ٥٥,٢ نحو

 ئـة امخـط لكـل    ١٩٤ نحـو  إلـى  ١٦٤ نحـو ع معدل التغطية مـن  ـيرتفوبالتالـي، س
 .نسمة

الطلـب عليهـا   نمـو  فتشـير التقـديرات إلـى     ،خدمة النطاق العريضأما بالنسبة ل
مـن نحـو   ليرتفـع عـدد المشـتركين     ،)١٠,١( نحونوي يبلغ متوسطه السبمعدٍل كبير، 

االشـتراك  يشـكل   ،خـالل المـدة نفسـها    مليون مشـترك  ٣,٢٥مشترك إلى نحو  يمليون
ـ في حـين تتـوزع النسـبة    ، )٧٢,٥(السكني منها نحو  لمشـتركين غيـر   ا ة بـين الباقي

ومـن ثـم،   . السكنيين من مؤسسات وشركات وجهـات فـي القطـاعين العـام والخـاص     
إلـى   ٧,٨مـن  خطـة التنميـة التاسـعة    معدل تغطية خدمة النطاق العريض خالل سيرتفع 
) ٣١,٥( نحـو  التغطيـة السـكنية مـن   فـي مقابـل ارتفـاع    من السكان،  مائةلكل  ١١,٤

 . من إجمالي األسرأسرة  ئةاممشترك لكل ) ٤٧,٤( نحوإلى أسرة  مائةمشترك لكل 
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 )٢٤/١/٣(جدول ال
 المعلومات تقنية خدمات االتصاالت وتوقعات الطلب على 

 خطة التنمية التاسعة

 .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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 خدمة الهاتف الثابت
 ٤,٤ ٥٢٤٦٧٧٦ ٥٠٠٧٤٦٥ ٤٧٦٨٣٥٥ ٤٥٤٠٦٦٣ ٤٣٦٥٤١٨ ٤٢٣٨٠٠٠ الثابتةإجمالي عدد الخطوط 

من  مائةعدد الخطوط الثابتة لكل 
 السكان

٢,٢ ١٨,٤ ١٧,٩ ١٧,٤ ١٧,٠ ١٦,٦ ١٦,٥ 

 ٤,٧ ٣٨٧٢١٢١ ٣٦٨٥٤٩٤ ٣٤٩٥٢٠٤ ٣٣١٤٦٨٤ ٣١٧٨٠٢٤ ٣٠٨٠٧٣٢ عدد الخطوط الثابتة السكنية

عدد الخطوط الثابتة السكنية لكل 
 سرةأمائة

٢,٥ ٧٨ ٧٥,٧ ٧٣,٤ ٧١,١ ٦٩,٦ ٦٨,٩ 

نسبة الخطوط السكنية من إجمالي 
 )(الخطوط 

٠,٣ ٧٣,٨ ٧٣,٦ ٧٣,٣ ٧٣,٠ ٧٢,٨ ٧٢,٧ 

 ٣,٥ ١٣٧٤٦٥٥ ١٣٢١٩٧١ ١٢٧٣١٥١ ١٢٢٥٩٧٩ ١١٨٧٣٩٤ ١١٥٧٢٦٨ عدد الخطوط الثابتة غير السكنية

نسبة الخطوط غير السكنية من 
 )(إجمالي الخطوط 

٠,٨- ٢٦,٢ ٢٦,٤ ٢٦,٧ ٢٧,٠ ٢٧,٢ ٢٧,٣ 

 خدمة الهاتف المتنقل
إجمالي عدد خطوط الهاتف 

 المتنقل
٤٢٠٠٠٠٠٠٤٥٩٠٠٠٠٠٤٨٩٠٠٠٠٠٥١١٠٠٠٠٠٥٣٣٠٠٠٠٠٥٥٢٠٠٠٠٠٥,٦ 

 ٣,٤ ١٩٣,٩ ١٩١,٠ ١٨٦,٨ ١٨٢,٦ ١٧٥,١ ١٦٣,٧ من السكان مائةعدد الخطوط لكل 

 ٣,٤ ١١١٠,٣ ١٠٩٥,١ ١٠٧٢,٥ ١٠٤٨,٣ ١٠٠٥,٠ ٩٣٩,٥ سرمن األ مائةعدد الخطوط لكل 

  ٨٧,٣ ٨٥,٧٨٦,٣٨٦,٧٨٦,٩٨٧,١ )(حصة البطاقات مسبقة الدفع 
  ذات النطاق العريض  اإلنترنتخدمة 

 ١٠,١ ٣٢٥١٠٣٤ ٣٠٤٢٣٤١ ٢٨٣٤٣٢١ ٢٦٢٦٩٩١ ٢٤٢٠٣٧٥ ٢٠١٠٠٠٠ إجمالي عدد المشتركين

من  مائةعدد المشتركين لكل 
 السكان

٧,٩ ١١,٤ ١٠,٩ ١٠,٤ ٩,٨ ٩,٢ ٧,٨ 

 ١٠,٩ ٢٣٥٧٠٠٠ ٢١٩٠٤٨٦ ٢٠٢٦٥٤٠ ١٨٦٥١٦٤ ١٧٠٦٣٦٤ ١٤٠٦٩٤٨ عدد المشتركين السكنيين

نسبة المشتركين السكنيين إلى 
 )(إجمالي المشتركين 

٠,٧ ٧٢,٥ ٧٢,٠ ٧١,٥ ٧١,٠ ٧٠,٥ ٧٠,٠ 

عدد المشتركين السكنيين لكل 
 أسرةمائة

٨,٥ ٤٧,٤ ٤٥,٠ ٤٢,٥ ٤٠,٠ ٣٧,٤ ٣١,٥ 

 ٨,٢ ٨٩٤٠٣٤ ٨٥١٨٥٥ ٨٠٧٧٨١ ٧٦١٨٢٧ ٧١٤٠١١ ٦٠٣٠٥٢ السكنيينعدد المشتركين غير 

نسبة المشتركين غير السكنيين 
 )(إلى إجمالي المشتركين 

١,٧ - ٢٧,٥ ٢٨,٠ ٢٨,٥ ٢٩,٠ ٢٩,٥ ٣٠,٠ 

اإلنترنتإجمالي مستخدمي 
 ١١٥٩٣٠٠٠١٢٦٢٥٠٠٠١٣٥٦٧٠٠٠١٤٤٣٩٠٠٠١٥٢٥٣٠٠٠٨,٠ ١٠٣٨٦٠٠٠ عدد المستخدمين

من  ئةامعدد المستخدمين لكل 
 السكان

٥,٨ ٥٣,٦ ٥١,٧ ٤٩,٦ ٤٧,١ ٤٤,٢ ٤٠,٥ 

من  ئةامعدد المستخدمين لكل 
 ٥,٧ ٣٠٦,٨ ٢٩٦,٧ ٢٨٤,٧ ٢٧٠,٦ ٢٥٣,٨ ٢٣٢,٣األسر
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وتقنيـة  االتصـاالت  انتشار خدمات استمرار تحسن يتوقع خالل خطة التنمية التاسعة 
ها، خاصـة مـع بـدء    انخفاض التباين بينو ،بشكل ملموس على مستوى المناطق المعلومات

ه والذي يهدف إلى تحقيق أهداف سياسة الخدمـة  اتمدوق الخدمة الشاملة في ممارسة مهصن
الشاملة وحق االستخدام الشامل في توفير خدمات االتصاالت في المناطق التي ال يتمكن السوق 

 .)٢٤/١/٥الجدول (و) ٢٤/١/٤الجدول (من خدمتها، 
، فيتوقع أن يشهد الطلب على تلـك الخدمـة نمـواً    اإلنترنتأما على صعيد استخدام 

 المناسبة، والتوسع فـي اسـتخدام   التجهيزات بتوفر مدعوماً المملكة، مناطق جميع سريعاً في
 أن الالسلكية الثالث الجيل لخدمات ويتوقع. الخاص والقطاع الحكومة اإللكترونية في التطبيقات

 العـريض  النطـاق  لخدمات استخدامها زيادة مع ، خاصةهذه المدة خالل واسعاً انتشاراً تحقق
 الجيـل  خدمات دخول بداية السنوات القادمة وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد. المتنقلة

 .المملكة سوق الرابع إلى
 

 )٢٤/١/٤(جدول ال
 دارية المناطق اإلنسمة حسب مائة لكل المعلومات تقنية خدمات االتصاالت و

 خطة التنمية التاسعة
 

 المنطقة

 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ )٢٠٠٩(هـ٣٠/١٤٣١

خطوط الهاتف 
لكل  الثابت
من  ١٠٠

 السكان

مستخدمي 
لكل  اإلنترنت
 من  ١٠٠

 السكان

مشتركي خدمة 
عريض النطاق ال

 من  ١٠٠لكل 
 السكان

خطوط الهاتف 
 لكل الثابت 
 من  ١٠٠

 السكان

مستخدمي 
لكل  اإلنترنت
 من  ١٠٠

 السكان

مشتركي خدمة 
نطاق ال
لكل عريض ال

 من  ١٠٠
 السكان

 ١٣,٨ ٥١,٩ ١٨,٥ ١٠,٠ ٤٠,٤ ١٩,٥ الرياض

 ١٤,٤ ٥٨,٣ ٢٢,٤ ٩,٥ ٤٤,٦ ١٨,٥ مكة المكرمة

 ٩,٣ ٥٣,٥ ١٧,٤ ٦,٦ ٤١,٦ ١٤,٦ المدينة المنورة

 ٩,١ ٤٦,٣ ١٦,٨ ٦,٢ ٣٥,٦ ١٤,٥ القصيم

 ١٣,٤ ٥٧,٠ ١٧,٦ ٩,٦ ٤٣,٧ ١٩,٢ الشرقية

 ٥,٥ ٥٤,٨ ١٧,٢ ٣,٣ ٤٢,١ ١١,٨ عسير

 ٨,٠ ٥٠,٢ ١٦,٨ ٥,١ ٣٩,١ ١١,٤ تبوك

 ٤,٩ ٥٠,١ ١٣,٤ ٣,٧ ٣٨,٦ ١١,٣ حائل

 ٦,١ ٥٠,٠ ١٣,١ ٤,٣ ٣٨,٤ ٩,٨ الحدود الشمالية

 ٤,١ ٤٠,٠ ١٤,١ ٢,٤ ١٨,٣ ٧,٩ جازان

 ٧,٦ ٥٢,٣ ١٥,٥ ٤,٠ ٤١,٠ ١٠,٨ نجران

 ٧,٤ ٥٢,٩ ١٧,١ ٤,٢ ٤٠,٢ ١٣,٧ الباحة

 ٥,٨ ٥٥,٤ ١٢,٣ ٤,٥ ٤٢,٩ ١١,٤ الجوف

 .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ووزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
  



الصفحة
٤٥٠

 
 )٢٤/١/٥(دول الج

 داريةالمناطق اإلحسب المعلومات تقنية معدل تغطية األسر من خدمات االتصاالت و
 خطة التنمية التاسعة

 المنطقة

 )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦)٢٠٠٩(هـ٣٠/١٤٣١

خطوط الهاتف
لكل  الثابت
من  ١٠٠

 السكان

مستخدمي
لكل  اإلنترنت
 من  ١٠٠

 السكان

مشتركي خدمة
عريض النطاق ال

 من  ١٠٠لكل 
 السكان

خطوط الهاتف 
 لكل الثابت 
 من  ١٠٠

 السكان

مستخدمي 
لكل اإلنترنت 
 من  ١٠٠

 السكان

مشتركي خدمة 
عريض النطاق ال

 من  ١٠٠لكل 
 السكان

 ٥٧ ٥٢ ٨٢٤٠٤٠٧٨ الرياض

 ٤٩ ٥٨ ٦٥٤٥٣٢٧٨ مكة المكرمة

 ٤١ ٥٣ ٦٢٤٢٢٧٧٨ المدينة المنورة

 ٤١ ٤٦ ٦٦٣٦٢٧٧٨ القصيم

 ٥٩ ٥٧ ٨٦٤٤٤١٧٩ الشرقية

 ٢٥ ٥٥ ٥١٤٢١٤٧٨ عسير

 ٣٦ ٥٠ ٥١٣٩٢٢٧٨ تبوك

 ٢٨ ٥٨ ٦٠٤٥١٩٧٨ حائل

 ٣٦ ٥٥ ٥٥٤٣٢٣٧٨ الشماليةالحدود 

 ٢١ ٤٠ ٤١١٨١٢٧٥ زاناج

 ٣٦ ٥٢ ٥٠٤١١٨٧٥ نجران

 ٣٣ ٥٣ ٥٩٤٠١٧٧٨ الباحة

 ٣٧ ٥٥ ٦٧٤٣٢٦٧٨ الجوف

 ٤٧ ٥٤ ٦٩٤١٣١٧٨ متوسط المملكة
 .طهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ووزارة االقتصاد والتخطي: المصدر 
 
 التنمية استراتيجية   ٢٤/١/٥
 المستقبلية الرؤية ٢٤/١/٥/١

 خـدمات  وتـوفير  اإلنتاجية، لزيادة رقمي، التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد’’
 صـناعة  لجميع شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البالد، وبنـاء  المعلومات وتقنية االتصاالت

 .‘‘للدخل أحد المصادر الرئيسة لتصبحفي هذا القطاع  قوية
 
 العامة األهداف ٢٤/١/٥/٢
على شرائح المجتمع جميع ل توفير بنية أساسية لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات -

 . ، وفي جميع المناطقوبأسعار مالئمةواالعتمادية من الجودة واألمن  قدر عاٍل
 خدمات االتصاالت وتقنيـة المعلومـات  معلومات مستخدمي وخصوصية تكريس أمن  -

 .وحمايتها

 . في مجال االتصاالت وتقنية المعلوماتالقدرات بناء  -

 على الطلب تغطية في بفعالية تسهم والمعلومات االتصاالت لتقنية وطنية صناعة بناء -
 .والخدمات السلع
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 السياسات  ٢٤/١/٥/٣
  وتنظيمه تحرير قطاع االتصاالت وتقنية المعلوماتمواصلة جهود وبرامج. 

  المملكةالنطاق العريض في جميع مناطق تجهيزات نشر. 

   األكثـر  المنـاطق  فـي  تـوفير الخـدمات   لتوظيف موارد صندوق الخدمة الشـاملة
 .احتياجاً

 المدارس والجهات الحكومية السريع لجميع  اإلنترنتإيصال شبكات النطاق العريض و
 .والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني

  بتنفيـذ الخطـة الوطنيـة    ، والتعجيـل  إدارة الطيف الترددي بكفاءة وتعزيز طاقتـه
 .للترددات

  العامة المفاتيح استكمال تجهيزات)PKI.( 

  وتحديث مقاييسها تطوير معايير االتصاالت وتقنية المعلوماتاالستمرار في. 

  واعتماد التعامالت اإللكترونيـة فـي    ،توفير خدمات الحكومة اإللكترونيةالتوسع في
 .طاع الخاص في توفيرهاأو تشارك الق ،الخدمات التي توفرها الدولة

 تقنيـة  صـناعة  إلـى  األجنبية المباشـرة  االستثمارات توفير مختلف الحوافز لجذب 
 .المعلومات

      تطوير قدرات شركات ومؤسسات األعمال وزيـادة اسـتخدامها لتقنيـة االتصـاالت
 . والمعلومات

 تشجيع التعليم اإللكتروني، ودعم التوجه نحو العمل عن بعد. 

  اإلنترنتدعم المحتوى العربي على. 

 
 المتطلبات المالية   ٢٤/١/٦

تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع االتصاالت وتقنية  
مليون  )٨٩٦(خالل خطة التنمية التاسعة ) وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات(المعلومات 

 .ريال
 

  



الصفحة
٤٥٢

 

 قطاع البريد  ٢٤/٢

 المقدمـة  ٢٤/٢/١
، وتعد جزءاً رئيساً فـي  تؤدي الخدمات البريدية دوراً حيوياً في المجتمعات المتقدمة

وقد شهدت خطة التنمية الثامنة استمرار عملية التطوير التنظيمي . البنية األساسية لالتصاالت
حلة وتم التركيز في هذه المر. والمؤسسي لقطاع البريد التي بدأت خالل خطة التنمية السابعة

على تنويع الخدمات المقدمة للعمالء، ورفع كفاءتها من خالل التوسع في تطبيـق التقنيـات   
الحديثة، والعمل على جعل الخدمة البريدية عنصراً داعماً للقطاعات األخرى، خاصة في ضوء 

 .التوسع في تطبيق الخدمات اإللكترونية لدى العديد من الجهات
التاسعة على تطوير الخدمات البريدية، وتقـديمها   سيتواصل العمل خالل خطة التنمية

بمعايير عالمية، فضالً عن إدخال خدمات جديدة وفق متطلبـات السـوق، وتـدعيم القـدرات     
التنافسية، واستكمال الخطوات التطويرية على المستوى التنظيمي والتشغيلي والمالي، والعمل 

 .على تحويل البريد إلى نشاط منتج ومربح
ا الجزء من الفصل الوضع الراهن لقطاع البريد موضحاً التطورات التي يتناول هذ 

القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها  ة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أبرزشهدها خالل خط
الضوء على الرؤية  يلقخالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته، وُي

 . عامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعةالمستقبلية، واألهداف ال
 

 الوضع الراهـن  ٢٤/٢/٢
 المرافق البريدية  ٢٤/٢/٢/١

تقوم مؤسسة البريد السعودي بتقديم خدماتها من خالل ما يزيد على ستة آالف نقطة  
تطور ) ٢٤/٢/١(ويوضـح الجدول . بريدية تتوزع على المدن الرئيسة والمحافظات والمراكز

من خطة التنمية الثامنة مقارنة ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩المرافق البريدية بنهاية العام الرابع 
حجم شبكة الخدمات البريدية ) ٢٤/٢/٢(بنهاية خطة التنمية السابعة، في حين يوضح الجدول 

 .حسب مناطق المملكة بنهاية العام الرابع من خطة التنمية الثامنة
الخاص في تقديم الخدمات البريدية من خالل مكاتب البريـد الخاصـة    ويسهم القطاع  

في نشر الخدمة في المدن الرئيسة من خالل اتفاقيات تعاقدية مع مؤسسة البريد  أسهمتالتي 
 .السعودي، كما تقوم شركات خاصة بتقديم خدمات البريد السريع في إطار تنافسي
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 )٢٤/٢/١(الجدول 
 مرافق الخدمة البريدية 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 

 البيان 
 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ٤٧٠ ٤٧٨ عدد مكاتب البريد الرئيسة

 ١٤٦ ١٩٠ عدد مكاتب البريد الفرعية

 ١٨٥ ١١٩ عدد مراكز البريد الممتاز

 ٧٦٩ ٧٧٠ )وكالء البريد(عدد القائمين بعمل البريد

 ٨٣ ٨١ )الخاصةالمكاتب(عدد الوكاالت البريدية

 ٦٤٧ ٦٤٨ عدد القرى المخدومة بالبريد السطحي

 ٣٩٨٥ ٤٢٢٧ عدد القرى المخدومة بالبريد الطواف

 ٥٩٥٩٩٨ ٥٢٥٨٣٨ عدد صناديق بريد المشتركين

 ٢٤٩٠ ٢٦٨٧ عدد صناديق بريد الشوارع

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*) 
 .مؤسسة البريد السعودي: المصدر 
 

 )٢٤/٢/٢(الجدول 
 شبكة الخدمات البريدية حسب المناطق اإلدارية

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
 

 المجمعات

 البريدية

 صاالت

 صناديق

 عدد

 صناديق
 المشتركين

 القرى

 المخدومة
 بالطواف

 القرى

 المخدومة
 بالسطحي

 مكاتب

 البريد
 لخاصةا

 القائمون

 بعمل  
 البريد

 مراكز

 البريد
 الممتاز

مكاتب
البريد 
 الفرعية

 المكاتب

البريدية 
 الرئيسة

 المناطق

 الرياض ٩٣ ١٦ ٤٩ ١٣٩ ٣٦ ٩٠ ٩٣٥ ١٩٤٦٥٨ ٤ ١

 مكة المكرمة ٥٣ ٢٤ ٣٤ ٧١ ٢٠ ٧٧ ٥٢٥ ١٣٠١٩٢ ٣ ١

 المدينة المنورة ٢٣ ١٢ ١٧ ٣٢ ٥ ٤٠ ٢٥٨ ٢٧٦٩٧ ٠ ١

 القصيم ٣٥ ٢٧ ١٢ ٨٩ ٣ ٥٥ ٢٣٠ ٣٤٢٦٦ ٠ ١

 الشرقية ٦٠ ٢٧ ٢٠ ٥٢ ١٦ ٩٨ ١٣١ ١٠٨٧٠٢ ١ ١

 عسير ٨٢ ١١ ١٣ ١١٩ ٣ ٨٤ ٧٨٩ ٣٢٧٠٠ ٠ ١

 تبوك ١٥ ٣ ٧ ١٥ ٠ ٢٩ ٩١ ١٢٢٣٥ ٠ ٠

١٢ ٥ ٥ ٦١ ٠ ٥٨ ٣٩٩ ١٤٠٥٠ ٠ ٠  حائل

 الحدود الشمالية ١٦ ٠ ٤ ١٠ ٠ ١٨ ٣٢ ٥٧٠٠ ٠ ٠

 جازان ٣١ ٢ ٤ ٦٩ ٠ ٢٥ ٤١٢ ١١١٠٠ ٠ ١

 نجران ١٦ ٦ ٣ ١٥ ٠ ٢٧ ١٢٨ ٧٦٠٠ ٠ ٠

 الباحة ١٨ ٨ ٨ ٨١ ٠ ٢٨ ١٨ ٧٧٠٠ ٠ ٠

 الجوف ١٦ ٥ ٩ ١٦ ٠ ١٨ ٣٧ ٩٣٩٨ ٠ 
 اإلجمالي ٤٧٠ ١٤٦ ١٨٥ ٧٦٩ ٨٣ ٦٤٧ ٣٩٨٥ ٥٩٥٩٩٨ ٨ ٧

 .مؤسسة البريد السعودي: المصدر 
 



الصفحة
٤٥٤

 

 حجم الخدمة البريدية  ٢٤/٢/٢/٢
) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون مادة بريدية في عام  ٥٧١بلغ حجم الخدمة البريدية  

، بزيـادة قـدرها   )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥فـي عـام  مليون مادة ٤٤١,٤مقارنـة بنحـو 
مـن إجمـالي الحركـة    ) ٤٨(ويشكـل البريـد الخارجـي مـا نسـبته   ). ٢٩,٤(نحـو 
 .البريدية

هــ  ٢٨/١٤٢٩مليون مـادة فـي عـام     ٨١٠,٨وبلغ إجمالي المواد المعالجة نحو 
الجـدول  ). ٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥مليـون مادة فـي عـام    ٩٣٦,٥ نحو مقابل) ٢٠٠٨(
)٢٤/٢/٣.( 

 
 )٢٤/٢/٣(الجدول 

  تطور الخدمة البريدية
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )ألف مادة( 

 بيان المراسالت
 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٥/١٤٢٦
)٢٠٠٥( 

 هـ٢٦/١٤٢٧
)٢٠٠٦( 

 هـ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ٣٠٢٧٧٠ ٣٥٤٢٠١ ٣٧٥٧١٢ ٣١٨٦٨٤ ٢٧١٦٤٣ المراسالت الداخلية 

 ٢٣٩٩١٦ ٢٢٧٧٧١ ١٢١٦٠٨ ١٣١٨٤٦ ١١٥٦٨٦ المراسالت الواردة 

 ٢٥١٥٤ ٣٢٦٢٥ ٢٨٥٤٤ ٤٠١٣١ ٥٢٠٢٧ المراسالت الصادرة 

 ٢٦٨٦ ٢٢٣٨ ١٦١٩ ٢٠٥١ ١٥١١ البريد الممتاز

 ٢٩٠ ٢٧٦ ٢٣٥ ٤٠٣ ٢٤٧ الطرود الصادرة

 ٢٧٠ ٢٥٧ ٢٥٤ ٣٠٩ ٣٢٧ الطرود الواردة

 ٥٧١٠٨٦ ٦١٧٣٦٨ ٥٢٧٩٩٢ ٤٩٣٤٢٤ ٤٤١٤٤١ إجمالي حجم الخدمة 

 ٨١٠٧٨٨ ٨٢٥٩٩٥ ٨٤٩٢٥٨ ٨٥٨٠٦٣ ٩٣٦٥١٣ المواد المعالجة 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)

 .مؤسسة البريد السعودي: المصدر
 

 أداء الخدمة البريدية  ٢٤/٢/٢/٣
يتعلق  ففيما. شهدت خطة التنمية الثامنة تحسناً في اإلنتاجية وجودة الخدمات البريدية

ساعة من اإليداع ) ٤٨(بإيصال البريد، فقـد ارتفـع معـدل الرسائل التي تم إيصالها خالل 
فـي عام ) ٩١(، مقارنـة بنحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عـام ) ٩٩(إلى نحو 

موظف  ٠,٤٠فيما ارتفع معدل عدد الموظفين لكل ألف نسمة من ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
مليون ريال  ٤٤٢,٧وفي الوقت نفسه نمت اإليرادات من  .موظف للمدة نفسها ٠,٤٢إلى 
 ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون ريال عام  ٥٥١,٩إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 
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بتطوير نظام للعنونة البريدية بحيث يقدم مرجعاً السعودي وقد قامت مؤسسة البريد 
بق في جميع متكامالً وحصرياً لكل وحدة سكنية وتجارية وصناعية وخدمية وحكومية يط

وما زالت جهود المؤسسة متواصلة لتعميم استخدام هذا النظام من قبل . أنحاء المملكة
 .المستفيدين من خدماتها

وفي هذا اإلطار، قامت مؤسسة البريد السعودي بتوقيع عدد من االتفاقيات مع جهات 
حقق من محلية وعالمية في القطاعين العام والخاص تغطي مجموعة من األغراض مثل الت

 . العنوان، واستخدام الخرائط الرقمية الخاصة بالعنوان في تطبيقات مختلفة
وقد تطلبت هذه التطورات العمل على رفع كفاءة العمليات البريدية من خالل إعادة 
هندسة أساليب معالجة البريد، وتطوير أساليب وطرق التوزيع، وتحسين وتطوير خدمات 

يات النقل، فضالً عن تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من البريد الممتاز والطرود، وعمل
، وربط مكاتب البريد بشبكة حاسب آلي، وتطويرها خالل بناء أنظمة للمعلومات الجغرافية

كما تقدم مؤسسة البريد السعودي عدداً من الخدمات البريدية عبر . وتصميم نظام للتوزيع
 .البوابة اإللكترونية

 
 طوير المؤسسي والتنظيميالت ٢٤/٢/٢/٤

شهد قطاع البريد خالل خطة التنمية الثامنة اسـتمرار عمليـة التطـوير المؤسسـي      
لمؤسسـة البريـد    ُأجيزت الالئحة الماليـة ف .والتنظيمي التي بدأت في خطة التنمية السابعة

لسـامي  ، في حين لم يتم العمل بالئحة تنظيم العمل بعد إقرارها نظراً لصدور األمر االسعودي
، الذي قضى بأن تعمل الهيئات )٢٠٠٥(هـ ٢٠/٤/١٤٢٦وتاريخ ) م ب/٥٤٦٤(الكريم رقم 

والمؤسسات والصناديق العامة، ومن بينها مؤسسة البريد السعودي، وفق الئحة المؤسسـة  
 . العامة للتأمينات االجتماعية إلى حين صدور الئحة موحدة لتنظيم العمل لهذه الجهات

م البريد فهو قيد اإلعداد بالتنسيق مع مكتـب استشـاري متخصـص    أما بالنسبة لنظا 
، حيث يهدف هذا النظـام  )١٩٨٦(هـ١٤٠٦ليكون بديالً للنظام القائم والمعمول به منذ عام 

إلـى  ، مع تعريف الخدمة الشمولية وتحديد نطاقها وشـروطها ، إلى تنظيم عمل سوق البريد
دمات المتاحة للمنافسة، عالوة على تحديد رسوم جانب تحديد الخدمات البريدية المحتكرة والخ

فضالً عن األحكام األخـرى ذات  ، الترخيص للشركات والمؤسسات الخاصة لتعمل في السوق
الصلة بسرية البريد والمخالفات والجزاءات، وحقوق األطراف المختلفة وواجباتها، وغيرهـا  

 .من األحكام
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تها ألعمالهـا علـى إصـالح الهيكـل     وقد عملت مؤسسة البريد السعودي بعد مباشر 
التنظيمي القائم ليتماشى مع المتغيرات في جهاز البريد بالتحول من جهاز حكومي إلى جهـاز  

لذلك فقد تغيرت صورة الهيكل . مستقل يتمتع بالمرونة واالستقاللية ويعمل وفق أسس تجارية
وجه نحو السوق والسمة التنظيمي المؤقت من هيكل وظيفي إلى هيكل يجمع بين الوظيفة والت

فتضمن الهيكل التنظيمي وحدات إدارية تركز على الجانـب التسـويقي والمبيعـات    . الخدمية
والتراخيص البريدية، وتضمن في الوقت نفسه وحدات أعمال ذات طابع خدمي مثـل البريـد   

أحد وتجري مراجعة الهيكل التنظيمي بصورته النهائية بواسطة . الممتاز، والطرود والتوزيع
 .المكاتب االستشارية المتخصصة

 
 القضايا والتحديات  ٢٤/٢/٣
 اإلدارية اإلجراءاتطول  ٢٤/٢/٣/١

 المستهدفةبعض الخدمات الجديدة البريد السعودي من البدء بتقديم مؤسسة  تتمكنلم 
ى مجلس لد والدراسة حيث ما زال الموضوع قيد البحث ،المالية الخدماتمنها ، وفي الخطة

 .مؤسسة البريد السعوديإدارة 
وينطبق الوضع نفسه على مشروع مزاولة خدمات البريد الدعائي من خالل إنشاء 
شركة مشتركة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة، حيث إن الموضوع قيد الدراسة 

 .لدى مجلس إدارة المؤسسة
 

 المنافسة والتطورات التقنية ٢٤/٢/٣/٢
ية في قطاع االتصاالت من التحديات الرئيسة التي تواجه تُعد المنافسة والتطورات التقن

 :قطاع البريد، وتتمثل أهم معالم هذا التحدي فيما يلي
قيام بعض الشركات الوطنية بتقديم خدمات بريدية هي من اختصاص مؤسسة البريد  -

وعلى الرغم من فرض رسوم على . السعودي، مثل بريد الرسائل والطرود البريدية
ومخاطبة الجهات الرسمية إليقاف الشركات التي تعمل دون ترخيص من  هذه الشركات

ي فثر في حصة البريد السعودي أزالت هذه الشركات تمارس عملها مما  ماف، البريد
 .سوق االتصاالت والبريد

معوقات تمثلت في إتالف صناديق الخدمة التي ُركِّبت في ) واصل(واجه تنفيذ مشروع  -
 .إلى تأخير تنفيذ المشروعمحل اإلقامة، مما أدى 
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خالل خطة التنمية الثامنة، النخفاض " بريد الرسائل"انخفاض حجم البريد التقليدي  -
الطلب الناتج عن التطور في خدمات االتصاالت األخرى والتي تمثل منافساً قوياً 

 .للبريد

متاز التي تمثل الخدمات التي تقدمها الشركات األجنبية منافساً قوياً لخدمات البريد الم -
م التحسينات التي تجريها المؤسسة ـد السعودي، رغـة البريـا مؤسسـتقدمه
 .حالياً

 :يك القضايا والتحديات من خالل اآلتلستسعى مؤسسة البريد السعودي لمعالجة ت 

  تكثيف االتصال مع وزارة المالية لتذليل العقبات بالنسبة لمشروع الخدمات المالية
 . لإلسراع في إقرار المشروعين، لدعائيوالبريد ا) التحويالت(

  بالنسبة للقضايا البريدية والمتمثلة في تأثير عمل الشركات العاملة في مجال البريد
ن المؤسسة ستتولى مخاطبة الجهات المعنية إللزام هذه الشركات بالتقيد إوالطرود ف

إلى جانب  ،بالترخيص الممنوح لها والمتعلق بمزاولة خدمات الطرود غير البريدية
 .تفعيل آليات مراقبة عملها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الرسمية

  وبالنسبة للمنافسة في السوق ستواصل مؤسسة البريد السعودي العمل على تطوير
، الخدمات البريدية القائمة ورفع كفاءتها، وعلى وجه الخصوص خدمة البريد الممتاز

ي تجذب العميل ومنها تفعيل تقنيات متابعة وتقديم مجموعة من الخدمات المساندة الت
المادة البريدية، واإلسراع في إيصال البريد من خالل تسريع عملية المعالجة البريدية، 
وتسليم البريد في أوقات متعددة خالل اليوم، والعمل على تطوير برامج لتفعيل العنوان 

 .البريدي وتطوير استخدام خدمة واصل

 
 توقعات الطلب  ٢٤/٢/٤

يتأثر الطلب على الخدمات البريدية إيجاباً أو سلباً بمجموعة من العوامل االقتصـادية   
فوفقاً للنماذج القياسية االقتصادية التحاد البريد العالمي فإن . واالجتماعية والبريدية والتقنية

بمعـدل  حجم الخدمة البريدية يتأثر بالتغير في الناتج المحلي، كما يتأثر حجم الرواج البريدي 
إضافة إلى ذلك يؤثر ارتفاع نسبة التعليم، وانخفاض معـدل  . التضخم، وبعامل النمو السكاني

كما أن تحسين نوعية الخدمـة  . األمية، وتوفر بدائل اتصاالت أخرى في حجم الرواج البريدي
لذا فالجهود مستمرة لتحسين نوعية الخدمة البريدية بالمملكـة مـن   . يسهم في زيادة الطلب

ـ  خالل ي أثـر  تطوير كفاءة المعالجة البريدية، وتحسين زمن إيصال البريد، وإدخال نظام تقفِّ
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المادة البريدية بالنسبة للبريد الممتاز، والذي يتوقع أن يشمل البريد المسجل والبريد الرسمي 
خالل خطة التنمية التاسعة، وإدخال تقنية الحاسوب بالنسبة لقيد المادة المسجلة والرسـمية،  

وإدخـال  وتطـويره  ستمرار متابعة قياس كفاءة الخدمـة، وتحسين خدمة البريد الـدعائي  وا
خدمات جديدة مثل البريد المختلط وبريد اللوازم وخدمة التحـويالت الماليـة وغيرهـا ممـا     

زيـادة حجـم الـرواج    ومن ثـم  سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة وتشجيع اإلقبال عليها، 
 .   البريدي
ى، تواجه الخدمة البريدية منافسـة قويـة مـن وسـائل االتصـاالت      من ناحية أخر 

ومن غيـر المتوقـع أن تـنخفض حـدة المنافسـة      . األخرى، ومن مقدمي الخدمة اآلخرين
في سوق االتصاالت بصفة عامة وسوق الخـدمات البريديـة بوجـه خـاص خـالل خطـة       

يترتـب عليـه مـن فـتح      التنمية التاسعة،  كما أن االنضمام لمنظمة التجارة العالمية ومـا 
السوق، سيدعم اسـتمرار المنافسـة فـي سـوق الخـدمات البريديـة، والتـي ستكتسـب         

 . مزيداً من الدعم بعد إقراره
سيؤدي التوجه الرامي إلى استخدام البريد الدعائي لخدمة رجال األعمال، واالعتمـاد   

رونية، والبريد المخـتلط،  على خدمات بريدية متنوعة مثل البريد اإللكتروني، والتجارة اإللكت
إال أن . وبريد اللوازم إلى تأثير إيجابي على حجم البريد خالل سنوات خطة التنميـة التاسـعة  

الخدمة البريدية قد تفقد حصة من السوق بسبب استخدام تقنيات اتصال أخـرى ذات جـودة   
اً للنموذج القياسي ويتم حساب تأثير هذه العوامل طبق. والبريد اإللكتروني اإلنترنتعالية مثل 

وبناء على تحليل التأثيرات اإليجابية والسلبية للعوامل . تحاد البريد العالمياالمعمول به لدى 
المختلفة فيتوقع أن ينمو حجم الطلب على الخدمات البريدية بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحو 

)٢,٥ (خالل سنوات خطة التنمية التاسعة. 
على الخدمة البريدية، يتطلب  العمل على تحسـين نوعيـة   إن مقابلة الطلب المتوقع  

الخدمات البريدية القائمة وتنويعها، باالستفادة من مناخ المرونة واالستقاللية التـي تـوفرت   
 .لمؤسسة البريد السعودي

سيتم التركيز خالل سنوات خطة التنمية التاسعة على توفير خدمات ومنتجات جديـدة   
منافذ البريدية، وإدخال خدمات جديدة مثل تسديد الفواتير بأنواعها، من خالل تطوير خدمات ال

وتقديم الخدمات الحكومية، والعمل على إدخال الخدمات المالية البريدية من خالل االتفاق مـع  
جهة متخصصة في التحويالت الخارجية السريعة لألموال مقابل نسبة من رسوم التحـويالت،  

ن خالل توصيل فواتير ورسائل المرافق الخدمية كاالتصـاالت  وتطوير خدمة البريد الهجين م
والكهرباء والمياه والبنوك، مع تقديم خدمات القيمـة المضـافة مثـل الطباعـة والتغليـف،      
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ومزاولة الخدمات المساندة للتجارة اإللكترونيـة مـن   ، في التوزيع" واصل"واستغالل عناوين 
 .خالل توزيع الطرود

 
 لتنميةاستراتيجية ا  ٢٤/٢/٥
 الرؤية المستقبلية ٢٤/٢/٥/١

خدمات بريدية شاملة ومتكاملة تغطي جميع أرجاء المملكة، وبأسعار مناسبة وجودة 
عالية ترقى إلى المستوى العالمي، وتحت إشراف مؤسسة متمكنة وقادرة على اإلسهام في 

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتلبية متطلبات مجتمع المعرفة
 

 األهداف العامة  ٢٤/٢/٥/٢
 .وتحسين نوعيتها تطوير الخدمات البريدية -
 .تنويع الخدمات والمنتجات البريدية -
 .توسعة البنية األساسية للبريد -
 .، والتوظيف األمثل لهاالبشريةالطاقات تنمية  -
 .تطوير اإلطار المؤسسي لقطاع البريد -
 .لقطاع البريد تحسين الوضع المالي -
 .وتنظيمه تطوير نموذج اإلدارة والتشغيل -
 

 السياسات  ٢٤/٢/٥/٣
  ع ونقـاط المعالجـة بالتقنيـات    ـذ البيـتجهيز المكاتب األمامية ومنافاالستمرار في

 .الحديثة
  لكترونية لتقـديم الخدمـة بسـرعة    إربط جميع المكاتب البريدية بشبكة االستمرار في

واالسـتعالم  ) المواد البريدية(ثر البعائث أي وسهولة مع إحكام الرقابة والمتابعة وتقفِّ
 .عنها

 لتعمل بالكفاءة المطلوبةوتشغيلها ميع مرافق ومعدات المؤسسة إدارة ج. 
  ثـر  تطوير خدمات البريد المسجل والرسمي والطرود من خالل تطبيق نظام تقفـي األ

 .واد والطرودمواستخدام السجالت االلكترونية في قيد ال
 بمعـايير  لتقديم خدمات في مجـال البريـد السـريع    وتطويره ة البريد الممتاز ـتهيئ

 .عالميـة
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 ت البريدية وقياسها بصفة العمل على أن تكون الجودة النوعية أساسا في جميع الخدما
العمل بشفافية ووضوح من خالل اإلعالن عن الرسوم والمهل التي تستغرقها دورية و

 .عمليات إيصال جميع الخدمات للعمالء
   تقديم الخدمات الحكومية والعامة عبر مكاتب البريد األمامية لتمكين الجهات من تنفيـذ

 .برامج الحكومة االلكترونية والتجارة االلكترونية
 خدمـة   إيصالمن خالل  اإلقامة،سيس البنية التحتية للتوزيع في محل أترار في االستم

مـن   اًن العنوان البريدي جزءن يكوأو ،واصل إلى كل وحدة سكنيه وتجارية وصناعية
 .شخص في المملكة أيهوية 

  بشـكل  احتياجات البريـد لتقـديم خدماتـه للعمـالء     جميع تلبي  مبانٍوإنشاء تصميم
 .أمثل

   وقراهـا  العمل على تغطية خطوط نقل البريد السطحي والطواف لجميع مدن المملكـة
 .عبر شركة ناقلومحافظاتها 

  من الشركات  اًلى شركة قابضة تمتلك عددالبريد السعودي إالعمل على تحويل مؤسسة
 .تعمل في قطاعات الخدمة البريدية بالمملكة

  توفير خدمات البريد الممتاز والطـرود والخـدمات الماليـة والبريـد الـدعائي      إكمال
وجستية عبر شركاء استراتيجيين والتسويق والمكاتب األمامية والتوزيع والخدمات الل

 .من القطاع الخاص
 االستمرار في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات البريدية. 
  نحاء المملكةأفي جميع ومعاييرها ونطاقها تحديد شروط الخدمة الشمولية.  
 السوق من خالل تحديد وفصـل  تنظيم ممارسة العمل البريدي في و تطوير نظام البريد

 .المشرع والمنظم والمشغل لتهيئة بيئة بريدية تشغيلية منظمةمهمات 
  دارية إلاالمجاالت المهنية البريدية والتقنية والفنية والبشرية في جميع الطاقات تدريب

 .لى الخارج حسب الحاجةإوابتعاث الكفاءات المتميزة  ،والمالية
 وطنية مؤهلة في جميع التخصصات المطلوبـة للعمـل فـي جميـع     طاقات ب استقطا

 .داريةالمجاالت المهنية البريدية والتقنية والفنية والمالية واإل
   يرادات البريد من خالل وضع خطط لتسـويق جميـع الخـدمات والمنتجـات     إتنمية

 .البريد الرسمي إيراداتوتنشيط تحصيل ، ي تقدمها المؤسسةـالت ةـالبريدي
 طـار االتفاقـات   إسس الصحيحة لمحاسبة النفقات الختامية مع الـدول فـي   ألوضع ا

 .البريدية لزيادة موارد البريد
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 دارية والمالية من خـالل االسـتمرار فـي تطـوير اللـوائح      تطوير نظام المساندة اإل
 .حصائيةوتطبيق حساب التكلفة وترقية نظم المعلومات اإل ،التنفيذية

 وتشغيلها القطاعات البريديةجميع دارة إالقيادية القادرة على الطاقات يجاد إ. 
 

 األهداف المحددة  ٢٤/٢/٥/٤
  بالتقنيات الحديثةالبريدية المكاتب األمامية ومنافذ البيع ونقاط المعالجة جميع تجهيز. 

  حاسب آلي اتمكتب بريد بشبك ٦٠٠ربط . 

  االستمرار في تحسين وتطوير خدمات البريد الممتاز والطرود والبريد المسجل والبريد
 . الرسمي

      تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لمزاولـة خـدمات البريـد الـدعائي
 .والخدمات المالية وخدمات البريد المختلط

  ات الكاونترخدم(توفير الخدمات الحكومية والعامة في مكاتب البريد األمامية.( 

  والتوسـع  ) خدمة واصل(استكمال مراحل تأسيس البنية التحتية للتوزيع محل اإلقامة
 .في صناديق محل اإلقامة 

  مبنى للمكاتب الفرعية ٢٠مركزية، و مبانٍ ١٠إنشاء. 

  إجراء الدراسات لتحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة قابضة ودراسات تحويل
 .شركات تابعة للشركة القابضةقطاعات الخدمة إلى 

 تطوير نظام البريد . 
  موظفين للخارج ١٠موظفاً، وابتعاث  ١٣٨٤٥تدريب. 

 
 المتطلبات المالية ٢٤/٢/٦

مؤسسة البريد (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع البريد 
 .بليون ريال )٨,٧(خالل خطة التنمية التاسعة ) السعودي
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 المياه والصرف الصحي
 

 المقدمة ٢٥/١
، وتطويره شكلت خطة التنمية الثامنة محطة مفصلية على مسار تنمية قطاع المياه

أساسية، في إطار  هافقد تم اتخاذ خطوات أولية، ولكن. حيث شهد خاللها إنجازات ملموسة
تقدم ملحوظ نحو توفير وتحقق . واستدامتها وضع استراتيجية شاملة لتنمية موارد المياه

مقومات اإلدارة المتكاملة للثروة المائية، إضافة إلى التحسن في مؤشرات تنمية الموارد 
ات شهدت خدمكما . أنحاء المملكةجميع المائية المتجددة، وذلك بتعزيز طاقة السدود في 

 . المياه والصرف الصحي تطوراً سواًء بالنظر إلى نطاقها أو مستوى كفاءتها
تمت الموافقة على القواعد المنظمة إلسهام القطاع على الصعيد التنظيمي واإلداري، 

 الترخيص شهدت الخطةو. وتشغيلها في إدارة أنشطة مرافق المياه والصرف الصحي الخاص
كما صدرت الموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص . بتأسيس شركة المياه الوطنية

تأسيس عدد من الشركات التي  وقد تم في هذا اإلطار. المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
 .ستنشط في مجال إقامة مشروعات كبرى لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية

خطة التنمية التاسعة على اإلنجازات التي تم  ىبنستُوفي ضوء تلك التحوالت، 
تحقيقها، من خالل استكمال االستراتيجية الوطنية للمياه، التي تنطوي على قواعد شاملة 
للبيانات المائية، سواًء من حيث المصادر أو االستخدامات أو اآلليات واإلجراءات الالزمة 

معدالت الكفاءة التنفيذية للسياسات المائية، عزيز إلى ت الخطة التاسعة أيضاً وستسعى. لتنفيذها
بحيث يتم التركيز على جانب إدارة الطلب على المياه في جميع استخداماتها، مع دعم اعتماد 

ستتواصل الجهود أيضاً خالل الخطة لتوسعة تغطية و. التقنيات المرشدة للمياه وتطويرها
اه المعالجة وتوسعة مجاالت اه والصرف الصحي، ورفع معدالت الميـخدمات المي

استخداماتها، إضافة إلى إدراج مصادر المياه غير التقليدية في الموازنات المائية للمناطق، 
المستويات، جميع فضالً عن االستمرار في بناء القدرات اإلدارية والتنظيمية وتعزيزها على 

وتعزيزاً لجهود . تخدامهاحيث مصادر المياه، ومواقع اسمن ، قليميةخاصة على المستويات اإل
إعادة الهيكلة، بما يضمن تحقيق التشغيل الكفء والمنتج لمرافق عملية التطوير، ستتواصل 

اه والصرف الصحي على أسس تجارية، وذلك من خالل المشاركة الفاعلة للقطاع ـالمي
 . الخاص
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رات يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع المياه والصرف الصحي موضحاً التطو
القضايا والتحديات التي ينبغي  برزالتي شهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ

الضوء  يلقمعالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته، وُي
على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة 

 . لتاسعةالتنمية ا
 

 الوضع الراهن   ٢٥/٢
 استخدامها وترشيد وتنميتها المياه موارد على المحافظة  ٢٥/٢/١

بليون  ٢٠,٣اإلغراض من نحو لجميع تشير التقديرات إلى انخفاض استهالك المياه 
بليون متر مكعب في عام  ١٨,٥إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥متر مكعب في عام 

 نخفاض، ويعزى هذا اال)١,٨(بمعدل سنوي متوسط قدره ، وذلك )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
ألغراض الزراعية بمعدل سنوي متوسط قدره لفي األساس إلى انخفاض استهالك المياه 

)٢,٥ ( جدول الالمشار إليها، المدة خالل)٢٥/١ .( 
 
 )٢٥/١(الجدول 

 الموازنة المائية 
 خطة التنمية الثامنة 

 )سنة/ مليون متر مكعب(

 البيان
 هـ٢٤/١٤٢٥

)٢٠٠٤( 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 معدل النمو السنوي 
 )(المتوسط للخطة 

 ٢,١ ٢٣٣٠ ٢١٠٠ الطلب على المياه لألغراض البلدية

 ٢,٢ ٧١٣ ٦٤٠ الطلب على المياه لألغراض الصناعية

 ٢,٥- ١٥٤٦٤ ١٧٥٣٠ الطلب على المياه لألغراض الزراعية

 ١,٨- ١٨٥٠٧ ٢٠٢٧٠ إجمالي الطلب على المياه

 ٠,٥ ٥٥٤١ ٥٤١٠ المياه السطحية والجوفية المتجددة 

 ٣,١- ١١٥٥١ ١٣٤٩٠ المياه الجوفية غير المتجددة

 ٠,٤- ١٠٤٨ ١٠٧٠ مياه البحر المحالة

 ١,٠ ٤٢ ٤٠ مياه الصرف الزراعي المعالجة

 ٤,٦ ٣٢٥ ٢٦٠ مياه الصرف الصحي المعالجة

 ١,٨- ١٨٥٠٧ ٢٠٢٧٠ إجمالي موارد المياه المتاحة

 .وزارة االقتصاد والتخطيطووزارة المياه والكهرباء، : المصدر
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التي اتخذتها الحكومة والقواعد الدور اإليجابي لإلجراءات  إلى وتجدر اإلشارة هنا
في الزراعة بشكل عام، وترشيد زراعة المحاصيل  وتنظيم استخدامها ترشيد استهالك المياهل

ألغراض البلدية، فقد لأما فيما يختص بالنمو في استهالك المياه . المقننات المائية العاليةذات 
في حين بلغ معدل النمو في استهالك خالل الخطة، ) ٢,١(بلغ معدله السنوي المتوسط 

 .خالل المدة نفسها) ٢,٢(المياه لألغراض الصناعية 
من أجل ة، برنامج إقامة السدود المائيوفي مجال تنمية موارد المياه المتجددة، فإن 

تجميع المياه إما الستغاللها بشكل مباشر، أو االعتماد عليها في تغذية المخزونات المائية 
ويشار في . التي تستهدف تعزيز إمدادات المياه المستدامة المهمة من البرامجيعد الجوفية، 

 ٢١٠هذا الخصوص إلى زيادة عدد السدود القائمة، خالل سنوات خطة التنمية الثامنة، من 
، كما )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١سداً في عام  ٣٠٢إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥في عام  ودسد

 جدولال، بمتر مكعمليون  ١٣٥٤إلى مليون  ٨٣٢ارتفعت السعة التخزينية للسدود من 
  .مدتهامن المستهدف في الخطة بنهاية  )١١٧(وهو ما يشكل نحو ، )٢٥/٢(

 
 ) ٢٥/٢(جدول ال

 عدد السدود وسعتها التخزينية
 خطة التنمية الثامنة 

 

 البيان
 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 معدل النمو السنوي
 )(المتوسط  

 ٧,٥ ٣٠٢ ٢١٠ إجمالي أعداد السدود

 ١٠,٢ ١٣٥٤ ٨٣٢ )مليون متر مكعب(السعة التخزينية 

 .وزارة المياه والكهرباء: المصدر    

 
وفيما يختص بنشاطي تحلية المياه وتوليد الكهرباء، فقد بلغت قدرة تحلية المياه 

ميجاواط من الكهرباء  ٣٤٢٦ألف متر مكعب في اليوم من المياه، ونحو  ٢٨٧٨المالحة نحو 
، حيث لم تشهد تلك المؤشرات تغيراً ملحوظاً خالل خطة )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام 

 ). ٢٥/٣(، الجدول التنمية الثامنة
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 )٢٥/٣(جدول ال

 تحلية المياه المالحة
 خطة التنمية الثامنة

  
 البيان

  

 هـ٢٤/١٤٢٥

)٢٠٠٤( 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 معدل النمو 
المتوسط  السنوي

 )(للخطة 

 ٠,٠ ٣٠ ٣٠ التحليةعدد محطات 

 ٠,٠ ٢٨٧٨ ٢٨٧٨ )ماليو/ألف متر مكعب(نتاج المياه إقدرة 

 ٠,٤- ١٠٤٨ ١٠٧٠ )مليون متر مكعب(كمية المياه المنتجة 

 ٠,٠ ٣٤٢٦ ٣٤٢٦ )ميجاواط(قدرة التوليد الكهربائية الفعلية 

 الطاقة الكهربائية المنتجة
 )مليون ميجاواط ساعة(

٠,٨- ٢١,٠ ٢١,٨ 

 .المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة:المصدر  
 

ويشكل التقدم المحرز على صعيد االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في 
أهميـة بارزة في مجال تنمية موارد المياه غير التقليدية ة ـاألغراض الزراعية والصناعي

مليون متر مكعب في عام  ٢٦٠خالل الخطة الثامنة، حيث ارتفعت كمية المياه المستخدمة من 
، )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١مليون متر مكعب في عام  ٣٢٥إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

، كما بلغت كمية مياه الصرف الزراعي المعالجة )٤,٦(وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
مليون متر  ٤٠، مرتفعة من نحو )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ مليون متر مكعب في عام ٤٢

 ).١(سنوي متوسط قدره نمو بمعدل ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥مكعب في عام 
 

 الصحي والصرف المياه خدمات   ٢٥/٢/٢
مياه الشرب نمواً مطرداً خالل السنوات األربع األولى من خطة التنمية  اتشهدت خدم

 من فائض إيرادات الميزانية التي وفرتها الدولةضافية اإله االعتمادات المالية تالثامنة، عزز
التوصيالت المنزلية لمياه الشرب، أعداد  تفقد ارتفع. للخدمات العامة والتجهيزات األساسية

على التوالي، إذ ) ١٤,٥(و ) ١٢,٣(بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو  وأطوال شبكات المياه
 .ألف توصيلة ٥٩٦بلغ عدد التوصيالت الجديدة نحو 

 ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩محطة في عام  ٦٨الشرب وقد بلغ عدد محطات تنقية مياه 
مليون متر مكعب في اليوم، حيث وصل المعدل اليومي  ١,٧إجمالية قدرها تصميمية بطاقة 
 ).٢٥/٤(جدول المليون متر مكعب،  ١,٤في ذات العام إلى نحو المنقاة للمياه 
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 ) ٢٥/٤(جدول ال
 مياه الشرب اتخدم

 (*)خطة التنمية الثامنة 
 
 
 البيان
 

 

٢٤/
١٤
٢٥

 هـ
)

٢٠
٠٤

( 

٢٥/
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هـ
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٢٠
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( 
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٢٠
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شبكات مياه 
 الشرب

عدد التوصيالت المنزلية
 ١٢,٣ ١٦٠٢ ١٥٥٦ ١٣١٢ ١٠٢٧ ١٠٠٦)ألف توصيلة(

طول الشبكة
 )يلومترألف ك(

١٤,٥ ٦١,٨ ٦٠,٥ ٥١,٩ ٣٧,٢ ٣٦,٠ 

محطات تنقية 
 مياه الشرب

الطاقة اإلنتاجية
 )ميو/٣ألف م(

٣,٤ ١٧١٣ ١٢٧٣ ١٩٦٤ ١٩٦٤ ١٤٩٩ 

كمية المياه المعالجة
 )ميو/٣ألف م(

٢,٩ ١٤٢٨ ٩٨٤ ١٢٧٥ ١٦٦٤ ١٢٧٦ 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)

 .وزارة المياه والكهرباء :المصدر
 

ألف توصيلة في عام  ٧٢٠ارتفع عدد توصيالت شبكة الصرف الصحي إلى نحو 
، )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ألف توصيلة في عام  ٥٧٢بنحو موازنة ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

أما فيما يختص بمرافق معالجة مياه الصرف  .)٦,١(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
دامها في الزراعة والصناعة، فقد ارتفعت طاقتها اإلنتاجية بمعدل إعادة استخمن أجل الصحي 
مليون متر مكعب في اليوم في عام  ٤,١، من نحو )١,٥(قدره  متوسط سنوي
هـ ٢٨/١٤٢٩مليون متر مكعب في اليوم في عام  ٤,٣إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

مليون متر مكعب  ٢إلى  ١,٤المعالجة من الصرف الصحي ، كما ارتفعت كمية مياه )٢٠٠٨(
 ).٢٥/٥(جدول ال ،المشار إليهاالمدة خالل  يومياً

 
 والزراعية الصناعية لألغراض المياهاستخدامات    ٢٥/٢/٣

الهادفة إلى والقواعد اتخاذ عدد من اإلجراءات ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩شهد عام 
االستمرار في : في المجاالت الزراعية، ومن بينها وتنظيم استخدامها ترشيد استهالك المياه

منع تصدير القمح المنتج محلياً، ووقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في المزارع 
المكشوفة، ومنع تصدير األعالف وتيسير استيرادها وتقديم التسهيالت االئتمانية لحفز 

لزراعية من الرسوم الجمركية، المستثمرين على زراعتها خارج المملكة، وإعفاء الواردات ا
ويتوقع . في مستويات المياه وتدني نوعيتها وحظر الحفر في المناطق التي تعاني من هبوط

 .لهذه اإلجراءات أن تؤتي ثمارها خالل السنوات القادمة
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 )٢٥/٥(جدول ال

 مياه الصرف الصحي اتخدم
 (*)خطة التنمية الثامنة 
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شبكات الصرف 
 الصحي

عدد التوصيالت المنزلية
 )ألف توصيلة(

٦,١ ٧٢٠ ٦٨٨ ٦٢٢ ٥٧٢ ٥٧٢ 

 ٨,٨ ١٥,٤ ١٥,١ ١٣,٤ ١١,٣ ١١,٠ )كيلومترألف (طول الشبكة 

معالجة  محطات
الصرف الصحي

ألف(ة اإلنتاجيةطاقال
 )ميو/٣م

١,٥ ٤٣٤٦ ٤٣٤٦ ٤٠٩٧٤٠٩٧٤١٢١ 
كمية المياه المعالجة

 )ميو/٣ألف م(
٩,٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠٩ ١٤٠٠١٨١٤١٨٦١ 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)

 .وزارة المياه والكهرباء: المصدر
 

، ودعت إلى مراجعتها، هأولت خطة التنمية الثامنة اهتماماً خاصاً بتعرفة المياوقد 
من أجل خاصة بالنسبة للمياه المستخدمة لألغراض البلدية والصناعية والزراعية، وذلك 

 هـ١٤٢٩كما تم البدء في عام . االستهالك ولكن مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكتنظيم 
يؤسس لبناء إطار لنظام نظام شامل للمياه ولوائحه التنفيذية،  ادفي مشروع إعد) ٢٠٠٨(

متطور يلبي الطلب على المياه في جميع األغراض الحالية وقادر على استيعاب االحتياجات 
 . المستقبلية منها

 
 المائية للموارد المتكاملة اإلدارة  ٢٥/٢/٤

ملة للموارد المائية، إلى دعت خطة التنمية الثامنة، في إطار تحقيق اإلدارة المتكا
موارد المياه واحتياطياتها خاصة لتحديد  مع ما تنطوي عليه من الخطة الوطنية للمياهإكمال 

األطر ووضع قواعد البيانات الشاملة للقطاع، واستكمال  المياه الجوفية غير المتجددة،
المرحلة األولى من مقترح  االنتهاء من مجالوقد تم في هذا ال .التنظيمية الستخدامات المياه

 التي تشكل اإلطار الشامل بعيد المدى للخطة الوطنية وخطة العمل الوطنية للمياه االستراتيجية
من أجل تحسين إدارة المياه والطلب عليها مع أخذ الجوانب االقتصادية والتشريعية  ،للمياه

 التكويناتتفصيلية حول الدراسات الخالل خطة التنمية الثامنة كما تواصلت  في الحسبان،
، وتم االنتهاء من دراستين عن تكوين أم ات المائية في مختلف مناطق المملكةيواالحتياط

الرضمة الحاملة للمياه وتكوين الساق والطبقات الحاملة للمياه التي تعلوها وجاري إكمال 
 .دراسة باقي التكوينات
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المؤسسي والتنظيميالتطوير    ٢٥/٢/٥  
اه تطورات على المستويين المؤسسي والتنظيمي، خالل خطة التنمية شهد قطاع المي

، وذلك بتوسيع صالحيات مديريات المياه والصرف الحد من المركزيةأبرزها  من الثامنة، كان
اعتماد مجموعة من السياسات واإلجراءات الرامية و ،الصحي بالمناطق اإلدارية الثالث عشرة
الموافقة على الالئحة : هاهموالصرف الصحي، من أ إلى رفع مستوى أداء قطاع المياه

التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وتوحيد مواصفات محطات 
 .معالجة مياه الصرف الصحي

قد حققت عملية تخصيص أنشطة المياه والصرف الصحي تقدماً ملحوظاً خالل ل
 :نجاز الخطوات التاليةإالخطة، حيث شملت 

  جية تخصيص مرافق المياه والصرف الصحي، كما تواصلت جهود وضع منهتم إعداد
 .جيةمنهاألطر اإلدارية والتنظيمية والقانونية التي يتطلبها تنفيذ تلك ال

  هـ ١٤/٢/١٤٢٧وتاريخ ) ٢/٢٧(صدور قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم
الخاص في تطوير قطاع المياه القطاع إلسهام ، المتعلق بالقواعد المنظمة )٢٠٠٦(

 .والصرف الصحي

  القاضي ) ٢٠٠٨(هـ ١٢/١/١٤٢٩وتاريخ ) ٥(صدور قرار مجلس الوزراء رقم
بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية، والتي سيكون من ضمن 

القيام بتوفير جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب ها اتمهم
على أسس تجارية سليمة وأن  االصرف الصحي ومعالجتهمياه ها، وتجميع وتقديم

تحصـل الشركة على جميع استحقاقاتها مقابل خدماتها المقدمة إلى جميع 
 .المشتركين

أما فيما يتعلق بخصخصة مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها  
 :فقد تم التالي

  هـ ٢٩/٦/١٤٢٩وتاريخ ) ٢/٢٩(رقم  األعلى المجلس االقتصاديقرار صدور
على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه  بالموافقة) ٢٠٠٨(

ولقد تم . المالحة، وذك بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة
ن م ابتداًءإطالق أعمال البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها 

 ). ٢٠٠٩(هـ ١٠/١/١٤٣٠

 ٢٠٠٥(هـ ١٠/٧/١٤٢٦وتاريخ ) ١٨٠(قرار مجلس الوزراء رقم  صدور (



الصفحة
٤٧٠

 

 .الترخيص بتأسيس شركة الشعيبة للمياه والكهرباءقة على موافبال

  بالموافقة ) ٢٠٠٧(هـ ١/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٤٤(صدور قرار مجلس الوزراء رقم
 .على تأسيس شركة الشقيق للمياه والكهرباء

 القاضي ) ٢٠٠٧(هـ ١٢/٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٢٩٨(ار مجلس الوزراء رقم صدور قر
باسم شركة رأس الزور للمياه مساهمة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة 

 . والكهرباء

 
 والتحدياتالقضايا   ٢٥/٣

 استدامة موارد المياه  ٢٥/٣/١

التنمية  بدأت، عندما )١٩٨٠( هـ١٤٠٠بجذورها إلى عام قضية تعود هذه ال
في مناطق شبه جافة تتسم بندرة األمطار، ولهذا كانت المياه الجوفية غير  تتركز الزراعية

الدعم الكبير واإلعانات المتعددة التي  وأسهم. المتجددة المصدر الرئيس في عملية الري
مما أسهم في زيادة وتيرة  وفرتها الدولة للقطاع الزراعي في زيادة المساحات المزروعة،

سهم هذا الدعم في توسعة الفجوة بين التكلفة االجتماعية  أكما  تنزاف المياه الجوفية،اس
المحاصيل  مما شجع على التوسع في زراعةللمياه الجوفية والتكلفة التي يتحملها المزارع، 

  .العاليةالمائية  مقنناتذات ال
الماضية استنزافاً للمياه الجوفية، والذي سيتم  ةوبناًء عليه، شهدت العقود الثالث

تحديد حجمه فور االنتهاء من الدراسات المتخصصة التي تعكف على إنجازها وزارة المياه 
في إطار جهود ترشيد  مؤخراً ذتخوعلى الرغم من أن اإلجراءات التي اتُّ. والكهرباء

عير واألعالف، والتي أدت إلى الزراعات ذات الكفاءة المائية المنخفضة، مثل القمح والش
م المحاصيل والمساحات المزروعة، إال أنها لم تؤد إلى تراجع ـي حجـتقليص نسبي ف

ملحوظ في استهالك المياه، وذلك نظراً للتحول إلى زراعة محاصيل بديلة متدنية الكفاءة 
 .المائية

راج المياه ولحل قضية ندرة المياه، يلزم العمل على سد الفجوة بين معدالت استخ
الجوفية ومعدالت تغذيتها الطبيعية، أي إيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب 
عليها، وذلك من خالل تطبيق إجراءات صارمة وفعالة إلدارة الطلب، واالستفادة القصوى من 

اإلنتاج  ، كما يلزم مواصلة جهود إعادة هيكلة)المياه المعالجة(موارد المياه غير التقليدية 
الزراعي، وذلك بنقل الزراعات الكثيفة االستهالك للمياه إلى المناطق التي تتوفر فيها مصادر 
مياه متجددة، ومواصلة تقديم الدعم والحوافز للمزارعين، لحثهم على استخدام تقنيات الري 
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مكن من كما ينبغي إعادة النظر في تسعيرة المياه المستخدمة لجميع األغراض بما ي. الحديثة
نفسه ترشيد استخداماتها، مع وضع تعرفة مناسبة تراعي قدرات المستهلكين وفي الوقت 

 .المياهموارد استدامة تراعي 
 

 الصرف الصحيالمياه ومستوى خدمات جودة   ٢٥/٣/٢

 باستثناء الوضع في بعض المدن، فإن نوعية خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة
، خاصة فيما واها لتقترب من المستويات المعيارية العالميةوكفاءتها في حاجة لرفع مست

تغطية، وفواقد الشبكات، كما أن عملية تجميع مياه الصرف الصحي اليتعلق بمعدالت 
على خدمات  وعلى الرغم مما طرأ من تحسن. تتطلب المزيد من التحسين والتطويرومعالجتها 

، )الصهاريج(لبية احتياجاتها على الوايتات ، فإن نسبة من السكان ال تزال تعتمد في تالمياه
 .وبتكلفة أعلى بكثير من تكلفة مياه الشبكة

ويمكن التعامل مع هذه القضية من خالل االستمرار في تكثيف الجهود الرامية لترشيد 
الطلب على المياه لجميع األغراض، والعمل على معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة 

ت تنقية المياه القائمة تقنياً، إضافة إلى تخفيض فواقد شبكات استخدامها، وتطوير محطا
 .توزيع المياه وحمايتها من التلوث

اإلشارة هنا إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمكن أن تسهم في زيادة  وتجدر
مجاالت تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتمويلها، ومن ثم زيادة نسب التغطية لتلك 

فضالً عن مراجعة تعرفة المياه بما ُيرشِّد استخدامها . الخدمات وتحسين مستوى جودتها
 . والمحافظة عليها

 
 ت الطلبتوقعا ٢٥/٤
  المياه ٢٥/٤/١

في ضوء الجهود واإلجراءات الرامية إلى ترشيد استهالك المياه، والتي تم اعتمادها 
اعتمادها وتطبيقها خالل السنوات القادمة، ُيتوقع  المستهدفخالل خطة التنمية الثامنة، وتلك 

متوسط قدره  المياه خالل خطة التنمية التاسعة بمعدل سنويالطلب على أن يتراجع إجمالي 
)٢,٥( هـ ٣٠/١٤٣١متر مكعب في عام  بليون ١٨,٥، من نحو)١٦,٣إلى نحو ) ٢٠٠٩ 

المياه لألغراض الطلب على نتيجة تراجع  ،)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦متر مكعب في عام  بليون
 بليون ١٥,٥نحو ، أي تراجع االستهالك من )٣,٧(الزراعية، بمعدل سنوي متوسط قدره 



الصفحة
٤٧٢

 

الطلب وفي المقابل، يتوقع ارتفاع . متر مكعب خالل الخطة التاسعة بليون ١٢,٨نحو إلى 
مليون  ٧١٣، من )٥,٥(سنوي متوسط قدره  نمو المياه لألغراض الصناعية، بمعدلعلى 

مليون متر مكعب، وذلك نتيجة زيادة عدد المصانع العاملة، وتشغيل  ٩٣٠متر مكعب إلى 
المياه الطلب على كما يتوقع ارتفاع . االقتصاديةإضافة إلى المدن  الجديدة، المدن الصناعية

متر مكعب إلى  بليون ٢,٣من نحو ) ٢,١(سنوي متوسط قدره نمو لألغراض البلدية بمعدل 
 من يقترب ستهالكنمو في االوهو معدل ، متر مكعب خالل الخطة التاسعة بليون ٢,٦نحو 

 .)٢٥/٦( جدول، الملكةمعدل النمو المتوقع لسكان الم
 

 )٢٥/٦(جدول ال
 الطلب على المياهالعرض و توقعات

 خطة التنمية التاسعة

 البيــان

معدل النمو )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
السنوي 

المتوسط للخطة 
)( 

)(الحصة  ٣مليون م)(الحصة ٣مليون م

 ٢,١ ١٥,٨ ٢٥٨٣ ١٢,٦ ٢٣٣٠ الطلب على المياه لألغراض البلدية

 ٥,٥ ٥,٧ ٩٣٠ ٣,٩ ٧١٣ المياه لألغراض الصناعيةالطلب على 

 ٣,٧- ١٢٧٩٤٧٨,٥ ٨٣,٥ ١٥٤٦٤ الطلب على المياه لألغراض الزراعية
 ٢,٥- ١٦٣٠٧١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٨٥٠٧ إجمالي الطلب على المياه

 ٤,٩- ٥٥,٠ ٨٩٧٦ ٦٢,٤ ١١٥٥١ مياه جوفية غير متجددة

 ٣,٥- ٢٨,٥ ٤٦٤٤ ٢٩,٩ ٥٥٤١ مياه جوفية وسطحية متجددة

 ١٤,٦ ١٢,٧ ٢٠٧٠ ٥,٧ ١٠٤٨ ةمياه محال

 ١١,٩ ٣,٥ ٥٧٠ ١,٨ ٣٢٥ مياه صرف صحي معالجة

 ٢,٣ ٠,٣ ٤٧ ٠,٢ ٤٢ مياه صرف زراعي معالجة

 ٢,٥ - ١٦٣٠٧١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٨٥٠٧ إجمالي موارد المياه المتاحة

 .ووزارة االقتصاد والتخطيط ،وزارة المياه والكهرباء: المصدر
 

المياه الجوفية غير المتجددة بمعدل سنوي الطلب على وبناء عليه، يتوقع انخفاض 
بنهاية الخطة، ) ٥٥(لتصل حصتها من إجمالي المياه المستهلكة إلى ) ٤,٩(متوسط قدره 

 ٢٠٧٠إلى  مليون ١٠٤٨في حين يتوقع أن تتضاعف تقريباً كمية المياه المحالة، من نحو 
من إجمالي المياه المستخدمة بنهاية الخطة ) ١٢,٧(ل نسبة مليون متر مكعب، وأن تشك

يشهد الطلب على أما فيما يختص بمياه الصرف الصحي المعالجة، فيتوقع أن . ةـالتاسع
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مليون متر  ٣٢٥من نحو مرتفعة ، )١١,٩(معدل سنوي قدره باستخداماتها نمواً كبيراً 
متر مكعب في عام  مليون ٥٧٠إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١مكعب في عام 

من إجمالي المياه ) ٣,٥(، وأن تبلغ حصتها بنهاية الخطة نحو )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦
 . المستخدمة

توزيع الطلب المتوقع على المياه لكل من األغراض البلدية ) ٢٥/٧( ويوضح الجدول
والصناعية والزراعية، بحسب مناطق المملكة اإلدارية، حيث يمكن مالحظة االنعكاسات 

 .متوقعة لإلجراءات الهادفة إلى ترشيد استهالك المياه المتجددة في الزراعةال
 

 )٢٥/٧(جدول ال
 حسب المناطق اإلداريةبتوقعات الطلب على المياه 

 خطة التنمية التاسعة
 )مليون متر مكعب(

 
المنطقة اإلدارية

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

  معدل النمو السنوي
 )( المتوسط للخطة 

ض 
غرا

األ
دية
البل

ض  
غرا

األ
عية
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 ٢,١- ٣,٥ ٣,٢- ٢,٢ ٤٤٩٩ ٢٨٠ ٣٤٦٧ ٧٥٢ ٤٩٩٨ ٢٣٦ ٤٠٨٩ ٦٧٣ الرياض

 ٠,٢- ٦,٠ ٣,١- ١,٩ ١٥٩٧ ١٩٣ ٧٣٧ ٦٦٧ ١٦١٣ ١٤٤ ٨٦١ ٦٠٨ مكة المكرمة

 ٢,٨- ٥,٨ ٤,٣- ٢,٤ ١٠٢٢ ٦٩ ٧٧٥ ١٧٨ ١١٧٨ ٥٢ ٩٦٨ ١٥٨ المدينة المنورة

 ٣,٦- ٢,٧ ٣,٩- ٢,٢ ١٩٨٦ ٢٤ ١٨٦٦ ٩٦ ٢٣٨١ ٢١ ٢٢٧٤ ٨٦ القصيم

 ١,٣- ٤,٧ ٤,٢- ١,٩ ١٣٧٠ ٢٤٩ ٧٣٤ ٣٨٧ ١٤٦٢ ١٩٨ ٩١١ ٣٥٣ الشرقية

 ٠,٠ ٨,٤ ١,٢- ٢,٠ ٤٩١ ٢٤ ٣٣٠ ١٣٧ ٤٩٠ ١٦ ٣٥٠ ١٢٤ عسير

 ٤,١- ١٣,٤ ٥,١- ٢,٣ ٦٥٥ ١٥ ٥٦٥ ٧٥ ٨٠٨ ٨ ٧٣٣ ٦٧ تبوك

 ٣,٦- ٢٠,٨ ٤,١- ٢,١ ١١٦٧ ١٨ ١٠٩٩ ٥٠ ١٤٠٤ ٧ ١٣٥٢ ٤٥ حائل

 ٣,٠ ٠,٠ ٨,٤ ٢,٤ ٣٦ ٣ ٦ ٢٧ ٣١ ٣ ٤ ٢٤ الحدود الشمالية

 ٣,٠- ٢٠,١ ٣,٤- ٢,٤ ١٨٢٩ ٢٠ ١٧١٢ ٩٧ ٢١٣٤ ٨ ٢٠٤٠ ٨٦ جازان

 ٢,٤- ١٩,١ ٣,٩- ٢,٦ ٢٦١ ١٢ ٢٠٧ ٤٢ ٢٩٤ ٥ ٢٥٢ ٣٧ نجران

 ١,٦- ١٧,١ ٣,٦- ١,٣ ١٤٣ ١١ ١٠٠ ٣٢ ١٥٥ ٥ ١٢٠ ٣٠ الباحة

 ٤,٣- ٣,٧ ٤,٦- ٢,٠ ١٢٥١ ١٢ ١١٩٦ ٤٣ ١٥٥٩ ١٠ ١٥١٠ ٣٩ الجوف

 ٢,٥- ٥,٥ ٣,٧- ٢,١ ١٦٣٠٧ ٩٣٠ ١٢٧٩٤ ٢٥٨٣ ١٨٥٠٧ ٧١٣ ١٥٤٦٤ ٢٣٣٠ إجمالي المملكة

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر



الصفحة
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قدرات إنتاج محطات التحلية  نتيجة ارتفاع كميات المياه المحالة زيادة ستشهد
اليوم /مليون متر مكعب ٢,٩، من نحو )١٤,٥(اإلجمالية بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 

مليون متر مكعب في اليوم في عام  ٥,٧إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام 
، ويتوقع أن تكون حصة محطات القطاع الخاص والمحطات )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

كما يتوقع لقدرات . مليون متر مكعب في اليوم بنهاية الخطة التاسعة ١,٤حو نالمشتركة منها 
 ٧٤٧٦ى إلميجاواط  ٣٤٢٦توليد الكهرباء الفعلية لمحطات التحلية المزدوجة أن ترتفع من 

 ).٢٥/٨( دول، الجميجاواط خالل الخطة التاسعة
 

 )٢٥/٨(جدول ال
 تحلية المياه المالحة

 خطة التنمية التاسعة
 

 البيان

 )٢٠١٤( هـ٣٥/١٤٣٦ )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
معدل النمو السنوي 

 )(المتوسط للخطة 

مؤسسة 
 التحلية

شركات 
 خاصة

 اإلجمالي
مؤسسة 
 التحلية

شركات 
 خاصة

 اإلجمالي
مؤسسة 
 التحلية

 اإلجمالي

 ٨,٠ ٦,٢ ٤٤ ٣ ٤١ ٣٠ ٠ ٣٠ عدد محطات التحلية

 قدرة إنتاج المياه 
 )ماليو/ألف متر مكعب(

١٤,٥ ٨,٢ ١٤١١٥٦٧١ ٤٢٦٠ ٢٨٧٨ ٠ ٢٨٧٨ 

 كمية المياه المنتجة 
 )مليون متر مكعب(

١٤,٦ ٨,٢ ٢٠٧٠ ٥١٥ ١٥٥٥ ١٠٤٨ ٠ ١٠٤٨ 

 قدرة التوليد الكهربائية 
 )ميجاواط(الفعلية 

١٦,٩ ٥,٧ ٢٩٥٠٧٤٧٦ ٤٥٢٦ ٣٤٢٦ ٠ ٣٤٢٦ 

 الطاقة الكهربائية المنتجة 
 )مليون ميجاواط ساعة(

٩,٥ ٢,٧ ٣٣ ٩ ٢٤ ٢١ ٠ ٢١ 

 .المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: المصدر
 

 الصحي والصرف الشرب مياه خدمات ٢٥/٤/٢

 ١,١المياه يتطلـب تـوفير نحـو    إن إجمالي الطلب الالزم للتغطية الكاملة من خدمات 
ألف كيلومتر من الشبكات الرئيسة والفرعيـة، وتسـتهدف خطـة     ٢٨ة، وـون توصيلـملي

ألف  ١٥ألف توصيلة، و ٦٠٠ع مستوى أداء خدمات المياه وذلك بإضافة ـالتنمية التاسعة رف
 ألف توصـيلة فـي   ١٦٩١ات، ليرتفع المتوفر من التوصيالت من نحو ـن الشبكـكيلومتر م
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ـ ٣٥/١٤٣٦ألـف توصـيلة فـي عـام      ٢٢٩١إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام   هـ
ـ ـكم. )٢٠١٤( ـ ـا أن شبكات المي ألـف كيلـومتر عـام     ٦٥,٨وف ترتفـع مـن   ـاه س

، )٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦في عـام  ألف كيلومتر  ٨٠,٨إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
بنهايـة الخطـة   ) ٨٨(وتسهم هذه الزيادة في ارتفاع نسبة تغطية خدمات المياه لتصل إلى 

 . التاسعة
فإن إجمالي الطلب للتغطية الكاملة منها الصرف الصحي،  اتخدمبا يختص ـوفيم
وتستهدف خطة . ألف كيلومتر من الشبكات ٢٢,٣مليون توصيلة،  ١,٦ نحو رـيتطلب توفي

ألف كيلومتر، ليرتفع المتوفر من  ١٢ألف توصيلة، و ٧٠٠ة إضافة ـالتنمية التاسع
إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ألف توصيلة في عام  ٨٣١و ـن نحـالت مـالتوصي
، كما أن شبكات الصرف الصحي )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ف توصيلة في عام ـأل ١٥٣١

، مما نفسها المدةألف كيلومتر في  ٢٩,٦ألف كيلومتر إلى نحو  ١٧,٦سوف ترتفع من نحو 
، الجدول المشار إليهاالمدة خالل ) ٦٠(إلى ) ٤٢(معدل تغطية الخدمة من  سيرفع

)٢٥/٩( . 
 

 )٢٥/٩(جدول ال
 توقعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

 خطة التنمية التاسعة
 

  

 البيان

 هـ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩( 

 هـ١٤٣٦/٣٥

)٢٠١٤( 

 اإلضافات 
خالل 
 الخطة

إجمالي الطلب 
للتغطية 
 الكاملة

 :مياه الشرب  . أ

 ١١٠٠ ٦٠٠ ٢٢٩١ ١٦٩١ )ألف توصيلة(إجمالي التوصيالت المنزلية  

 ٢٨ ١٥ ٨٠,٨ ٦٥,٨ )يلومترألف ك(إجمالي أطوال الشبكات  

 ١٠٠ ١٠ ٨٨ ٧٨ )(معدل تغطية الخدمة  

 :الصرف الصحي . ب

 ١٥٦٦ ٧٠٠ ١٥٣١ ٨٣١ )ألف توصيلة(إجمالي التوصيالت  

 ٢٢,٣ ١٢ ٢٩,٦ ١٧,٦ )يلومترألف ك(إجمالي أطوال الشبكات

 ١٠٠ ١٨ ٦٠ ٤٢ )(تغطية الخدمة  معدل 
 .وزارة المياه والكهرباء: المصدر
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التطور المتوقع في إجمالي الطلب و) ٢٥/١١(والجدول ) ٢٥/١٠( جدولالويوضح 
بالنسبة لمختلف مناطق المملكة اإلدارية، خالل خطة والصرف الصحي خدمات مياه الشرب 

إحراز تقدم ملموس باتجاه تحقيق التنمية  إمكانيةي مؤشرات تعكس ـة، وهـالتنمية التاسع
 . المتوازنة

 
 )٢٥/١٠(جدول ال

 اإلدارية توقعات خدمات مياه الشرب موزعة بحسب المناطق
 خطة التنمية التاسعة

 المنطقة اإلدارية

 هـ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩( 

 هـ١٤٣٦/٣٥

)٢٠١٤( 

 اإلضافات 
 خالل الخطة

إجمالي الطلب 
 للتغطية الكاملة

 التوصيالت  
ألف (

 )توصيلة

الشبكات 
ألف (

)كيلومتر

التوصيالت  
ألف (

 )توصيلة

الشبكات 
ألف (

)كيلومتر

التوصيالت 
ألف (

 )توصيلة

الشبكات 
ألف (

 )كيلومتر

التوصيالت 
ألف (

 )توصيلة

 تالشبكا
ألف (

 )كيلومتر

 ٤,١ ٢٦٠ ٢,٣ ١٩٠ ٢١,٤ ٦٣٠ ١٩,١ ٤٤٠ الرياض

 ٧,٣ ٣٠٨ ٣,٥ ١٦٥ ١٩,٢ ٥٤٥ ١٥,٧ ٣٨٠ مكة المكرمة

 ٢,٣ ٩٦ ١,٥ ٤٠ ٥,٤ ١٣٧ ٣,٩ ٩٧ المدينة المنورة

 ١,٤ ٣٢ ١ ٢٥ ٦,٧ ١١٩ ٥,٧ ٩٤ القصيم

 ٣,٩ ٤٢ ٢ ٣٥ ١١,٣ ٤٢٢ ٩,٣ ٣٨٧ الشرقية

 ٣,٦ ١٥٠ ١,٥ ٣٨ ٣,٢ ٥٨ ١,٧ ٢٠ عسير

 ١ ٥٦ ٠,٦ ٢٠ ٢,٦ ٥٤ ٢,٠ ٣٤ تبوك

 ٠,٥ ١٢ ٠,٣ ١٠ ١,٩ ٦٣ ١,٦ ٥٣ حائل

 ٠,٣ ١٧ ٠,٢ ١٠ ١ ٢٦ ٠,٨ ١٦ الحدود الشمالية

 ٢,١ ٦٢ ١,١ ٣٠ ٣,٨ ١١٢ ٢,٧ ٨٢ جازان

 ٠,٣ ١٥ ٠,٢ ١٠ ١,٨ ٥١ ١,٦ ٤١ نجران

 ٠,٨ ٣٨ ٠,٥ ١٧ ١,١ ٢٣ ٠,٦ ٦ الباحة

 ٠,٤ ١٢ ٠,٣ ١٠ ١,٤ ٥١ ١,١ ٤١ الجوف

 ٢٨ ١١٠٠ ١٥ ٦٠٠ ٨٠,٨ ٢٢٩١ ٦٥,٨ ١٦٩١ إجمالي المملكة

 .االقتصاد والتخطيطوزارة و ،وزارة المياه والكهرباء: المصدر
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 )٢٥/١١(جدول ال
 اإلدارية توقعات خدمات مياه الصرف الصحي موزعة بحسب المناطق

 خطة التنمية التاسعة

 المنطقة اإلدارية

 هـ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩( 

 هـ١٤٣٦/٣٥

)٢٠١٤( 

 اإلضافات 
 خالل الخطة

إجمالي الطلب للتغطية 
 الكاملة

التوصيالت  
ألف (

 )توصيلة

الشبكات 
ألف (

 )كيلومتر

التوصيالت 
ألف (

 )توصيلة

الشبكات 
ألف (

 )كيلومتر

التوصيالت 
ألف (

 )توصيلة

الشبكات 
ألف (

 )كيلومتر

التوصيالت 
ألف (

 )توصيلة

 تالشبكا
ألف (

 )كيلومتر

 ٥,٨ ٣٢٧ ٣,٥ ٢٠٥ ٧,٦ ٤٧٣ ٤,١ ٢٦٨ الرياض

 ٦,٥ ٣٨٨ ٣,٥ ٢٠٠ ٦,٧ ٣٩٧ ٣,٢ ١٩٧ مكة المكرمة

 ١,٠ ١٢٤ ٠,٥ ٤٠ ٢,٢ ٨٠ ١,٧ ٤٠ المدينة المنورة

 ٠,٢ ٤٤ ٠,٢ ٢٠ ١,٨ ٨٣ ١,٦ ٦٣ القصيم

 ١,٦ ١٨٥ ٠,٨ ١٠٠ ٥,٣ ٢٨٠ ٤,٥ ١٨٠ الشرقية

 ١,٦ ١٢٧ ٠,٨ ٣٠ ٢ ٧٣ ١,٢ ٤٣ عسير

 ١,٠ ٦٦ ٠,٤ ١٨ ٠,٧ ٢٧ ٠,٣ ٩ تبوك

 ٠,٧ ٤٩ ٠,٣ ١٥ ٠,٥ ٢٠ ٠,٢ ٥ حائل

 ٠,٤ ٢٢ ٠,٢ ١٠ ٠,٣ ١٧ ٠,١ ٧ الحدود الشمالية

 ٢,١ ١٢٨ ١ ٣٠ ١,١ ٣٢ ٠,١ ٢ جازان

 ٠,٤ ٣٩ ٠,٣ ١٢ ٠,٧ ٢٠ ٠,٤ ٨ نجران

 ٠,٦ ٣٧ ٠,٣ ١٠ ٠,٣ ١٠ ٠,٠ ٠ الباحة

 ٠,٤ ٣٠ ١٠٠,٢ ٠,٢١٩٠,٤ ٩ الجوف

 ٢٢,٣ ١٥٦٦ ١٢ ٧٠٠ ٢٩,٦ ١٥٣١ ١٧,٦ ٨٣١ إجمالي المملكة

 .وزارة االقتصاد والتخطيطو ،وزارة المياه والكهرباء: المصدر
 

 التنمية استراتيجية    ٢٥/٥
 المستقبلية الرؤية  ٢٥/٥/١

المحافظة  :، من خاللوحماية مصادرها تهااستداموضمان  موارد المياهعلى  المحافظة
الصرف الصحي، وعلى الموارد المائية غير المتجددة، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمتي المياه 

واستيراد  ،المياه المتجددةوترشيد استهالك المياه في جميع االستخدامات، وتنمية موارد 
قدرات المعالجة واستخدامها في المجاالت رفع المحاصيل ذات الكفاءة المائية المنخفضة، و

 .المالئمة
 



الصفحة
٤٧٨

 

 األهداف العامة   ٢٥/٥/٢
، وتحقيق أقصى معدالت اًنادر اًوطني اًلكونها موردالمحافظة على المياه وتنميتها  -

 .االستفادة منها
 .قطاع المياه والصرف الصحي وإدارته إدارة رشيدة ومتكاملة حوكمة -
بين القطاع العام  من خالل شراكة فاعلةبكفاءة توفير خدمات المياه والصرف الصحي  -

 .القطاع الخاصو
 

 السياسات  ٢٥/٥/٣
 تنمية موارد المياه التقليدية وغير التقليدية. 
  األغراضجميع تكثيف أساليب ترشيد استخدامات المياه في.  
 هاواستهالك تحقيق قدر من التوازن بين تنمية المياه. 
 ـ  ـي تطبيـالتوسع ف ـ  ـق األسـاليب والتقني ى جـانبي اإلنتـاج   ـات المتطـورة عل

 .واالستهالك
 اإلسراع في إصدار الخطة الوطنية للمياه. 
  الحصص اإلجمالية لالستخدامات المختلفة من المياهمناسبة تحدد وضع آليات. 
  اإلدارة المتكاملة لموارد المياه والطلب عليهاتعزيز. 
 وتطوير إمكاناتها ة العاملة في القطاع علمياً وتقنياًـاالرتقاء بقدرات العناصر البشري. 
 عالية توفير خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستمر وبمستويات تكثيف الجهود و

 .الكفاءة

 لجميـع  مياه جديدة لتكون حافزاً لترشـيد اسـتخدام الميـاه     العمل على إصدار تعرفة
 .األغراض والمحافظة عليها

 ما قد يلزم من  حث القطاع الخاص على التوجه نحو االستثمار في هذا القطاع مع تقديم
 .وإجراءات ميسرة حوافز

  اسـتخدامات القطـاع   تشجيع التوجه نحو االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فـي 
 .وخاصة المصدر الشمسي
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 األهداف المحددة  ٢٥/٥/٤

  ٨٥(زيادة الطاقة التخزينية للسدود بنسبة ( ليون متر مكعـب فـي   ب ١,٣٥من نحو
ليون متر مكعب بنهاية خطة التنميـة  ب ٢,٥إلى نحـو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام 

 . التاسعة

  مكعب خالل مليون متر  ٢٠٧٠إلى  مليون١٠٤٨مضاعفة طاقة محطات التحلية مـن
 . الخطة

  ٥٠(زيادة نسبة المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي إلى نحو (  من االسـتهالك
 .لألغراض البلدية

  ٥٠(زيادة معدالت إعادة االستخـدام إلـى نحـو (     مـن ميـاه الصـرف الصـحي
 . المعالجة

 ٢٠(ي لحاالت الطوارئ في حدود ـتوفير مخزون استراتيج (    سـنوياً فـي المـدن
 . كبرىال

  ٣,٧(تخفيض الطلب على المياه لألغراض الزراعية بمعدل سنوي في حدود ( خالل
 . الخطة

   ٢,١(زيادة استهالك المياه لالستخدامات البلدية والصناعية بنحـو ،٥,٥ (  علـى
 . التوالي خالل الخطة

  ليصـل   ألف كيلومتر من الشبكات، ١٥، وألف توصيلة مياه منزلية جديدة ٦٠٠تنفيذ
 . مع نهاية خطة التنمية التاسعة) ٨٨(معدل تغطية الخدمة إلى 

  ليصل  ألف كيلومتر من الشبكات، ١٢، وألف توصيلة صرف صحي جديدة ٧٠٠تنفيذ
 . مع نهاية خطة التنمية التاسعة) ٦٠(معدل تغطية الخدمة إلى 

  المستخدمة في توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مجاالت تطبيق األساليب والتقنيات
 .المياه والصرف الصحي وتحلية المياه على المستويين الوطني والدولي

 إصدار الخطة الوطنية للمياه خالل مدة الخطة التاسعة . 

 وضع نظام وطني شامل إلدارة المياه. 

  تعزيز برامج التدريب واالبتعاث وتأهيل الطاقات البشرية للتعامل مع مستجدات مرحلة
  .ما بعد التخصيص

 



الصفحة
٤٨٠

 

 المتطلبات المالية  ٢٥/٦
وزارة الميـاه  ( المخصصة للجهات الحكومية في قطاع الميـاه  تبلغ المتطلبات المالية

هيئة الـري والصـرف   والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، و، )ون المياهؤش(والكهرباء 
 .ليون ريالب )١٦٢,٩٢(خالل خطة التنمية التاسعة  )حساءباأل
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 النفط والغاز الطبيعي

 
 مقدمةلا  ٢٦/١

 ،معظم محاور خطة التنمية الثامنةتطورات مهمة على صعيد إنجاز قطاع الطاقة حقق 
من فقد زادت المملكة . المعتمدة في هذا المجالالوطنية مع االستراتيجية  انسجاماً وذلك

حتى استمر  متصاعداً،شهد نمواً  الذيعلى النفط، و الطلب العالمي قدراتها اإلنتاجية لتلبية
كما تواصلت . ، بداية انطالق األزمة المالية العالمية)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩منتصف عام 
التي أفضت إلى ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي، عن  عمليات االستكشاف والتنقيبخالل الخطة 

الطاقة اإلنتاجية لتلبية النمو السريع في زادت كما ، الغاز غير المرافقالمملكة منه، وخاصة 
في مرافق إنتاج الكهرباء  اًللصناعات األساسية أو وقود اًلقيمالمحلي على الغاز، سواًء الطلب 

 .األخرى وتحلية المياه وبعض المرافق الصناعية
المشاريع المتكاملة لتكرير النفط وتصنيع  نفيذالثامنة تالتنمية خطة ل وبدأ خال

شبكة المنتجات البترولية  توسيع تواصل تنفيذ مشروعات كما، المنتجات البتروكيماوية
يجري و .وتعبئتها تطوير مرافق الخزن االستراتيجي للمنتجات البترولية، إضافة إلى المحلية
الوطني بالمشاركة مع القطاع الخاص  ،يع المصافي المتكاملةلتنفيذ عدد من مشاراإلعداد 
 .واألجنبي

عمليات االستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي خالل خطة التنمية  وستتواصل
لتواكب الطلب القدرة اإلنتاجية للنفط، تطوير ، فضالً عن لتعزيز االحتياطي، وذلك التاسعة

تلبية الطلب ل ،تطوير القدرة اإلنتاجية للغاز الطبيعيد وستستمر أيضاً جهو. يهعلالعالمي 
استخداماته نحو المجاالت التي تسهم في تنويع المتصاعد عليه محلياً، على أن يتم توجيه 

توسعة نطاق شبكة المنتجات العمل على كما سيتم . وتعزيز فرص تكاملها القاعدة الصناعية
لغاز الوطنية لتغطي المزيد من المناطق والمدن عن استمرار توسعة شبكة ا البترولية، فضالً

 .الصناعية
الجاري تنفيذها، والمشروعات مشاريع المصافي إكمال أيضاً جهود خطة وتدعم ال

تعزيز التوجه نحو إقامة مشاريع المصافي المتكاملة في الجديدة المزمع طرحها، إضافة إلى 
تكامل صناعة النفط  ، وأيضاً مشروعات إطار منظومة التجمعات الصناعية الجاري تطويرها

اً عالمي المتاحةالفرص االستثمارية اجتذاب من خالل مع المنظومة العالمية، الوطنية 
 .العالمية نفطوتطوير شراكات استراتيجية مع شركات ال وتقويمها،



الصفحة
٤٨٢

 

إرساء قواعد تطوير مصادر الطاقة المكملة للنفط والغاز أيضاً خطة الستشهد و
، وذلك لتحقيق أمن الطاقة مثل الطاقة الكهروشمسية والطاقة النووية، )والبديلةالمتجددة (

التنظيمية  نيةوسيتم تحفيز هذا التوجه من خالل توفير الب .على المديين المتوسط والبعيد
وفي إطار فعال من التعاون والشراكة اإلقليمية  .الداعمةوالبشرية واالستثمارية والتشريعية 

على تطوير االستخدام النظيف للنفط والغاز أيضاً  ركز الجهود خالل الخطةستت ،والدولية
الطبيعي، وحماية البيئة من التلوث بشكل عام، والتخلص اآلمن من الغازات الدفيئة بشكل 

 .التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي من إطارٍ، وذلك في خاص
يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع النفط والغاز الطبيعي موضحاً التطورات التي  

القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها  أبرزشهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً 
الضوء على الرؤية  يلقخالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على منتجاته، وُي

 . المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
 

 الوضع الراهن   ٢٦/٢

 االستكشاف والتنقيب عن النفط و الغاز   ٢٦/٢/١
السعودية والشركتان العاملتان في  شركة أرامكو(الشركات العاملة بالمملكة  واصلت

عمليات  ،)شيفرون العربية السعوديةو ،أرامكو ألعمال الخليج المحدودة: المنطقة المقسومة
اكتشاف النفط في مختلف مناطق المملكة، وأثمرت عن االستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز 

المحافظة على مستوى  افاتوقد ترتب على تلك االكتش. الحقولوالغاز والمكثفات في عدد من 
برميل في عام  بليون ٢٦٤,١ والذي بلغ نحو ،لنفط الخاممن ااالحتياطي المؤكد 

 ٢٤١,٢ نحو الغاز الطبيعي منالمملكة من كما ارتفع احتياطي . )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
تريليون قدم مكعب في  ٢٦٧,٣ نحو إلى )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥تريليون قدم مكعب في عام 

وتجدر اإلشارة إلى ). ٢,٦(، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
قد و. تريليون قـدم مكعب ١٢,٤ نحو بلغالخطة أن ما تم استخراجه من الغاز الطبيعي خالل 

هـ ٢٧/١٤٢٨أرامكو السعودية بنهاية عام التي اكتشفتها والغاز  نفطبلغ عدد حقول ال
خالل ) حقول غاز ٨حقول نفط و ٦( جديداً حقالً ١٤اكتُشف ، حيث حقول ١٠٥ )٢٠٠٧(

 . )٢٠٠٧-٢٠٠٤(هـ ٢٧/١٤٢٨ -٢٤/١٤٢٥المدة 
ركزت أنشطة االستكشاف خالل السنوات الماضية على البحث عن مكامن الغاز وقد ت

للصناعة  اًالسريع في الطلب على الغاز سواء لقيموذلك استجابة للنمو الطبيعي غير المرافق، 
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والمرافق الصناعية  ،وتحلية المياه المالحة ،لمرافق توليد الكهرباء اًودالبتروكيماوية أو وق

لى إغاز الوطنية للستراتيجية وتهدف اال. كون الغاز أقل تكلفة وأقل تلويثاً للبيئةو، األخرى
ي ـة فـالطلب، ولتوفير المرونتلبية تنمية إنتاج الغاز غير المرافق ليكمل الغاز المرافق في 

 . إدارة إنتاج النفط الخام، نظراً الرتباط إنتاج الغاز المرافق بمستوى إنتاج النفط
وتتركز أنشطة استكشاف مكامن الغاز غير المرافق في عدد من مناطق المملكة من 

والمناطق المجاورة لحقل العربي، والمياه اإلقليمية في الخليج  ،منطقة الربع الخالي: بينها
مبادرة الغاز  استناداً إلىو. الشمالية الغربية من المملكةاألجزاء ضافة إلى غوار النفطي، باإل

 تقوم أربع شركات باالستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المرافق في شرق المملكة ،السعودية
 .وجنوب شرقها

 
 المملكة من النفط والغاز إنتاج  ٢٦/٢/٢

خالل السنوات  ،)٠,٨(ط قدره إنتاج المملكة من النفط الخام بمعدل سنوي متوس نما
برميل في عام  بليون ٣,٣من نحو ، ليرتفع األربع األولى من خطة التنمية الثامنة

أو ما  ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩برميل في عام  بليون ٣,٤إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 من) ٢٩,٥(وقد شكلت حصة المملكة نحو ). ٢٦/١(، الشكل برميل يومياًمليون  ٩,٢يعادل 

نُفذ خالل خطة وقد ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام  من النفط الخام) أوبك(إجمالي إنتاج 
 .عدد من المشاريع الهادفة إلى زيادة قدرات إنتاج النفط الخامالتنمية الثامنة 

تريليون  ٢,٧من نحو  هارتفع إنتاج المملكة منوفيما يختص بإنتاج الغاز الطبيعي، 
تريليون قدم مكعب في عام  ٣,٤إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥قدم مكعب في عام 

استجابة للطلب المتنامي و). ٥,٩(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 ٧٠١,٤من نفسها  المدةخالل الغاز الطبيعي في السوق المحلية، ارتفع إنتاج سوائل  يهعل

سنوي متوسط قدره  بمعدل نمو ، أيألف برميل في اليوم ٩٨٤إلى ألف برميل في اليوم 
)٨,٨(.  خاصة وبصفة إنتاج النفط والغاز،  عمليات سوائل الغاز الطبيعيويصاحب إنتاج

توسعة قدرات نظام معالجة الغاز، حيث  المدة أيضاً جهود تواصلت خالل. الغاز المرافقإنتاج 
كما ألف برميل في اليوم،  ٣٥٠إجمالية قدرها لمعالجة الغاز بطاقة  ينجديد ينتم إنشاء معمل

 .توسعة طاقة مرافق المعالجة القائمةتمت 
 

  



 الصفحة
٤٨٤ 

 
  )٢٦/١(الشكل 

  إنتاج النفط والغاز الطبيعي
  (*)خطة التنمية الثامنة 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*) 
  .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر 

  
  التكرير والتوزيعطاقة   ٢٦/٢/٣

مليون  ٢,١نحو قدرة التكرير اإلجمالية للمصافي السبع القائمة في المملكة بلغت 
 ،الخارجيةللمصافي بلغت طاقة التكرير ، في حين خالل خطة التنمية الثامنة برميل في اليوم

عام مليوني برميل في اليوم بنهاية نحو  في ملكيتها، التي تسهم شركة أرامكو السعودية
 ،رامكو رفع طاقة التكرير المحليةأل االستثمارية خطةالهدف ستوت. )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

في إطار سعيها إلى زيادة العائد  ، وذلكواالستثمار في األسواق الخارجية لزيادة طاقة التكرير
  . من الموارد النفطيةوالقيمة المضافة االقتصادي 

ون تغير د ،مليون برميل في اليوم ١,٩٧نحو إنتاج مصافي التكرير المحلية وبلغ 
منتجات كما لم يشهد التوزيع النسبي ل. خالل السنوات األربع األولى من الخطةملحوظ 
عكس من المهم اإلشارة إلى أن هذه األرقام ال تو). ٢٦/١(جدول اً، الملحوظ اًتغير، التكرير

تأثيرها على حجم  ظهروالتي سي ،ي طاقة التكرير الجاري تنفيذهاالمستهدفة فاإلضافات 
  ).٢٦/١(اإلطار  ،ج خالل السنوات القليلة القادمةاإلنتا

  
  

   

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

هـ ١٤٢٥/٢٤
)٢٠٠٤(

هـ ١٤٢٦/٢٥
)٢٠٠٥(

هـ ١٤٢٧/٢٦
)٢٠٠٦(

هـ ١٤٢٨/٢٧
)٢٠٠٧(

هـ ١٤٢٩/٢٨
)٢٠٠٨(

)مليون برميل(إنتاج النفط الخام 
)بليون قدم مكعب(إنتاج الغاز الطبيعي 

)ألف برميل في اليوم(إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 
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 )٢٦/١(الجدول 

 اإلنتاج المحلي من المنتجات المكررة 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )ألف برميل يومياً(

 البيان
هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 معدل النمو السنوي
 )(المتوسط 

 الحصة النسبية

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ١,٦ ٤,١٢,٠-٣١,٠ ٣٦,٦ غاز البترول السائل

 ١٠,٦ ١,٨١١,٨- ٢٠٩,٩ ٢٢٥,٥ النافثا

 ٩,٦ ٩,٦ ١,١ ١٩٠,٩ ١٨٣,٠ وقود النفاثات والكيروسين

 ١٧,٢ ١٦,٦ ١,٧ ٣٣٩,٨ ٣١٧,١ الجازولين

 ٣٤,٣ ٣٣,٧ ١,٤ ٦٧٧,٩ ٦٤١,٨ الديزل

 ٢٤,٢ ٢٤,٧ ٠,٣ ٤٧٧,٨ ٤٧٢,١ زيت الوقود

 ٢,٥ ١,٦ ١١,٩ ٤٩,٢ ٣١,٤ أسفلت

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٩٠٧,٥١٩٧٦,٣٠,٩ إجمالي اإلنتاج

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر

 

 
هياكل ، خاصة بالنسبة لعمليات تطويرلمصافي التكرير القائمة ومن جانبها، خضعت 

. العالميةفي األسواق التي تلقى طلباً متزايداً تعزيز حصة المنتجات الخفيفة ، من أجل إنتاجها
تطوير مصافيها إلنتاج كميات أكبر من أرامكو السعودية ، واصلت شركة السياقوفي هذا 

:الجاري تنفيذهاالمحليةالتكريرمشاريع: )٢٦/١( اإلطار
 في برميل ألف ٤٠٠ بطاقة الفرنسية، توتال وشركة السعودية أرامكو شركة بين مصفاة مشتركة إنشاء 

 إطار في العامة للمساهمة المشروع أسهم من) ٣٠( طرح وسيتم. التصدير ألغراض) ي ب أ( اليوم
 .التي أقرتها الدولة التخصيص استراتيجية

 ألف ٤٠٠ بطاقة األمريكية، فيليبس كونوكو وشركة السعودية أرامكو شركة مشتركة بين مصفاة إنشاء 
 .العامة للمساهمة المشروع أسهم من) ٣٠( طرح  وسيتم). ي ب أ( اليوم في برميل

 اليابانية، كيميكال سوميتومو شركة مع ، وبشراكة)٢٠٠٥( هـ٢٥/١٤٢٦ عام في أرامكو شركة قامت 
. البتروكيماويات وإنتاج النفط لتكرير متكاملة منشأة وإقامة رابغ مصفاة لتطوير رابغ بترو شركة بتأسيس

 من) ٢٥( طرح بعد )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨ عام في مساهمة سعودية شركة إلى الشركة هذه تحولت وقد
 . العام لالكتتاب أسهمها

 مجال بفتح والغاز، للبترول الوطنية االستراتيجية تنفيذ إطار في المعدنية، والثروة البترول وزارة قامت 
 .النفط وتملُّكها وتشغيلها تكرير مصافي بناء في االستثمار

 



الصفحة
٤٨٦

 

ووحدة  ،المنتجات عالية الجودة، حيث تم تشغيل وحدتي المعالجة الهيدروجينية لزيت الديزل
في جميع أنحاء  ٩١طرح بنزين أوكتان  إضافة إلى ،إنتاج بنزين بواسطة عملية األزمرة

 ).٢٠٠٧(هـ  ٢٧/١٤٢٨المملكة في عام 
 

  الطلب المحلي   ٢٦/٢/٤
اليـوم عـام   مكافئ فـي  مليون برميل نفط  ٢,٩٧لطاقة نحو لبلغ االستهالك المحلي 

هـ ٢٤/١٤٢٥مليون برميل في اليوم في عام  ٢,٠٦ نة بنحو، مواز)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
االستهالك ويعزى نمو ). ٢٦/٢(لجدول ، ا)٧,٧(، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره )٢٠٠٤(

من جهة، واستقرار األسعار المحلية  االقتصاد الوطنيده بهذه المعدالت إلى االزدهار الذي شه
خاصـة   – استمرار توجه االستثمارات المحليـة  إضافة إلىلمنتجات الطاقة من جهة أخرى، 

 .للطاقةاالستخدام نحو األنشطة كثيفة  -الصناعية منها 
 
 ) ٢٦/٢(الجدول 

 االستهالك المحلي للطاقة
 خطة التنمية الثامنة

 
 )نفط مكافئ في اليومألف برميل (

النفط الخام لالستعمال  منتجات التكرير السنوات
المباشر

 الغاز الطبيعي
إجمالي  )وقود فقط(

 )(الحصة  الكمية )(الحصة الكمية)(الحصةالكمية االستهالك
 ٢٠٥٥,٧ ٧٤٧,٥٣٦,٣ ١١٦٢,٩٥٦,٦١٤٥,٣٧,١ )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

 ٢١٥٦,٢ ٧٨٨,٢٣٦,٦ ١١٩٦,٨٥٥,٥١٧١,٢٧,٩ )٢٠٠٥(هـ ٢٥/١٤٢٦

 ٢٢٧٥,٧ ٨٢٦,٥٣٦,٣ ١٢٨٤,٩٥٦,٥١٦٤,٣٧,٢ )٢٠٠٦(هـ ٢٦/١٤٢٧
 ٢٤١٥,٥ ٨٣١,٩٣٤,٥ ١٣٩٩,٤٥٧,٩١٨٤,٢٧,٦ )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨

 ٢٧٤٩,١ ٩١٠,٦٣٣,١ ١٥٤٦,٠٥٦,٢٢٩٢,٥١٠,٧ )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 ٢٩٧٢,٦ ٩٤٢,١٣١,٧ ١٦٦٧,٤٥٦,١٣٦٣,١١٢,٢) *٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
معدل النمو السنوي المتوسط

 ٧,٧ ٤,٧ ٢٠,١ ٧,٥)(لالستهالك في الخطة 

 .بيانات أولية (*)
 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر

 
في المتوسط خالل سنوات سنوياً  )٢٠,١( بنحو لنفط الخامنما االستهالك المباشر ل

هـ ٢٤/١٤٢٥عام ) ٧,١(الطاقة المستهلكة من الخطة الثامنة، فارتفعت حصته من إجمالي 
وأتت الزيادة في حصة النفط الخام ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام ) ١٢,٢(إلى ) ٢٠٠٤(

، حيث كبرمنتجات التكرير بدرجة أاستهالك ، وعلى حساب الغاز الطبيعياستهالك على حساب 
٣١,٧(إلى ) ٣٦,٣(انخفضت حصة استهالك الغاز الطبيعي خالل المدة نفسها من   في
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٢٦ 
 ).٥٦,١(إلى ) ٥٦,٦(حين انخفضت حصة استهالك منتجات التكرير من 

استمرار تنامي مدة الخطة الثامنة بهيكل االستهالك لمنتجات الطاقة خالل ارتبط وقد 
غراض الطلب على الغاز الطبيعي كلقيم في الصناعة، األمر الذي عزز الطلب على بدائله أل

أن عدم توفر الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة يجعل من النفط الخام كما  .توفير الوقود
االستهالك اإلجمالي للغاز أن ر اإلشارة إلى تجدو. الخيار المفضل لالستخدام في توليد الكهرباء

في  اًعن استخدامه لقيم فضالً اًالذي يشمل استخدامه وقودو، خالل تلك المدة الطبيعي
الستخدام الصناعي وذلك نتيجة ل ،)١٥,٤(وي متوسط قدره بمعدل سننما الصناعة، 
 ). ٢٦/٣(الجدول  ،المتنامي

 ) ٢٦/٣(الجدول 
 االستهالك المحلي للغاز الطبيعي وسوائله

 (*)خطة التنمية الثامنة 

 

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

معدل النمو 
 السنوي

 )(المتوسط  

 الحصة النسبية
 هـ٢٤/١٤٢٥

)٢٠٠٤( 
 هـ٢٨/١٤٢٩

)٢٠٠٨( 
 غاز البيع 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٦,٤ ٦٠٨١ ٤٧٤٠)مليون قدم مكعب قياسي في اليوم(
 ٣٣,٣ ٣١,٤ ٨,٠ ٢٠٢٦ ١٤٨٨ الصناعة -

 ٤٩,٢ ٥٥,٦ ٣,٢ ٢٩٩٤ ٢٦٣٨ الكهرباء والماء -

 ١٧,٥ ١٣,٠ ١٤,٧ ١٠٦١ ٦١٤ الزيت والغاز -
 اإليـثـان 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠,٦ ٨٢٢ ٥٥٠)مليون قدم مكعب قياسي في اليوم(

 ١٠٠,٠ ٨٩,١ ١٣,٨ ٨٢٢ ٤٩٠ الصناعة -
 ٠,٠ ٦,٩ ٠,٠ ٠ ٣٨ الكهرباء والماء -

 ٠,٠ ٤,٠ ٠,٠ ٠ ٢٢ الزيت والغاز -

 سوائل الغاز الطبيعي 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٥,٤ ٤٥٤ ٢٥٦ )ألف برميل في اليوم (

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٥٦٤٥٤١٥,٤ الصناعة -     
 .الرابع من خطة التنمية الثامنةحتى العام  (*)

 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر
 

مليون  ١,١٦ نحو مناستهالكها المحلي ارتفع وبالنسبة للمنتجات المكررة، فقد 
برميل في اليوم في مليون  ١,٥٥ نحو إلى )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥برميل في اليوم في عام 

هـ ٣٠/١٤٣١مليون برميل في اليوم عام  ١,٧، ثم إلى نحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
نمو استهالك الجازولين معدل حيث شهد . )٧,٥(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ، )٢٠٠٩(

الثقيل نحو ، وزيت الوقود )٧,٢( نحو ، والديزل وغاز الوقود)٧,٣(سنوي متوسط قدره 
)٨,٩( . نحوالبترول السائل باستهالك غاز وفي المقابل، نما )٣ ( فقط، ووقود النفاثات



الصفحة
٤٨٨

 

 ).٢٦/٤(جدول ال، )٣,٨(والكيروسين بنحو 
 
 )٢٦/٤(الجدول 

 االستهالك المحلي لمنتجات التكرير
 خطة التنمية الثامنة

  
معدل النمو السنوي ألف برميل في اليوم

المتوسط للخطة 
)( 

 الحصة النسبية
هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩(* 

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٦٦٧,٤٧,٥ ١١٦٢,٩ منتجات  التكرير

 ٢,٢ ٢,٨ ٣,٠ ٣٧,٣ ٣٢,١ غاز البترول السائل

 ٤,٠ ٤,٨ ٣,٨ ٥٥,٥٦٦,٨ وقود النفاثات والكيروسين

 ٢٣,٧ ٢٣,٩ ٧,٣ ٣٩٥,٣ ٢٧٧,٨ الجازولين

 ٣٦,٧ ٣٧,١ ٧,٢ ٦١١,٣ ٤٣١,٧ الديزل و غاز الوقود

 ٣٠,٠ ٢٨,٢ ٨,٩ ٥٠٠,٦ ٣٢٨,٦ زيت الوقود

 ٣,٤ ٣,٢ ٨,٦ ٥٦,١ ٣٧,٢ أسفلت وأخرى

 .بيانات أولية (*) 
 .وزارة البترول و الثروة المعدنية: المصدر

 
منها إنشاء محطة  ،زيادة سعة عدة مرافق للمنتجات المكررةشهدت مدة الخطة أيضاً 

توسعة عدة مستودعات للمنتجات البتروليـة  ، إضافة إلى الرياض-ضخ لخط أنابيب الظهران
وعلى صعيد تطوير شبكة األنابيب الداخلية، استمر العمل خـالل  . المملكة مختلف مناطقفي 

شبكة الغاز الداخلية فـي المدينـة   نُفّذتْ  ، حيثتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعيلالخطة 
. مصنعاً ٤٢لمصانع المستفيدة من هذه الشبكة نحو بلغ عدد اوالصناعية الثانية في الرياض، 

بلغ عدد المصانع المسـتفيدة  وقد  ،شبكة الغاز للمدينة الصناعية الثانية في الدمامُوّصلتْ كما 
تنفيذ شبكة الغـاز فـي مدينـة ينبـع     حالياً عملية جري وت. مصنعاً ٣٠نحو من هذه الشبكة 

ـ ٢٨/١٤٢٩ عـام ا التوجه، صـدر فـي   تعزيزاً لهذو. مصنعاً ٢٥الصناعية لتخدم نحو   هـ
لتزويـد   رابـغ  إلى ينبع من اإليثان غاز لنقل أنابيب خط إلنشاء األول، :ترخيصان )٢٠٠٨(

 معامل من البيوتان غاز لنقل أنابيب خط إلنشاء والثاني، للبتروكيماويات، رابغبترو مشروع 
 . للبتروكيماويات رابغ مشروع بترو إلى ينبع بمدينة أرامكو

قامت شركة فـيال البحريـة   فقد على صعيد الشحن الخارجي للمنتجات البترولية، أما 
مليون برميل مـن الزيـت    ٦٧٨ نحو العالمية المحدودة التابعة لشركة أرامكو السعودية بنقل

مليـون برميـل لالسـتهالك المحلـي خـالل عـام        ١٧٨نحو الخام إلى األسواق العالمية، و
خالل خطة التنميـة  اقالت أربع نإلى أسطولها  أضافت الشركةوقد . )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨

 ،مزدوجـة البـدن   )من الحجم الكبير(ناقالت زيت خام  ٦لبناء ست  اًعقودوقعت الثامنة، كما 
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٢٦ 
، وبذلك يتوقع أن يصل حجم أسطول شركة قبل نهاية خطة التنمية الثامنةها ملستمن المقرر و

 .خطةالية بنها كبيرة ومتوسطة ةناقل ٣٠ فيال إلى
 

  المحافظة على موارد الطاقة وترشيد استخدامها  ٢٦/٢/٥
 لالسـتخدامات  الطبيعـي  الغـاز  منتجات حصص واضحة لتخصيص معايير تم اعتماد

. )٢٠٠٥(هــ  ٢٥/١٤٢٦ الثامنـة  التنميـة  خطـة  من األولى السنة المختلفة، وذلك خالل
 مسـتوى  للغاز، المستخدمة للمشاريع االقتصادية المعايير، إضافة إلى الجدوى هذه وتتضمن
 الـروابط األماميـة  (االقتصادية ذات األبعاد المختلفـة   وارتباطاتها القيمة سلسلة في تكاملها
وقـد  . الوطنية البشرية للقوى عمل فرص توفير في إسهام النشاط مدى ، فضالً عن)والخلفية

 المنـتج  االستغالل معدالت أعلىترتب على اعتماد تلك المعايير نجاح المملكة في الحفاظ على 
 . الطبيعي للغاز

 للغاز المحلية األسعار هيكل أو مستوى في تعديل خطة التنمية الثامنة أي تشهد ولم
 .التكرير ومنتجات الطبيعي

 
 حماية البيئة   ٢٦/٢/٦

. للبيئة العام تحت مظلة النظام والغاز النفط قطاع في العاملة تنضوي الشركات
 يتوجب على الشركات التقيد بها، حيث يشترط بيئية ومقاييس معايير النظام هذا ويتضمن

 والبرامج الخطط إضافة إلى مشروع وتقويمه، ألي البيئي للتأثير دراسة القيام بإعداد
 المخلفات بتدوير تلتزم الشركات أيضاً. النشاط انتهاء بعد البيئة تأهيل إلعادة المطلوبة
 موارد على وتشكل المحافظة. منها اآلمن للتخلص معالجتها أو ،استخدامها وإعادة الصناعية

والغاز، إحدى أولويات هذا  النفط صناعة في استخدامها وتقليص التلوث، من العذبة المياه
 . القطاع

 
 القضايا والتحديات  ٢٦/٣
  طاقة التكرير المحلي  ٢٦/٣/١

 ،المضافة من النفط الخام الثامنة زيادة القيمةالتنمية خطة على الرغم من استهداف 
فإن قدرات التكرير المحلي لم تشهد تغيراً ، من خالل زيادة طاقة التكرير إلى أقصى حد ممكن

مما يتطلب تشجيع االستثمار لزيادة الطاقة اإلنتاجية لمرافق التكرير . هذه المدةملموساً خالل 



الصفحة
٤٩٠

 

ة، فضالً عن بناء المزيد من والنقل والتوزيع، وتوسعة المصافي القائمة، وبناء مصاٍف جديد
 . المصافي المخصصة للتصدير

 
 مرافق الطاقة في المناطق   ٢٦/٣/٢

األنشطة  تطلبهار مصادر الطاقة المختلفة التي تيتقتضي التنمية المتوازنة للمناطق توف
زالت ما بعض مناطق المملكة ف. في تلك المناطق اإلنتاجية من صناعة وزراعة وخدمات

وتمثل مصفاة التكرير المزمع إنشاؤها في . الغاز الطبيعيوإمدادات افق للتكرير إلى مربحاجة 
مشاريع مماثلة في مما يتطلب إنشاء . زان خطوة على مسار معالجة هذه القضيةامنطقة ج

اإلجراءات  ومن المتوقع أن تسهم. والبيئية الجدوى االقتصاديةإذا ما توفرت المناطق  اقيب
السياسات  إضافة إلىبيئة االستثمارية وتحفيز االستثمار في المناطق، تحسين ال التي تستهدف

في معالجة هذه ، تحقيق التنمية المتوازنةالتي تستهدف و ،األخرى المعتمدة في هذه الخطة
 .القضية

 
 توطين تقنيات صناعة الطاقة  ٢٦/٣/٣

يكمن في النشاط في مجال صناعة النفط وتوليدها وتوطينها نقل التقنية نظراً ألن 
من خالل دعم قيام هذا النشاط تطوير فإنه من المهم الهندسي التصميمي واالستشاري، 

الخدمات الهندسية واالستشارية لمشاريع النفط تقوم بتوفير شركات خاصة أو مشتركة، 
، ليس على مستوى المملكة المياه والغاز والمشاريع البتروكيماوية والطاقة الكهربائية وتحلية

 .والوطن العربيفحسب، بل أيضاً على مستوى منطقة الخليج 
 

 والتقني التحدي البيئي  ٢٦/٣/٤
على المدى وكفاءة سوقه النفط استقرار صناعة محافظة على ُيعد تكثيف الجهود لل

لمخزونها الكبير  نظراً لكون النفط يجسد الميزة النسبية األساسية للمملكة أمراً مهماً، الطويل
خاصة مزاعم تأثيراته البيئية، والنفط بشكل خاص يواجه  ،الطاقة األحفورية بشكل عامف .منه

الناتج عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز  ،بظاهرة االحتباس الحراريفيما يتعلق 
فمن المالحظ تصاعد االهتمام العالمي بهذه القضية، والمطالبات بخفض االستهالك . الميثان

مما يستدعي أن تعزز المملكة جهودها لإلسهام . حفوري المتمثل بالنفط والفحممن الوقود األ
 .لتخلص اآلمن من غاز ثاني أكسيد الكربونلفي تطوير وسائل 

 البديلةالطاقة الرئيس اآلخر الذي يواجه مستقبل النفط فيتمثل بتقنيات التحدي أما 
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٢٦ 
للنفط خاصة في قطاع النقل،  مصادر بديلةتستهدف ، وهي تلك التقنيات التي والمتجددة

هذه ولمواجهة  .وغيرها ،وأبرزها تقنيات خاليا الوقود، وتقنيات تحويل الفحم إلى غاز
في تطوير تقنيات تستند إلى النفط والغاز فإنه من مصلحة المملكة اإلسهام التطورات المحتملة 

 .في المحافظة على البيئة الطبيعي وتواكب متطلبات العصر
 

 لطاقة جديدة لمصادر    ٢٦/٣/٥
االعتماد  يمكن، والتي موارد من النفط الخام والغاز الطبيعيعلى الرغم من وفرة ال

لبدء في تطوير مصادر مستقبلية للطاقة تكمل ما في حاجة لإال أن المملكة عليها لوقت طويل، 
 لمكملةهذه المصادر اإن احتضان . لتحقيق ما يسمى بأمن الطاقة لديها من موارد بترولية

 . تلبي ما ينطوي عليه األمر من تحديات، يتطلب موارد مادية وتقنية وبشرية وتشغيلها

الطاقة الشمسية، في ضوء األوضاع التقنية الراهنة، يبرز مصدران في هذا المجال، 
الخيار المرحلي األفضل لتوفير قسط مهم من ويبدو أن الطاقة النووية هي . الطاقة النوويةو

البدء خالل خطة التنمية التاسعة في إرساء التجهيزات مما يتطلب . من الطاقةحاجات المملكة 
، والمنظومة التشريعية والتعليمية التي تمهد الطريق للدخول إلى عالم هذه التقنيةاألساسية 

طة توليد كهرباء نووية خالل العقد بناء أول محبحيث تكون المملكة مؤهلة للشروع في 
 .القادم

 
 الطلب المحلي توقعات  ٢٦/٤

 ،باستمرار النمو االقتصادي مدعوماً ،نموه واصليتوقع لالستهالك المحلي للطاقة أن ي
االستهالك المحلي  وسوف يتأثر حجم .القادمةالمدة وباستقرار األسعار المحلية خالل 

و في إنتاج الغاز الطبيعي ومدى توفره في مختلف مناطق النم: جموعة من العوامل أبرزهابم
فضالً  ،المملكة، والنمو في قدرات التكرير المحلية، وطبيعة التوسع في قدرات توليد الكهرباء

 . وهيكلها التطورات المتعلقة بمستوى األسعار المحلية لمنتجات الطاقة عن

برميل في ماليين  ٣لية من نحو الستهالك المحلي من الطاقة األومن المتوقع ارتفاع ا
برميل في اليوم عام ماليين  ٤إلى نحو  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١اليوم في عام 

بمعدل النمو موازنة ، )٦,٥(سنوي متوسط قدره نمو ، بمعدل )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦
. خالل المدة نفسها )٥,٢( نحو في الناتج المحلي اإلجمالي البالغالمتوقع السنوي المتوسط 

، حيث إنها )٢٦/٥(من الطاقة، الجدول  هذه التوقعات الحد األعلى لالستهالك المحتمل وتمثل
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يترتب عن تنفيذ إجراءات الترشيد المقترحة في خطة التنمية سما الحسبان ال تأخذ في 
 .التاسعة

 
 )٢٦/٥(الجدول 

 االستهالك المحلي للطاقة 
 خطة التنمية التاسعة

 )يومياَ نفط مكافئ ألف برميل(

 السنوات
النفط الخام لالستعمال منتجات التكرير

المباشر
 الغاز الطبيعي

إجمالي  )وقود فقط(
 )(الحصة  الكمية )(الحصةالكمية)(الحصةالكمية االستهالك

 ٢٩٧٢,٦ ٣١,٧ ٣٦٣,١١٢,٢٩٤٢,١ ١٦٦٧,٤٥٦,١ )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 ٣٢١٨,٩ ٣٠,٧ ٤٠٣,٠١٢,٥٩٨٨,٥ ١٨٢٧,٤٥٦,٨ )٢٠١٠(هـ ٣١/١٤٣٢

 ٣٦٠٢,١ ٢٩,٨ ٥٤٠,٧١٥,٠١٠٧٥,٠ ١٩٨٦,٤٥٥,٢ )٢٠١١(هـ ٣٢/١٤٣٣

 ٣٨٤١.٠ ٣٠,٢ ٥٦٩,٩١٤,٩١١٦١,١ ٢١١٠,٠٥٤,٩ )٢٠١٢(هـ ٣٣/١٤٣٤
 ٣٩٤٦,٥ ٢٩,٧ ٥٨٣,٣١٤,٨١١٧١,٥ ٢١٩١,٧٥٥,٥ )٢٠١٣(هـ ٣٤/١٤٣٥

 ٤٠٨٠,٨ ٢٩,١ ٦٢٤,٥١٥,٣١١٨٦,٨ ٢٢٦٩,٥٥٥,٦ )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

معدل النمو السنوي المتوسط
 ٦,٥  ٤,٧  ١١,٥  ٦,٤ )(للخطة 

 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر

 
نحو  عنديتوقع استقرار حصة المنتجات المكررة ، المحلي وعلى صعيد االستهالك

)٥٦ (مع نمو استهالكها بمعدل سنوي متوسط قدره  ،من الطاقة اإلجمالية)٦,٤( ، في
خالل ) ١٥,٣(إلى ) ١٢,٢(حصة النفط الخام لالستخدام المباشر من نحو  ارتفاعمقابل 

يتوقع انخفاض حصة و). ١١,٥(في المتوسط ستهالك قدره المدة، بمعدل نمو سنوي في اال
، بمعدل نمو سنوي )٢٩,١( نحو إلى) ٣١,٧(الغاز الطبيعي في الطاقة المستهلكة من نحو 

 ). ٤,٧(في المتوسط نحو قدره في االستهالك 
 اًلقيم وأ اًوقود الستخدامالطلب على منتجات الغاز الطبيعي لويتوقع أن ينمو  

غاز البيع، وغاز اإليثان، وسوائل الغاز الطبيعي، بمعدل سنوي متوسط قدره ، كللصناعة
)٤,٣ (و)٢,٠ (و)٨,٦ ( الخطة، الجدول مدة على التوالي خالل)ويشار في هذا ). ٢٦/٦

في قطاع الكهرباء والماء،  اًوقودستخدم السياق إلى  أن الجزء األكبر من غاز البيع سي
يقتصر استهالك غاز الميثان ، في حين سوقطاع النفط والغاز، فضال عن قطاع الصناعة
 .اًوسوائل الغاز الطبيعي على قطاع الصناعة لقيم
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 )٢٦/٦(الجدول 

 االستهالك المحلي للغاز الطبيعي وسوائله 
 خطة التنمية التاسعة

 البيان

٣٠/
١٤
٣١

 هـ
)

٢٠
٠٩

(
 

٣١/
١٤
٣٢

 هـ
)
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٣٣

 هـ
)

٢٠
١١

(
 

٣٣/
١٤
٣٤

 هـ
)

٢٠
١٢

(
 

٣٤/
١٤
٣٥

 هـ
)

٢٠
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 )(

 

 )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ( غاز البيع 

 ٢١٣٩٢٢٦١٢٣٤٩٢٤٢٢٢٣٩٦٢٤٢٢٢,٥ الصناعة

 ٢٩٧٠٣١٢٥٣٥٢٠٣٧٩٧٣٨٥٨٣٩٢١٥,٧ الكهرباء والماء

 ١١٩٣١٢٢٦١٢٥٥١٤١٢١٤١٤١٤٢٥٣,٦ الزيت والغاز

 ٦٣٠٢٦٦١٢٧١٢٤٧٦٣١٧٦٦٨٧٧٦٨٤,٣ إجمالي غاز البيع

 )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ( اإليـثـان 

 ١٠٠٧١٠٢٥١٠٣٧١٠٣٩٢,٠ ٩٨٠ ٩٣٩ الصناعة

 )ألف برميل في اليوم ( سوائل الغاز الطبيعي 
 ٨,٦ ٨٠٧ ٧٨٤ ٧٩٢ ٦٩٨ ٦١٠ ٥٣٤ الصناعة

 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر
 
فيتوقع خالل خطة ، البتروليةمنتجات العلى صعيد التطور الهيكلي في استهالك  أما

خاصة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية ، الثقيل حصته أن يعزز زيت الوقودالتنمية التاسعة 
 في مقابل انخفاض) ٣٦,٣(نحو إلى ) ٣٠(نحو ترتفع حصته من يتوقع أن حيث . المياه

 نحو، وحصة الجازولين من )٣٣,٠( نحوإلى ) ٣٦,٧( نحوحصة الديزل وغاز الوقود من 
)٢٣,٧ ( نحوإلى )٢٢,١(نحو ن من، وحصة وقود النفاثات والكيروسي )٤ ( نحوإلى 
)٣,٧(جدول ، ال)٢٦/٧.( 

 )٢٦/٧(الجدول 
 االستهالك المحلي لمنتجات التكرير 

 خطة التنمية التاسعة
 )ألف برميل يومياً(

هـ٣٠/١٤٣١ البيان
)٢٠٠٩( 

هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 معدل النمو السنوي
)(المتوسط للخطة 

 )( الحصة النسبية

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 ١,٩ ٣٧,٣٤٣,٨٣,٣٢,٢غاز البترول السائل
 ٣,٧ ٦٦,٨٨٣,١٤,٥٤,٠وقود النفاثات والكيروسين

 ٢٢,١ ٣٩٥,٣٥٠٠,٧٤,٨٢٣,٧ الجازولين

 ٣٣,٠ ٦١١,٣٧٤٩,١٤,١٣٦,٧الديزل و غاز الوقود
 ٣٦,٣ ٥٠٠,٦٨٢٤,١١٠,٥٣٠,٠ زيت الوقود الثقيل
 ٣,٠ ٥٦,١٦٨,٧٤,١٣,٤ أسفلت و أخرى

 ١٠٠,٠ ١٦٦٧,٤٢٢٦٩,٥٦,٤١٠٠,٠اإلجمالي

 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر 
 



 الصفحة
٤٩٤ 

 

 اإلنتاج المحلي توقعات    ٢٦/٥
لغاز الطبيعي، من خالل طرح ، واتطوير احتياطي النفط الخامخطط  المملكة تواصلس

النفط الخام من  ية للمملكةنتاجارتفاع القدرة اإليتوقع و .مناطق جديدة لالستكشاف والتنقيب
  . مليون برميل في اليوم ١٢,٥ إلى نحو

 القدراتيتوقع االستمرار في تعزيز االحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي وتطوير كما 
الوطني الشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خالل ، خاصة من الغاز غير المرافق، يةاإلنتاج

وفي هذا . نامي عليه لغرض الوقود واألغراض الصناعيةالطلب المتلتلبية وذلك  واألجنبي،
إلى  ٦,٣من ، )٤,٤(دل سنوي متوسط قدره ـنتاج الغاز الطبيعي بمعنمو إاإلطار، يتوقع 

بمعدل  هأما إنتاج سوائل الغاز الطبيعي فيتوقع نمو. المدة نفسهاقدم مكعب خالل بليون  ٧,٨
ألف برميل في اليوم خالل  ١٢٤٥إلى ألف  ١٠٦٠ن ـم، أي )٣,٣(سنوي متوسط قدره 

  ). ٢٦/٢(، الشكل الخطةمدة 
  

  ) ٢٦/٢(الشكل 
  توقعات إنتاج الغاز الطبيعي وسوائله

  خطة التنمية التاسعة 

  .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر  

 

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

هـ ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩(

هـ ١٤٣٢/٣١
)٢٠١٠(

هـ ١٤٣٣/٣٢
)٢٠١١(

هـ ١٤٣٤/٣٣
)٢٠١٢(

هـ ١٤٣٥/٣٤
)٢٠١٣(

هـ ١٤٣٦/٣٥
)٢٠١٤(

)تريليون قدم مكعب(احتياطي الغاز الطبيعي 

)ألف برميل في اليوم(إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 

)بليون قدم مكعب قياسي(إنتاج الغاز الطبيعي 
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  التنمية استراتيجية  ٢٦/٦
 الرؤية المستقبلية  ٢٦/٦/١
تقف على قدم المساواة مع الصناعة العالمية، وتتمتع صناعة بترولية عالية الكفاءة  

يدعم الميزة  س،سوق محلية لمنتجات الطاقة يتسم بالتكامل والتناف، وبحضور دولي متميز
النسبية لالقتصاد الوطني، ويحافظ على البيئة من التلوث، ويسهم في ترشيد االستهالك 

أساسي للطاقة المتجددة كالطاقة دور ، ووالمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها
دور مكمل لموارد الطاقة األخرى، كالطاقة النووية والطاقة اإلحيائية والطاقة ، مع الشمسية

من التكامل مع  عاٍل مستوًى، والهيدروجينية، لتلبية احتياجات المملكة على المدى الطويل
 .منظومة الطاقة اإلقليمية والعالمية

 
 األهداف العامة ٢٦/٦/٢

المحافظة على الثروة البترولية وترشيد استخدامها والتوسع في الصناعات القائمة  -
 .عليها

 .الطاقة لموارد واالجتماعي االقتصادي المردود ظيمتع -

 .المحلي السوق في استخداماتها وتعزيز الطاقة استهالك كفاءة رفع -

 .مواردها على والمحافظة التلوث من البيئة حماية -

 .مستدامة للطاقة مصادر تطوير -
 

 السياسات ٢٦/٦/٣

 احتياطياته وتطوير البترول وبيئياً إلنتاج  واقتصادياً فنياً الوسائل أفضل استخدام. 

 احتياطياته وتطوير الطبيعي للغاز األمثل االستغالل. 

 ترشيد استهالك المنتجات البترولية. 

 السوق في المملكة وموقع للطاقة العالمي االستهالك في البترول حصة على المحافظة 
 .العالمي

 وخارجياً محلياً النفط تكرير طاقة زيادة. 

 البتروكيماوية والصناعة النفط تكرير صناعة بين األمثل التكامل تحقيق. 
 المملكة مناطق جميع في لجميع القطاعات الطاقة منتجات توفير. 

 المحلي الطاقة سوق مستوى المنافسة في تعزيز. 
 المعتمدة البيئية واللوائح لألنظمة والغاز النفط عةصنا جميع عمليات إخضاع. 



الصفحة
٤٩٦

 

 المحلي للسوق نظيفة بترولية منتجات توفير. 

 والدولية اإلقليمية ومتطلبات االتفاقيات العالمية البيئة بقضايا االهتمام. 

 تطوير استخدام الطاقة ل توفير المتطلبات المادية والتنظيمية والتشريعية والبشرية
 .وتحلية المياه المالحة النووية إلنتاج الكهرباء الشمسية والطاقة

 
 األهداف المحددة  ٢٦/٦/٤
 تعويض كميات النفط والغاز الطبيعي المنتجة لتلبية الطلب. 
 إضافة طاقة تكريرية جديدة للنفط لمواكبة الطلب. 
 الدخول في مشاريع تكرير وتسويق مجدية في األسواق العالمية. 
  لشبكة توزيع المنتجات النفطيةتحقيق التغطية الكاملة. 
 تطوير سوق تنافسية في صناعة الغاز الطبيعي. 
 تحقيق التغطية الشاملة لشبكة الغاز الطبيعي لمناطق المملكة. 
 تضمين دراسات المرافق والمنشآت النفطية التأثيرات البيئية . 
 يعيإعداد برنامج متكامل للبحث والتطوير في مجاالت تقنية النفط والغاز الطب. 

 
 :كما يتوقع خالل مدة الخطة تحقيق ما يلي

 ).٦,٥(نمو االستهالك المحلي من الطاقة بمعدل سنوي متوسط مقداره  -

نمو االستهالك المحلي من المنتجات المكررة بمعدل سـنوي متوسـط مقـداره     -
)٦,٤.( 

 ).٤,٧(نمو االستهالك المحلي من الغاز الطبيعي بمعدل سنوي متوسط مقداره  -

االستهالك المحلي من النفط الخام لالستعمال المباشر بمعدل سنوي متوسـط  نمو  -
 ).١١,٥(مقداره 

 
 المتطلبات المالية   ٢٦/٧

تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع النفط والغاز الطبيعـي  
 )٧٥٩,٤(ة خالل خطة التنميـة التاسـع  ) شؤون البترول -وزارة البترول والثروة المعدنية (

 .مليون ريال
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 الثروة المعدنية
 

 مقدمةال  ٢٧/١
ارتفاع ، مدفوعاً بخالل خطة التنمية الثامنة ملحوظاً نمواً الثروة المعدنيةقطاع  شهد

بمختلف  طلبات الرخص التعدينية، سواًء لدعم المسيرة التنموية التي شهدها االقتصاد الوطني
وما ترتب على  األعمال،مناخ االستثمار وبيئة  الذي شهدهتحسن الكبير قطاعاته، أو نتيجة لل

وقد شكل . القطاعات المرتبطة بهوالثروة المعدنية  إلى قطاعذلك من زيادة تدفق االستثمارات 
بين العوامل  العامل األهم -مع مطلع خطة التنمية الثامنة  -صدور نظام االستثمار التعديني 

الوطني،  التنافسي لقطاع التعدين فقد عزز النظام الوضع. في هذا القطاعالمحفزة لالستثمار 
 . الدوليواإلقليمي  ينيالمستو على

 وتعزيزها، قطاعشهدها هذا الي تالنمو المسيرة تهدف خطة التنمية التاسعة إلى دعم 
مع  يةالتعديناألنشطة تكامل  إلى تعزيزباإلضافة تنويع قاعدة اإلنتاج التعديني وتطويرها، و

 الموارد المعدنيةاستغالل القيمة المضافة من بما يضمن زيادة ، األخرىاالقتصادية األنشطة 
تحديد جميع مناطق التعدين وحمايتها، والعمل  مواصلة جهودإلى الخطة تهدف  كما. الوطنية

الخطة عناية خاصة لمسألة  وليتو. على توفير التجهيزات األساسية المطلوبة الستثمارها
عن إعادة تأهيل المواقع التعدينية بعد  المحافظة على البيئة في مناطق التعدين، فضالً

 . استغاللها
يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع الثروة المعدنية موضحاً التطورات التي  

والتحديات التي ينبغي معالجتها القضايا أبرز شهدها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً 
الضوء على الرؤية  يلقخالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على منتجاته، وُي

  .المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
 

 لوضع الراهنا    ٢٧/٢
 القطاع ونشاطاتهتحسن مؤشرات إنتاج    ٢٧/٢/١

تمكن قطاع الثروة المعدنية خالل الخطة الثامنة من رفع قدراته في مجال استخراج 
، فضالً عن إنتاج المنتجات المصنعة وشبه المصنعة ذات العالقة، واستغاللها المواد الخام

 إلى) ٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥مليون طن عام  ٢٣٧نحو  المواد الخام من حيث ارتفع استغالل



 الصفحة
٤٩٨ 

 

 قدره بمعدل نمو سنوي متوسط، و)٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩مليون طن عام  ٣٢٥ نحو
)٨,٢( ، الشكل)وقد أسهم النمو الجيد لالقتصاد الوطني خالل الخطة الثامنة، إضافة .)٢٧/١ 

هـ ٢٤/١٤٢٥بعد صدور نظام االستثمار التعديني في عام  لتحسن البيئة االستثمارية للقطاع
   .ستغالل الخامات المعدنية، وتعزيز فرص االستثمار بالقطاعاعلى في تصاعد الطلب ) ٢٠٠٤(

 

 ) ٢٧/١(الشكل 
 تطور إنتاج المواد الخام

  (*)خطة التنمية الثامنة 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)   
  وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر    

  
ـ ويعكس ارتفاع عدد الرخص التعدينية مستوى النشاط  ام الـذي حظـي بـه    واالهتم

 )٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥في نهاية عام  رخصة ١١٧٩من  الرخصارتفع عدد حيث  ،القطاع
بمعدل نمو سـنوي متوسـط بلـغ    ، )٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩بنهاية عام  رخص ١٤٠٨ إلى

)٤,٥( ، الجدول)٢٧/١.(  
المواقـع  ارتفـاع عـدد   الكشف والتعـدين،  نشاطي وقد ترتب على النمو الكبير في 

فـي  موقعاً  ٢٥٤ إلى )٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥في عام موقعاً  ١٦٥من  للتعدين،المخصصة 
نحو خمسة بمساحة األراضي المخصصة للتعدين  كما تضاعفت، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 

وصـاحب   ألف كيلو متر مربع، ٥٣ إلى ألف كيلو متر مربع ١١من هذه المدة خالل  أضعاف
 ١٤٠ إلـى مربع كيلومتر ألف  ١٢٣من  لرخص الكشفالخاضعة المواقع مساحة ذلك ارتفاع 

    .موزعة على جميع مناطق المملكة مربعكيلومتر ألف 

٠
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 )٢٧/١( جدولال
 ألنشطة التعدينية امؤشرات 

 (*)خطة التنمية الثامنة 

 هـ٢٤/١٤٢٥ الوحدة النشاط التعديني
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

معدل النمو 
 السنوي
 )(المتوسط 

 ١٨,٢ ٤٣٨٤عدد رخص استطالع
 ٢١,٥ ٢٨٦١عدد كشف رخص 

 ١٧,٠ ٣١٥٨عددرخص مناجم صغيرة
 ٢,٤ ١١٤٨ ١٠٤٥عدد)مواد البناء(رخص محاجر 

 ٠,٠ ٧٧عددمعادن نفيسة وأساسية وحديدرخص 
 ٠,٠ ٠٥عدديتافوسفات وبوكسرخص 
 ١٤,١ ١٣٢٢عدديةسمنتأمواد خام رخص 
 ٢٣,٦ ٩٢١عددوأحجار زينةمعادن صناعية أخرىرخص 

 ٤,٥ ١٤٠٨ ١١٧٩عددإجمالي عدد الرخص السارية
 ١١,٤ ١٦٥٢٥٤عددالمخصصة للتعدينالمواقع 

 ٤٨,٢ ٢١١٥٣كلمألفحجم المساحة المخصصة للتعدين
 ٣,٣ ٢١٢٣١٤٠كلمألفللكشفالخاضعةالمواقع مساحة 

 ٤,٠ ٦٤٠٧٥٠عددعدد الشركات الخاصة العاملة
 ٨,٢ ٢٣٧٣٢٥مليون طنالمستغلةكمية المواد الخام 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر

 

 التعدينية األنشطة مشاركة القطاع الخاص في  ٢٧/٢/٢
عـام  شـركة فـي    ٦٤٠التعـدين مـن   نشاط في  المتخصصةشركات العدد ارتفع 

ومـن أهـم   . )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩شركة في عـام   ٧٥٠ إلى) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
السـعودية  العربيـة  التعدين كمال تخصيص شركة اإلنجازات التي تمت في مجال الخصخصة إ

 .)تداول(ة السعودي يةسوق المالال، حيث طرحت أسهمها للتداول في )ادنـمع(
ءات والسياسات التي تعزيزاً لدور القطاع الخاص في مجال التعدين، تم وضع اإلجراو

وقد . الثروة المعدنيةقطاع  ستثمار فيلال واألجنبية،الوطنية  االستثمارات تستهدف جذب
شبكة العلى الخاصة بالفرص االستثمارية لمعلومات اتوفير قواعد اإلجراءات  هذهشملت 

رض والمؤتمرات االمع، باإلضافة إلى تنظيم العنكبوتية بموقع وكالة الوزارة للثروة المعدنية
، مع وتوسيعه التعدينية نطاق المعلوماتوتواصلت جهود تعميق . داخل المملكة وخارجها

 تم ومن أجل تحسين بيئة االستثمار في هذا القطاع، .وشفافيتها االرتقاء بمستوى جودتها



الصفحة
٥٠٠

 

التي يتطلبها النشاط في هذا القطاع، وتعزيز المعامالت وآليات إنجاز  اإلجراءاتتسهيل 
ستثمارية والمحافظة عليها من ذات الفرص اال التعدينمواقع حجز  جهود الرامية إلىال

 .التعديات
 

 التنوع في األنشطة التعدينية  ٢٧/٢/٣
شهد قطاع الثروة المعدنية تطوراً وتنوعاً في منتجات الخامات المعدنية خـالل خطـة   

مليـون طـن    ٣٢٥ي تقدر بنحو التنمية الثامنة، حيث أسهمت كمية المواد الخام المستغلة الت
فلزيـة والمعـادن   الغيـر  إنتاج العديد من خامات المعادن في ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 

وتشكل . الصناعية إضافة إلى المعادن النفيسة واألحجار شبه الكريمة لتلبية احتياجات المملكة
المـواد الخـام   المعادن الصناعية الالزمة للبناء مثل الرمل والحصـى الجـزء األكبـر مـن     

، إضافة إلى المواد الخام التـي تـدخل فـي    )مليون طن ٢٧٣تقدر بنحو والتي (المستخرجة 
والتـي بلغـت نحـو    ) مثل الحجر الجيري والطين والرمل الحديدي وغيرها(صناعة اإلسمنت 

والجبس ) طنمليون  ١,٢(إضافة إلى ما يتم استخراجه من أحجار الزينة  ،مليون طن ٤٢,١
ـ ) طنماليين  ٥( نـوالطي) ن طنمليو ٢,٣( ة األخـرى التـي تشـمل    ـوالمعادن الصناعي

الفلزية فهي تتركز أساساً  أما فيما يتعلق بالمعادن. وغيرهاالرخام والبوزالن كسر والفلدسبار 
كما تـم إنتـاج الرصـاص    ). طنألف  ٣,٦(، والزنـك )طنألف  ١,٥(في منتجات النحاس 

، الفضـة  )أطنان ٤(في إنتاج المعادن النفيسة من الذهب ع استمرار المملكة ـ، م)طن ٣٤٧(
 .)٢٧/٢(الجدول ، )أطنان ٩(

ء في استغالل دمن خالل الب ،تنويع النشاط التعديني، خطة التنمية الثامنة استهدفتلقد 
وفي سبيل إنجاز هذا . من الخامات كالفوسفات والبوكسايت وغيرها األخرىة يالمعدن الرواسب
، الالزمة الستغالل مـنجم الجالميـد للفوسـفات   والخدمات المرافق  تنفيذتم البدء في  الهدف،
 بمواقـع التصـنيع  ربط المنجم ، يسكة الحديدللخط بما في ذلك مد في شمال المملكة،  الواقع

ومن جانبها، بدأت شركة معـادن فـي تنفيـذ     .منافذ التصدير على الساحل الشرقي للمملكةو
ادف إلى استغالل خام البوكسايت في الزبيرة شمال وسط المملكة إلنتـاج  مشروع األلمنيوم اله

األلمنيوم لالستهالك المحلي  والتصدير، ويتضمن هذا المشروع تصميم مـوقعين متكـاملين   
الموقع األول في الزبيرة يضم موقع لمنجم البوكسايت ومرافق مناولـة المـواد   وتطويرهما، 

زور على ساحل الخليج العربي، ويضم مصـفاة لأللومنيـا   الخام، والموقع الثاني في رأس ال
 .ألف طن سنوياً ٦٥٠ومصهراً إلنتاج األلمنيوم يصل إنتاجه إلى 
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 ) ٢٧/٢( رقم جدولال
 الثروة المعدنيةقطاع إنتاج 

 (*)خطة التنمية الثامنة 

 

 أنواع المعادن

٢٤/
١٤
٢٥

 هـ
)

٢٠
٠٤

(
 

٢٥/
١٤
٢٦

 هـ
)

٢٠
٠٥

(
 

٢٦/
١٤
٢٧

 هـ
)

٢٠
٠٦

(
 

٢٧/
١٤
٢٨

 هـ
)

٢٠
٠٧

(
 

٢٨/
١٤
٢٩

 هـ
)

٢٠
٠٨

(
 

معدل النمو 
السنوي 
 المتوسط 

)( 

 :المعادن النفيسة 

 ٧,٢- ٤,٠ ٤,٢ ٤,٤ ٤,٧ ٥,٤ )مليون طن(خام  -ذهب 

 ١٤,٥- ٤,٠ ٤,٤ ٥,٢ ٧,٥ ٧,٥ )طن(معدن  -ذهب 

 ١٦,٤ ٩,٠ ٩,٠ ٩,١ ١٣,٢ ٤,٩ )طن(فضة 

 :يةزمعادن فل

 ٦٢,٣ ٣٤٧ ١٢٣,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٥٠,٠ )طن(رصاص 

 ٢١,٠ ١,٥ ٠,٧ ٠,٧ ٠,٥ ٠,٧ )ألف طن(نحاس 

 ٦٣,٨ ٣,٦ ١,٧ ١,٠ ٠,٥ ٠,٥ )ألف طن( زنك

 :معادن صناعية

 ٨,١ ٢٧٣,٠ ٢٦٠,٠ ٢٥٣,٠ ٢١٨,٠ ٢٠٠,٠ ) مليون طن(مواد البناء

 ٦,٣ ٤٢,١ ٣٩,٥ ٣٦,٨ ٣٥,٤ ٣٣,٠ )مليون طن( اإلسمنتمواد خام 

 ٧,٥ ٣١,٨ ٣٠,٤ ٢٧,٠ ٢٦,٠ ٢٣,٨ )طن مليون(سمنت  أ

 ٢,٨- ٥,٠ ٣,٩ ٣,٨ ٤,٣ ٥,٦ )مليون طن(  ينط

 ٢,٣ ٢,٣ ٢,٢ ٢,١ ٢,١ ٢,١ )مليون طن( بسج

 ١,٥- ١,٦ ١,٥ ١,٨ ١,٧ ١,٧ )مليون طن(ملح 

 ٠,٠ ١,٢ ١,١ ١,٠ ٠,٩ ١,٢ )مليون طن( حجار زينة أ

 ١٠,٦- ١,٦ ١,٥ ١,٥ ١,٤ ٢,٥)مليون طن(معادن صناعية أخرى 

       المواد الخام المستغلة

 ٧,٧ ٣٢٥,٠ ٣١٠,٠ ٣٠١,٠ ٢٦٥,٠ ٢٤٢.٠ )مليون طن(الكمية 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر

 
 الصناعات التحويلية   ٢٧/٢/٤

، حيث خطة التنمية الثامنة سنواتخالل النشاط التعديني ومخرجاته  ازدادت قدرات
المصنعة  وادإنتاج الم في توسعال، مما دعم اوأساليبه معالجة المواد الخامتطورت تقنيات 

، لما تأتي صناعة اإلسمنت في طليعة الصناعات الواعدة في هذا القطاعحيث  ،مصنعةالوشبه 



الصفحة
٥٠٢

 

فقد شهدت . لها من أثر في تلبية متطلبات السوق المحلي باإلضافة إلى تصدير الفائض
لتلبية  قدرات وإمكانات إنتاج مختلف المواد محلياً،لتنويع مكثفة  اًجهودالماضية، السنوات 

ها كبديل إحاللوبما يسهم في  ،الطلب المحلي على مواد البناء وغيرها من المواد المصنعة
الشركات الخاصة وقد قامت . جانب آخرمن  الصادراتمن جانب، وزيادة  لوارداتل محلي

 . األنشطة وتنميتهابدور فاعل في بلورة هذه 

 رخصة ٢٢لديها  ،شركة ١٣ سهم في استثماراتهات صناعة اإلسمنت، التي عدت
 )ىبعد صناعة الرمل والحص( كبر مستخدمأمناطق المملكة، ثاني  ، وتنتشر في مختلفتعدين

وفي  ،مل الحديديالرباإلضافة إلى ) والجبس ،الطين ،الحجر الجيري( ،لمواد التعدين الخام
بلغت كمية اإلسمنت المنتج نحو ظل وتيرة النمو االقتصادي التي تحققت خالل الخطة الثامنة، 

تم تصدير و غطت احتياجات السوق الوطني،) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون طن عام  ٣١,٨
 .الخارجية األسواق إلىن ـط اليينم ٣و ـنح

مواد  ستخدمبين الصناعات التي ت في المرتبة الثالثة،صناعة إنتاج الطوب وحلّت 
العتماد ا، وذلك من خالل )]٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام  ن طنييمال ٥ حونب[ التعدين الخام

 . الطين كمادة خام على
حالل إ برنامج يستهدف من خالل تنفيذ ،وزارة البترول والثروة المعدنية سعىتو

في استغالل  تطور جوهري تحقيقلى إالخامات المستوردة  محلالخامات المعدنية المحلية 
فرص  تعزيزو ،المحلي لإلنتاجمن خالل زيادة القيمة المضافة الوطنية، الثروات المعدنية 

دراسات  إعداد ويحتوي البرنامج على. والصناعات المحليةالمنتجة لتكامل بين المواد الخام ا
سواًء  ،ناعات المحليةلصا لتي تتطلبهاكميات الخامات المعدنية ا بشأنوميدانية  إحصائية
 ةالمحلي األسواقتغطي  دراسات تسويقية وكذلك إعداد .إقامتها منها أو المستهدفالقائمة 
للتعريف بالفرص  ،تنظيم ندوات ومعارض في الداخل والخارج، فضالً عن ةوالعالمي

 .الواعدة التي يوفرها القطاع التعدينياالستثمارية 
 

 ط التعدينيعائدات االستثمار والنشا ٢٧/٢/٥
 المحلية تقدر إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغالل الثروات المعدنية

 ٥,٤بنحو بليون ريال، وقدرت أرباحهم  ١٤,٥بنحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بنهاية عام 
باإلضافة إلى العائدات غير  ،بليون ريال ٥٠بنحو ماراتهم بليون ريال، كما تقدر استث

المباشرة وإيراداتها حققت عائدات الدولة كما المباشرة، المترتبة على تطوير قطاع التعدين، 
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من االستثمار والنشاط التعديني نمواً ملحوظاً خالل سنوات خطة التنمية الثامنة، حيث بلغت 

ثروة المعدنية من الرسوم واألجور البترول والثروة المعدنية للوكالة وزارة اإليرادات المالية ل
   .)٢٧/٢(، الشكل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون ريال عام  ٢٦٤نحو 

  
  )٢٧/٢(الشكل 

  تطور إيرادات الحكومة من أنشطة التعدين
  (*)خطة التنمية الثامنة 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)    
  وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر    
  

 المتوازنة تنمية الوالثروة المعدنية قطاع    ٢٧/٢/٦
 ءالمعدنيـة، وفـي ضـو    الخامـات مواقـع  التعدين ب ةنشطالرتباط المباشر ألل نظراً

ـ      المواقعالتباين المكاني لتلك  تحقيـق   هـو  هـدف الإن سـواء فـي الحجـم أو النـوع، ف
 ،بـين المنـاطق  فـي مجـال تنميـة الثـروة المعدنيـة فيمـا       والمتوازنة  الشاملةالتنمية 

مـن   ،التعـدين المختلفـة   أنشـطة فـي   أولويـة  نمـواً  األقلالمناطق  إعطاء ذلك يتطلبو
ـ  عـن إمـدادها  ، فضـال  وغيرهـا  استكشاف ودراسات جدوى أولية  األساسـية التجهيزات ب
  .)٢٧/٣(، الشكل الالزمة لتطوير الخامات المعدنية

  
  
  

٩٦ ١٠٨,٨ ٩٣
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٢٥٠
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هـ ١٤٢٥/٢٤
)٢٠٠٤(
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هـ ١٤٢٧/٢٦
)٢٠٠٦(
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  )٢٧/٣(شكل ال
  المملكةفي المعدنية  مواقع الخامات توزيعات

  .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر  
  

 المؤسسي والتنظيميالتطوير    ٢٧/٢/٧
خطـة   شهدت الهياكل اإلدارية لقطاع الثروة المعدنية خطوات تطويرية منـذ مطلـع  

السـعودية   هيئة المساحة الجيولوجيةوتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن . التنمية الثامنة
وتـاريخ  ) ١١٥(قد أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم   )إحدى مؤسسات هذا القطاع(

تتـولى  بوزارة البترول والثروة المعدنيـة،   رتبطةهيئة مستقلة م )١٩٩٩(هـ ١٦/٧/١٤٢٠
ــؤولية  ــة   مس ــة والجيوفيزيائي ــوح الجيوكيميائي ــة والمس ــوث الجيولوجي ــراء البح إج

 م المعلومـات يتقد، وة إلى البحث والتنقيب عن الثروات المعدنيةباإلضاف ،والهيدروجيولوجية
  .الخدمات لجميع المؤسسات العامة والخاصةووالبيانات 
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والتفتيش من قبل وكالة وزارة البترول والثروة رقابة أنشطة التعدين للجميع تخضع و
االستثمار  نظامالجهة الحكومية المعنية باإلشراف على تطبيق ي وه ،المعدنية للثروة المعدنية

النشاط جميع إجراءات وتسجيل  الرخص تُعنَى بمنحإدارة مستقلة وكالة الوتضم  .التعديني
في الوكالة، يتولى  االستثمار التعديني متخصص في خدمةتم إنشاء مركز و. ومراحله التعديني
، فضال عن إنشاء موقع على في هذا المجال المستثمريها يحتاج إلتي المعلومات الجميع  تقديم

 .، يقدم خدمات إلكترونية لجميع المهتمينشبكة االنترنت
 

 والتحدياتالقضايا     ٢٧/٣
 تنويع قاعدة إنتاج الموارد التعدينية   ٢٧/٣/١

على الرغـم مما تحقق من إنجازات جوهرية في هذا القطاع، إال أن قطاع التعديــن  
السـتفادة مـن   مما يتطلب تكثيف الجهود لتعظيم ا ،كبيرة غير مستغلةال يزال ينعم بإمكانات 

كتشفة، وتعزيز األطر التنظيمية المناسبة، بما يضمن جذب االستثمار إلى المعدنية الم الرواسب
 . مساهمته في الناتج المحلي اإلجماليوزيادة لواعد هذا القطاع ا

في تحقيق اإلدارية التعدينية اإلسهام بفعالية  والمهارات ن من شأن تعزيز القدراتإ
فاالمتداد الجغرافي للمملكة وتنوع تركيبها الجيولوجي . االستثمار األمثل إلمكانات هذا القطاع

تعزيز الوعي والمزايا  الستفادة من هذه اإلمكانياتاتتطلب و. أهلها الحتواء الكثير من المعادن
فمن شأن . وتنميتها سواًء بالنسبة للقطاع العام أو الخاصالتعدينية االستثمارية بالفرص 

تعزيز فرص االستثمار في هذا القطاع تنويع قاعدة اإلنتاج المحلي وإحالل الخامات المعدنية 
 .للمنتجات التعدينيةالمملكة في سوق الصادرات  وتعزيز مكانة المحلية بدال من المستوردة،

 
 عات المتعلقة باستخدامات األراضياالنز   ٢٧/٣/٢

ترتبط األنشطة يعد الموقع الجغرافي أو المكان متغيراً مهماً في النشاط التعديني، حيث 
المعدنية  الرواسبموقع  تتنازع فقد. المعدنية الرواسببمواقع  التعدينية ارتباطاً وثيقاً

وبناًء عليه، ينبغي أن تكون هناك قواعد . إنشائيةسياحية أو  أوزراعية عدة، استخدامات 
وذلك األمثل للموقع، بما يلبي متطلبات التنمية لضمان االستخدام  ،واضحة ومحددة وإجراءات

 .المنظمة لالستخدام األمثل لمختلف المواقعقواعد الجراءات واإلصدار بتكثيف الجهود إل
 

 التكوينات المعدنيةالتجهيزات في مواقع   ٢٧/٣/٣
، كالنقـل والكهربـاء والميـاه    ،التجهيزات األساسية الضروريةيشكل ضعف مستوى 
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الواعـدة فـي   تعترض االستثمار في مواقـع التعـدين   معوقات رئيسة  وأحياناً عدم توافرها،
مسـتوى  تعزيـز  من خالل معالجة هذا الوضع لذا يعد من الضروري . والبكر المناطق النائية

 ،لثروة المعدنيةالبترول والثروة المعدنية لمثل وكالة وزارة  ؛التنسيق بين الجهات ذات العالقة
  .، وغيرهاوزارة النقلو ،وزارة المياه والكهرباءو السعودية، هيئة المساحة الجيولوجيةو
 

 الجوانب البيئية واالجتماعية لالستثمار التعديني   ٢٧/٣/٤
التأثيرات البيئية من المهم جداً أن تراعي األنظمة واإلجراءات السارية بشكل كامل 

الخاصة أو المحيطة بالمواقع تأهيل البيئة  ومسألة إعادة ية،التعدين لألنشطةواالجتماعية 
مع المعايير والممارسات األنظمة القائمة تنسجم ويجب أن . األنشطةبعد انتهاء تلك التعدينية 

مما يتطلب تكثيف عمليات القياسات البيئية والتفتيش باإلضافة إلى  اً،عالميالمعمول بها 
لملوثات الناجمة عن تلك المتابعة الميدانية للمواقع التعدينية والتشديد على مراقبة ومعالجة ا

م تقنيات صديقة للبيئة خالل عمليات االستكشاف واإلنتاج وتشجيع استخدااألنشطة، 
 .والتصنيع

 
 بين القطاعات اإلنتاجية وقطاع الثروة المعدنيةتكامل ال  ٢٧/٣/٥

 ،مـواد مصـنعة   وأمواد خـام   سواًء في شكل ،المنتجات التعدينيةيتم االعتماد على 
وكانـت جهـود    .والعالميـة ألسواق المحليـة  اتحتاجها  ،سلع وسيطةإلنتاج سلع نهائية أو 

إحالل وارداتها مـن   مسيرة التنمية، قد تركزت على عمليةالمراحل األولى من  خالل ،المملكة
تحقيق التكامل بين عمليـات  بعيدة المدى تتمثل في الغاية إال أن ، بمنتجات محلية المواد الخام

ذات قيمـة  منتجـات  وإلنتاج سلع الوطني بمختلف أنشطته، وذلك ة ـالتعدين وقطاع الصناع
تنويع القاعـدة   إال أنالرغم من التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال، على و. مضافة عالية
زيادة درجات بذل المزيد من الجهود لالتنمية، يقتضي  طأولويات خط أحد أهمو ـاإلنتاجية، وه

 .بين القطاعات اإلنتاجية المختلفة وقطاع التعدين الواعدوتعميقه التكامل 
إنجاز هذه الغاية إجراء حصر للواردات من المنتجات التعدينية وبحث فرص ويتطلب 

الجيولوجية ومعوقات إحاللها بمنتجات تعدينية وطنية، وذلك في ضوء الدراسات والمسوحات 
، وحفز القطاع الخاص على بلورة الفرص االستثمارية المجديةبما ُيَمكن من فرة، االمتو

تقنيات معالجة الخامات  لنقلإجراء الدراسات الالزمة  ن هناك حاجة إلىأكما . االستثمار فيها
 .للتطبيقات الصناعيةالزمة المختبرات التجهيز فضالً عن  ،لمملكةالتي تُالئم االتعدينية 
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 توقعات الطلب    ٢٧/٤
شهدت أسعار المنتجات التعدينية العالمية تراجعاً حاداً منذ مطلع النصف الثاني من 

التي أثرت العالمية لألزمة المالية واالقتصادية ، وذلك نتيجة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام 
 بذلتالرغم من الجهود الحثيثة، التي وعلى . سلباً على الطلب العالمي على المنتجات التعدينية

تباطؤ نمو ، إال أن التوقعات االقتصادية تشير إلى الحتواء تلك األزمة على الصعيد الدولي
وفي ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) ٠,٨(ليقتصر على نحو الناتج اإلجمالي العالمي 

كبريات شركات التعدين العالمية إلى خفض استثماراتها ظل تلك األزمة وتداعياتها اتجهت 
إشهار إفالسها أو االندماج مع شركات أكثر قدرة على  الرأسمالية، كما اضطر بعضها إلى

 .مواجهة هذه األوضاع
العالمي من  حدوث فجوة في اإلنتاجقد يؤدي هذا على المديين القصير والمتوسط إلى 

في الطاقة اإلنتاجية التي ولدتها  ضامتصاص الفائسوف تستمر حتى يتم ، المنتجات التعدينية
قد تتراوح ما بين خمسة وعشرة أعوام، المدة هذه ونظراً ألن . السابقةالمدة استثمارات 

المقبلة على المدة حالة من التذبذب خالل األسعار العالمية للمنتجات التعدينية فيتوقع أن تشهد 
 .الصعود مع تعافي االقتصاد العالمي ثم تعاودالمدى القصير والمتوسط، 

بشكل كبير على االستثمار  ما زالت صناعة التعدين تعتمدفالمحلي، الصعيد على أما 
على الطلب المحلي على لبية لألزمة العالمية ، لذا يتوقع أن تكون التأثيرات السالمحلي

المنتجات التعدينية المحلية من إجمالي ) ٩٧( نحو، خاصة أن جداً ةالخامات المعدنية محدود
هو عبارة عن معادن  منهافقط من ) ٢(توجه إلى نشاط البناء والتشييد المحلي، في مقابل ت

بقطاعي البناء والتشييد محلياً وعالمياً، أما نسبة  اصناعية متخصصة ترتبط في استخداماته
األسواق المحلية والفضة في  بفتدخل في صناعات المعادن الثمينة كالذهالمتبقية ) ١(الـ 

 . والعالمية
وبناًء عليه، فإن صناعة التعدين في هذه المرحلة، لم تتأثر تأثراً مباشراً بمعظم 

في قوم يي على الطلب المحلي، والذ ألنها تعتمد ،العالميةالتقلبات السلبية على الساحة 
 سيبدأمتطلبات المشاريع الجاري تنفيذها، باإلضافة إلى المشاريع الجديدة التي  على األساس

طلباً كبيراً  المحلي سوف يشهد السوق ومن المؤكد بأنتنفيذها خالل خطة التنمية التاسعة، 
 خالل خطة التنمية التاسعة نموا أن تلهي يتوقع تالو ،يةمنتجات الخامات المعدنية المحلعلى 

هـ ٣٠/١٤٣١مليون طن في عام  ٣٤٤، من  نحو )٥,٧(قدره متوسط بمعدل سنوي 
  ). ٢٧/٣(، الجدول )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦مليون طن في عام  ٤٥٣إلى نحو ) ٢٠٠٩(
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 ) ٢٧/٣( جدولال

 يةالتعدينالطلب على المنتجات 
 خطة التنمية التاسعة
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)

٢٠
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( 
معدل النمو 
السنوي 
 المتوسط

 )(للخطة 

 :خامات الحديد الحديد ومعادن 

 - ٢,٠ ٢,٠ ١,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ )مليون طن(الكمية 

 :المعادن النفيسة 

 ٩,٩ ٨,٠ ٧,٥ ٧,٠ ٦,٠ ٥,٠ ٥,٠ )مليون طن(خام -ذهب 

 ٩,٩ ٨,٠ ٧,٥ ٧,٠ ٦,٠ ٥,٠ ٥,٠ )طن( معدن -ذهب 

 ٩,٩ ١٦,٠ ١٥,٠ ١٤,٠ ١٢,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ )طن(فضة 

 : معادن فلزية

 ٥,٩ ٢٠٠,٠ ٢٠٠,٠ ٢٠٠,٠ ٢٠٠,٠ ١٥٠,٠ ١٥٠,٠ )طن(رصاص 

 ٠,٠ ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٧ )ألف طن( زنك

 : معادن صناعية

 ٥,٠ ٣٦٦,٠ ٣٤٨,٠ ٣٣٢,٠ ٣١٦,٠ ٣٠١,٠ ٢٨٧,٠ ) مليون طن(اء نمواد ب
 ٥,٠ ٥٧,١ ٥٥,٥ ٥٣,٩ ٥٢,٥ ٤٨,٦ ٤٤,٧ )مليون طن(سمنت المواد الخام لإل

 ٥,٠ ٤٤,٠ ٤٢,٧ ٤١,٤ ٤٠,٤ ٣٧,٤ ٣٤,٤ ) طن مليون(اإلسمنت  

 ٥,٠ ٥,٥ ٥,٢ ٥,٠ ٤,٧ ٤,٥ ٤,٣ )مليون طن( الطوب 

 ٥,٣ ٣,١ ٢,٩ ٢,٨ ٢,٧ ٢,٥ ٢,٤ )مليون طن( بسالج

 ٤,٣ ٢,١ ٢,٠ ١,٩ ١,٨ ١,٧ ١,٧ )مليون طن(الملح 

 ٤,٦ ١,٥ ١,٥ ١,٤ ١,٣ ١,٣ ١,٢ )مليون طن(حجار الزينة أ

 ٤,٣ ٢,١ ٢,٠ ١,٩ ١,٨ ١,٧ ١,٧ )مليون طن(معادن صناعية أخرى 

 - ١٢,٣ ١١,٢ ١١,٢ ٥,٥ ٢,٣ ٠,٠ )مليون طن(خام الفوسفات 
 - ٤,٩ ٤,٥ ٤,٥ ٢,٢ ٠,٩ ٠,٠) مليون طن( األلمنيوم الثنائي فوسفات

        المواد الخام المستغلة 
 ٥,٧ ٤٥٣,٠ ٤٣٣,٠ ٤٠٧,٠ ٣٨٥,٠ ٣٦٢,٠ ٣٤٤,٠ )مليون طن(الكمية 

 .وزارة البترول والثروة المعدنية: المصدر
 

في  ومن المتوقع أن تشهد سنوات خطة التنمية التاسعة استغالل خام البوكسايت
الزبيرة إلنتاج األلمنيوم، واستغالل خام الفوسفات في الجالميد لصناعة فوسفات األمنيوم 
الثنائي وهو السماد الفوسفاتي األكثر شيوعاً في العالم وأن يصل معدل النمو السنوي 

   .خالل الخطةفي المتوسط سنوياً ) ٩,٩(المتوسط إلنتاج المعادن النفيسة إلى 
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  التنمية جيةاستراتي    ٢٧/٥
 الرؤية المستقبلية   ٢٧/٥/١

 الثـروات متطور، يستخدم أحدث التقنيات العالمية في اسـتغالل  و نشط يقطاع تعدين
بالكفـاءة  تتسم حليين واألجانب، وجاذبة للمستثمرين الم آمنة يةبيئة استثماريوفر و المعدنية،

لتغطية الطلب المحلـي   الصناعات الوطنية، متطلبات ى التكامل معولديه القدرة عل الشفافيةو
 افة لثـروات المملكـة، وتنويـع قاعـدتها    القيمة المض زيادةبما يسهم في  وتصدير الفائض

ـ  ويعمل على إحالل الخامات المعدنية المحلية بـديالً ، االقتصادية والمنتجـات   لخامـات ل اًدجي
 .فرص عمل للمواطنينيوفر و، المستوردة التكميلية

 
 األهداف العامة   ٢٧/٥/٢
 .وتطوير خططها ومشروعاتها واستغاللها تنمية الثروات المعدنية -
 .وتوسيع قاعدته تنويع النشاط التعديني -
 .المحلية يةمنتجات التعدينلتعزيز القيمة المضافة ل -
 

 السياسات   ٢٧/٥/٣
  وتقديم الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها أنشطةزيادة فرص االستثمار في ،

 .الحوافز والدعم الممكن

  الشفافيةبالكفاءة وتتسم وجاذبة،  بيئة استثمار آمنةتوفير  . 

  إيجابي في األنشطة دور وتطويرها، بما يمكنها من أداء الوطنية قدرات العمالة تنمية
 .التعدينية، واالستفادة من الفرص التي توفرها تلك األنشطة

  وقواعد البيانات وتوفيرها، وجعلها متاحة  ،الدراسات الجيولوجية واالقتصاديةإعداد
 .والخاص عاملقطاعين الللمعنيين في ا

 بشكل منتظم ومتابعتها ،لمناطق التعدينية الواعدةلحماية توفير ال . 

  حفز المستثمرين الوطنيين واألجانب على إنشاء المشروعات التعدينية، خاصة تلك
 . لقطاعات اإلنتاجية األخرىالمشروعات وثيقة الصلة بالمشروعات القائمة في ا

  بمواد محلية التكميليةالتعدينية إحالل الواردات من المواد الخام والمنتجات.  

 معنية بتنمية هذا القطاع في الجهات الحكومية الوالجودة األداء  االرتقاء بمستويات
 .وتطويره



الصفحة
٥١٠

 

 ةالتعديني باالستثمارات الخاصة الفنية والمعلومات البيانات قواعد تطوير. 

 الجهات مع والتنسيق بالتعاون المعدنية بالثروات المرتبط العلمي البحث أنشطة دعم 
وحث المستثمرين على استخدام التقنيات التعدينية الحديثة في عمليات  المعنية

 .المعالجة والتصنيع خاصة تلك التقنيات التي تراعي المعايير البيئية

 
 األهداف المحددة   ٢٧/٥/٤
  ٩,٢(تحقيق قطاع الثروة المعدنية لمعدل نمو سنوي متوسط قدره(.  

  الحالي اإليراد أمثال ةأربع نحوإلى  القطاع إيراداترفع. 
 المستثمرين وخدمة والمراقبة، للُرخص، إقليمية مكاتب أربعة إنشاء. 

 القائمة التعديني االحتياطي ومناطق التعدينية والمجمعات الرخص مواقع ترسيم 
 .سنوياً واحد موقع بمعدل والمستهدفة

 الرئيسة المعدنية الخامات لنقل الحديدية ةالسك خطوط من نتهاءاال. 

 الصناعيتين، وينبع الجبيل مدينتي في التحويلية ةـالتعديني للصناعات مواقع تخصيص 
ـ  واالقتصـادية  الصـناعية  والمـدن  االقتصادية، عبداهللا كـالمل ةـومدين  ةـالرئيس
 .األخرى

 

  المتطلبات المالية   ٢٧/٦
وكالة (الثروة المعدنية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع  تبلغ المتطلبات المالية

خالل ) وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ،للثروة المعدنية البترول والثروة المعدنية وزارة
 .ليون ريالب )١,٤٨(التاسعة خطة التنمية 
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 الزراعة
 

 مقدمةال  ٢٨/١
خمسة محاور رئيسة تمثلت في  تضمنت أهداف قطاع الزراعة في خطة التنمية الثامنة

قطاع الزراعة في تنويع القاعدة االقتصادية، تحسين كفـاءة اسـتخدام المـوارد    إسهام زيادة 
الطبيعية بما يضمن تحقيق تنمية زراعية مستدامة، تحسين األداء االقتصادي للقطاع الزراعي 

، لقطـاع ل االسـتثمارية  قـدرات اللمواكبة المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالميـة، تعزيـز   
 .والمحافظة على البيئة

شهد قطاع الزراعة خالل خطة التنمية الثامنة بداية عملية إعادة هيكلـة جذريـة   وقد 
تهدف إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة، من خالل إخضاع التنميـة الزراعيـة    

في هذا اإلطار مجموعة من القـرارات اسـتهدفت    دولةوقد اتخذت ال. لمحددات الثروة المائية
ـ عالية االستهالك للمياه، مع ترشيد إنتاج المحاصيل  ا، وتشـجيع اسـتخدام   ـوقف تصديره

المياه، وإيقاف توزيع األراضي البور حتى االنتهاء من لترشيد استهالك  الحديثة الري تقنيات
دعم االستثمار السـعودي  ل نفيذ برنامجت المملكة دأتكما ب. وضع االستراتيجية الوطنية للمياه

من جهة أخرى و. لتعزيز األمن الغذائي الوطنيوتشجيعه في األنشطة الزراعية خارج المملكة 
 خاللمن اإلجراءات الهادفة إلى تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية  عدداًالدولة اتخذت 
فقد تمكن قطاع الزراعة من النمو خالل الرغم من هذه التطورات، على و. التنمية الثامنة خطة
، وهو ما يعزى للعوامل المناخية التي شهدتها الـبالد  ن كان بمعدل أقل من المتوقعإو الخطة

 . الطيور إنفلونزابمرض عدوى المكافحة انتشار  خالل هذه المدة، باإلضافة إلى تبعات
ع الزراعة بما يضمن قطاعملية إعادة هيكلة  مواصلةتهدف خطة التنمية التاسعة إلى 

تعزيـز إنتـاج المحاصـيل ذات     ، معوالبيئية في التنمية االقتصادية واالجتماعية هتعزيز دور
الكفاءة المائية العالية، وتطوير عمل سوق المنتجات الزراعية وتحسين كفاءتـه، وتحسـين   

لعلمـي  خاصة لصغار المزارعين، ودعم البحث اوفعاليتهما مستوى الدعم واإلرشاد الزراعي 
والتطوير في المجاالت الزراعية، وتحسين إدارة الثروة السمكية، والعمل على تحقيق اإلدارة 

تشجيع االستثمار فـي قطـاع    وتستهدف الخطة أيضاً .المستدامة للمراعي والغابات وتنميتها
عن تشجيع االستثمار الـوطني فـي القطـاع     الزراعة وكامل سلسلة القيمة المضافة، فضالً

اإلقليمي والدولي،  ييندعم التعاون وتعزيز الشراكة على المستومواصلة و ،ي الخارجيالزراع
 . الطبيعية ومواردها بما يسهم في تحقيق األمن الغذائي ويحافظ على صحة البيئة
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يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع الزراعة موضحاً التطورات التي شهدها خالل  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل خطة  برزومستعرضاً أخطة التنمية الثامنة، 

الضوء على الرؤية المستقبلية،  يلقالتنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على منتجاته، وُي
 . واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة

 
 الوضع الراهن    ٢٨/٢
 قطاع الزراعة في تنويع القاعدة االقتصاديةإسهام يادة ز  ٢٨/٢/١

خطـة  سـنوات  خـالل  ) ١,٤(حقق القطاع الزراعي معدل نمو سنوي متوسط قدره 
، باألسعار الثابتة حيث ارتفع الناتج المحلي لقطاع الزراعة والغابات واألسماك، التنمية الثامنة

 )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام في بليون ريال  ٣٧,٩من نحو  ،)١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠لعام 
ونظراً ألن معدل النمو المشار . )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١بليون ريال في عام  ٤٠,٦إلى نحو 

في الناتج  الزراعي القطاعإسهامات الكلي، فقد انخفضت إليه جاء أقل من معدل نمو االقتصاد 
إلـى  ) ٧,٦(، وفي االقتصاد غير النفطـي مـن   )٤,٧(إلى ) ٥,٢(المحلي اإلجمالي من 

)٦,٢ ( ويعزى هذا االنخفاض، بشكل أساس، إلى سياسـات  . المدة المشار إليها أعالهخالل
ترشيد استخدام المياه التي تبناها القطاع خالل خطة التنمية الثامنـة والتـي ترتـب عليهـا     

خالل السنوات األربع األولى ) ٤,٩(انخفاض المساحة المزروعة بمعدل سنوي متوسط قدره 
بفضل النمـو فـي إنتاجيـة الوحـدة      حجم اإلنتاج مستقراً وقد ظلالتنمية الثامنة، من خطة 

ـ ) ٥(المساحية التي حققت معدل نمو متوسط قدره   جـدول ال، هـذه المـدة  خـالل   اًـسنوي
)٢٨/١ .( 

ـ مل ٩,٣بلغ إنتاج المملكة من المحاصـيل الزراعيـة نحـو     طـن فـي عـام    ن وي
مليـون طـن مـن     ٢,٧ نحوطن من القمح، و يمليون نحو ، منها)٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩

وبالنسـبة  . مليون طن من الفواكه ١,٦ نحوطن من األعالف، وماليين  ٣ نحووات، والخضر
واللحـوم  والبـيض  للمنتجات الحيوانية فـقد ارتفـع إنتاج المملكة من األسـماك واأللبـان   

خـالل  ) ٠,٩(و) ٤,١(و) ٤,٦(و) ٨,٥(سـنوي متوسـط قـدره    نمو بمعدل  الحمراء 
وقـد فاقـت معـدالت النمـو     . السنوات األربع األولى من خطة التنمية الثامنة، على التوالي

 المتحققة أو تساوت مع المعدالت المستهدفة في خطة التنمية الثامنـة لجميـع المنتجــات   
 المـدة، خالل ) ٤,٩(قدره متوسط بمعدل سنوي  هاانخفض إنتاج باستثناء لحوم الدجاج التي

السـبب   ، الذي شـكل الطيور إنفلونزاانتشار مرض  ويعود هذا التراجع إلى ).٢٨/٢( جدولال
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األهداف المحـددة فـي هـذا    بعض تحقيق تعذر معه و ،اججالدنخفاض إنتاج لحوم الالرئيس 
 .المجال

 
 )٢٨/١( دولالج

 المحاصيل الزراعيةإنتاج تطور 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 

 المحصول

)( المتوسط معدل النمو السنوي )٢٠٠٨(هـ٢٨/١٤٢٩ )٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥
 المساحة

ألف (
 )هكتار

 اإلنتاج
ألف (

 )طن

إنتاجية
الوحدة 
 المساحية

 هكتار/طن

 المساحة
ألف (

 )هكتار

 اإلنتاج
ألف (

 )طن

إنتاجية 
الوحدة 
 المساحية

 هكتار/طن

 اإلنتاجالمساحة
 يةإنتاج

الوحدة 
المساحية

 ٣,٦ ٨,٠-١١,١- ٦,١ ١٩٨٦ ٣٢٦ ٥,٣ ٢٧٧٥ ٥٢٣ القمح

 ٢,٧- ٢٢,٦-٢٠,٥- ٦,٠ ٢٤ ٤ ٦,٧ ٦٧ ١٠ الشعير

 ٢,٦ ٢,١ ٠,٥- ٢٤,٧ ٢٦٩٦ ١٠٩ ٢٢,٣ ٢٤٧٩ ١١١الخضروات

 ٠,٤- ٢,٧ ٢,٩ ٦,٩ ١٦١٦ ٢٣٣ ٧,٠ ١٤٥٤ ٢٠٨ الفواكه

 ٤,٢ ٣,٢ ١,١- ١٨,٥ ٢٩٨٤ ١٦١ ١٥,٧ ٢٦٣٣ ١٦٨ األعالف

 ٥,٠ ٠,٣- ٤,٩- ١١,٢ ٩٣٠٦ ٨٣٣ ٩,٢ ٩٤٠٨ ١٠٢٠ اإلجمالي

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .وزارة الزراعة :المصدر

 
 
 )٢٨/٢(الجدول 

 تطور منتجات اللحوم واأللبان
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 )ألف طن(          

 المنتج

٢٤/
١٤

٢٥
 هـ

)
٢٠

٠٤
( 

٢٥/
١٤

٢٦
 هـ

)
٢٠

٠٥
( 

٢٦/
١٤

٢٧
 هـ

)
٢٠

٠٦
( 

٢٧/
١٤

٢٨
 هـ

)
٢٠

٠٧
( 

٢٨/
١٤

٢٩
 هـ

)
٢٠

٠٨
مو )
 الن
عدل

م
 

سط 
متو

ي ال
سنو

ال
قق
متح

ال
 

)( مو
 الن
عدل

م
 

سط 
متو

ي ال
سنو

ال
طة
للخ

ف 
تهد
مس
ال

 
)( 

 ١,٠ ٠,٩ ١٧٣ ١٧١ ١٧٠ ١٦٩ ١٦٧ اللحوم الحمراء

 ٥,٠ ٤,٩- ٤٢٧ ٤٩٠ ٥١٥ ٥٢١ ٥٢٢ لحوم الدجاج

 ٢,٠ ٤,١ ١٧٠ ١٨٨ ١٧٤ ١٦٩ ١٤٥ البيض

 ٢,٠ ٤,٦ ١٤٧٥ ١٤٣٦ ١٣٨١ ١٣٣٨ ١٢٣٢ األلبـان

 ٣,٠ ٨,٥ ٩٣ ٩١ ٨١ ٧٥ ٦٧ األسمـاك

 ٢,٧  ٢,٣ ٢٣٣٨ ٢٣٧٦ ٢٣٢١ ٢٢٧٢ ٢١٣٣ اإلجمالي

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)  
 .وزارة الزراعة: المصدر  
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هــ  ٢٨/١٤٢٩فـي عـام    الذاتي من المنتجـات الزراعيـة  فيما يختص باالكتفاء و
مـن  ) ٦٢,٤(وات، ومن الخضـر ) ٩١,٢(ومن القمح، ) ٩٠,٢( نحو بلغفقد  )٢٠٠٨(

مـن  ) ٥٠,٨(، والطازجة من األلبان) ١٠٢,٦(، والحمراء من اللحوم) ٣٧,٩(الفواكه، و
وفقـاً لتقـديرات وزارة    مـن األسـماك  ) ٤٨,١(من البيض، و) ١٠٤,٥(، وجاجلحوم الد
 .الزراعة

عـدد األبقـار    ارتفعوتلبية لتنامي مستوى الطلب على اللحوم والمنتجات الحيوانية، 
هــ  ٢٨/١٤٢٩ألف رأس بنهاية عـام   ٤١٨إلى نحو ) ٦,٤(بمعدل سنوي متوسط قدره 

 نصـيب  كان منالخطة أن الزيادة في عدد األبقار خالل  إلى ويشار في هذا السياق. )٢٠٠٨(
وفي المقابل، انخفضت أعداد الدواجن بمعدل سنوي متوسـط قـدره   . األبقار عالية اإلنتاجية

)١,٧ ( الطيور، كما انخفض متوسط معدالت الزيادة السنوية في أعداد  إنفلونزابسبب مرض
هــ  ٢٨/١٤٢٩بنهايـة عـام   ) ٣,٥(و) ٣,٩(و) ٥,٧(الماعز واإلبل والضأن بنحـو  

 ).٢٨/٣(جدول العلى التوالي، ) ٢٠٠٨(
 

 )٢٨/٣(جدول ال
 تطور أعداد الحيوانات والدواجن 

 (*)خطة التنمية الثامنة 
 )رأس ألف( 

هـ٢٤/١٤٢٥ النوع
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

معدل النمو السنوي 
 )(المتوسط 

 ٣,٩- ٢٨٤٢٤٢ إبل

 ٦,٤ ٤١٨ ٣٢٦ أبقار

 ٣,٥- ٦٩٧٥ ٨٠٤٧ ضأن
 ٥,٧- ١٨٧٣ ٢٣٧٢ ماعز

 ١,٧- ٤٤٣٨٢١ ٤٧٤٧٧٨ دواجن

 تشمل البيانات حيوانات البادية والتي خارج المزارع، والبيانات حتى العام الرابع من خطة ال (*)     
 .التنمية الثامنة 

 .وزارة الزراعة: المصدر    
 
مناطق المملكة، تستحوذ منطقة الرياض بين ع النشاط الزراعي يعلى صعيد توزو

. زاناوالجوف وحائل وجعلى أكثر من ربع المساحة المزروعة، تليها مناطق القصيم 
من المساحة ) ٨٢,٢(نحو على  الرياض والجوف والقصيم وحائل مناطق ستحوذوت

أما الخضروات فيتركز  .من إجمالي إنتاج المملكة) ٨٤,١(وتنتج نحو  ،المزروعة بالقمح
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يتوزع إنتاج و. إنتاج المملكة من) ٤(نحو  إنتاجها في منطقة الرياض التي تنتج
جدر تو). ٢٨/٤(جدول المنها، على معظم المناطق، ) ٧٠( التي تمثل التمور نحوالفواكه، 

النشاط أن يشهد الزراعية الجديدة، يتوقع  اإلجراءات اإلشارة إلى أنه، مع التقدم في تنفيذ
على المدى المتوسط والبعيد، حيث سيزداد التركيز على في نوعيته  جذرياً الزراعي تغيراً

مساحات  في مقابل تراجع رد المائية المتجددة ومصادر المياه المعالجة،المواذات المناطق 
 . المحاصيل ذات الكفاءة المائية المتدنية

 
 )٢٨/٤(الجدول 

 كةالزراعية والمحاصيل الرئيسة بين مناطق المملألراضي النسبي لتوزيع ال
          )( 

 المنطقة
إجمالي المساحة 

  المحصولية

 فواكه خضروات أعالف قمح

 إنتاج ةمساح إنتاج ةمساح إنتاج ةمساح إنتاج ةمساح

١٩.٢ ٢١,٥ ٤٣,٧ ٤٦,٥ ٤٦,٢ ٤٦,١ ٢٠,٥ ٢٤,٢ ٢٦,٤ الرياض
 ٦.٩ ٦,٧ ٨,١ ١١,١ ٢,٦ ٣,٨ - - ٣,٩ مكة المكرمة

١٠.٦ ١٠,٨ ١,١ ١,٤ ٢,٣ ٢,٣ ٠,١ ٠,٢ ٢,٩ المدينة المنورة
 ١٤ ١٨ ١٢,٦ ١١,٧ ١٣,٣ ١٣,٣ ١٦,٢ ١٨,٨ ١٥,٣ القصيم

١٢.٤ ٧,١ ٧,٥ ٤,٤ ٢,٥ ٢,٦ ٧,٤ ٩,٤ ٦,٣ الشرقية
 ٤.١ ٣,٧ ٣,٢ ٢,٤ ١,٣ ١,٣ ٠,٥ ١ ٢ عسير

 ٧.٢ ٤,٨ ٤ ٣,٤ ٦,٥ ٦,١ ٧,٨ ٧ ٥,٢ تبوك

١٠.٦ ٩,٩ ١٢,٦ ١٠,٨ ٧,٣ ٦,٨ ١٤,٦ ١٢,٩ ١١ حائل
 - - ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,١ - - ٠,٠١ الحدود الشمالية

 ٢ ٢,٥ ٢ ٣,٢ ٧,٦ ٨,١ - - ١٠,٦ جازان

 ٣.٦ ٢,٨ ١,٧ ١,٧ ١,٣ ١,٥ ٠,١ ٠,٢ ١,١ نجران

 ١.٨ ١,٥ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,١ - - ٠,٤ الباحة

 ٧.٦ ١٠,٧ ٣,٢ ٣,١ ٨,٩ ٧,٩ ٣٢,٨ ٢٦,٣ ١٤,٩ الجوف

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المملكة

 .وزارة الزراعة: المصدر
 

 تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية   ٢٨/٢/٢
، قواعـد  )٢٠٠٧( هـ١٤٢٨/ ٩/١١وتاريخ ) ٣٣٥(قرار مجلس الوزراء رقم  نظم

وقد شملت تلك اإلجراءات االستمرار . وإجراءاته ترشيد استهالك المياه في المجاالت الزراعية
المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق تدريجياً عـن  توقف في حظر تصدير القمح، 

ووقـف تصـدير    سنوياً على مدى ثمان سنوات،) ١٢,٥(بنسبة  القمح المنتج محلياًاستالم 
 مكشوفة، مثل البطاطس والبطيخ وغيرهـا، تـدريجياً   منتجات الخضار المزروعة في أراضٍ



الصفحة
٥١٦

 

وقد شملت هذه . فضال عن حظر تصدير األعالف وتيسير استيرادهاهذا . سنواتخمس خالل 
توفير التسهيالت االئتمانية للمستثمرين في زراعة األعالف خـارج   القواعد واإلجراءات أيضاً

ل الدولة التعرفة الجمركية الخاصة وتحّم ،المملكة لغرض استيرادها لتغطية االستهالك المحلي
 .بما في ذلك القمح واألعالفجميع المنتجات الزراعية باستيراد 

توزيـع األراضـي   ار إيقاف استمر حكومةوفي إطار هذا التوجه االستراتيجي قررت ال
كما عززت دعمها للزراعات ذات الكفاءة  .نجاز الخطة الوطنية للمياهإالبور لحين االنتهاء من 

المائية العالية، مثل الزراعة المحمية إلنتاج الخضروات، وشجعت اسـتخدام تقنيـات الـري    
 .المرشدة لالستهالك كالري بالتنقيط وغيرها

مزرعة  ٤٧٠فيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة نحو بلغ عدد المزارع المستوقد 
يقع معظمها في  ،ألف هكتار ١٨نحو  بلغت إجماليةبمساحة ) ٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩في عام 

جـوار المـدن   بخاصة وفي ضوء اإلمكانيات الكبيرة المتاحة في هذا الصدد، . منطقة الرياض
لألغـراض   بشكل مطـرد ا المصدر استخدام هذفإنه يتوقع زيادة الكبيرة والمتوسطة الحجم، 

 تطـور توسع شبكات الصـرف الصـحي و  خاصة في ضوء الزراعية خالل السنوات القادمة، 
 .وتقنياتها المعالجة قدرات

 
 تحسين األداء االقتصادي للقطاع الزراعي   ٢٨/٢/٣

الرغم من التغيرات الهيكلية التي شهدها قطاع الزراعة، فقد تمكن مـن تحقيـق   على 
تقدم ملموس على صعيد تحسين اإلنتاجية في عدد من المحاصيل والمنتجات الرئيسة، األمـر  

 صادرات المملكـة مـن  قيمة فقد بلغت . الذي عزز من قدرته التنافسية على الصعيد اإلقليمي
ـ ٢٨/١٤٢٩ريال في عـام  باليين  ٨والحيوانات الحية نحو  ةالمحاصيل الزراعية الغذائي  هـ

ـ وت). ٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥عام  اها فيعن مستو) ١٣٥(، بزيادة نسبتها )٢٠٠٨(  همس
بنحـو   والفواكـه  والخضار ،قيمة هذه الصادرات من) ٣٣(نحو باأللبان ومنتجاتها والبيض 

)٢٦( . 
خـالل  ) ٥(مو سنوي متوسط قدره إنتاجية األراضي المزروعة بمعدل ن تارتفعوقد 

هكتـار فـي عـام    /طـن  ٩,٢السنوات األربع األولى من خطة التنمية الثامنـة مـن نحـو    
، )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩هكتار فـي عـام   /طن ١١,٢إلى نحو  )٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥
إلى عدد من العوامل منهـا التحـول نحـو الزراعـات      ويعود هذا التحسن). ٢٨/١(جدول ال

وتشـجيع   وتشجيع تحول اإلنتاج إلى المناطق ذات الميزة النسبية، اإلنتاجية، المحمية العالية
زراعة األشجار المثمرة المالئمة لظروف المملكة، مثل زراعة الزيتون في منطقـة الجـوف،   
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 وذلـك نجران، منطقة زان، وزراعة الحمضيات في اجمنطقة وزراعة الفاكهة االستوائية في 
 . ةباستخدام وسائل الري الحديث

الخدمات التي توفرها الدولة من خـالل وزارة الزراعـة، فـي تحسـين     وقد أسهمت 
، خاصة خدمات اإلرشاد الزراعي، ووقاية المزروعات ورفع كفاءتها إنتاجية األنشطة الزراعية

الرش الجوي، واسـتخدام  : المتمثلة فيالتقنية المتقدمة  باستخدام وسائل ومكافحة األمراض
عد، وتطـوير قاعـدة بيانـات للمعلومـات     ، واالستشعار عن ُبةالجغرافيات ـام المعلومـنظ

 ه تـم تـوفير  أن إلى ويشار في هذا السياق،. وغيرها ،الجغرافية شاملة خرائط رقمية للمملكة
مـن   تقدم جميع مناطق المملكة من خالل خدمات ميدانية والتـي تغطـيالخدمات الزراعية 

ـ  ١٢٢ومديرية زراعة،  ١٢في المناطق، يرتبط بها  إدارة عامة ١٣الل ـخ ـ  اًفرع ، اًزراعي
مراكـز   ٦، وفروع للثـروة السـمكية   ٩وة، ـدة بيطريـوح ١٥و، اًـزراعي اًرـمحج ١٨و

 .بحثية
 

 القدرات االستثمارية للقطاع الزراعيتعزيز    ٢٨/٢/٤
وذلـك  مملكة االقتصادية واالجتماعية في ال ركيزة مهمة للتنمية قطاع الزراعة شكلي

تحقيـق  فـي  ومن ثم اإلسهام في تعزيز دخل المواطن في المناطق الريفية، بفضل إسهاماته 
وتهدف التغييرات الهيكلية التي بدأتها الدولـة خـالل خطـة    . بين المناطق التوازن السكاني

فـي  إسهاماته  الزراعة على مسار التنمية المستدامة، وتعزيز قطاع التنمية الثامنة إلى وضع
الدولة تعزيز قدرات القطـاع مـن    واصلت وفي هذا اإلطار،. التنمية االقتصادية واالجتماعية

البنك (التنمية الزراعية  الميسرة عبر صندوق القروض االستثمارية في تقديم ستمراراالخالل 
بما ال يتعارض مع التزامـات   اإلعاناتقديم تباإلضافة إلى ، )الزراعي العربي السعودي سابقاً

 .منظمة التجارة العالميةالمملكة تجاه 
نحـو  تي اعتمدها صندوق التنمية الزراعية لقروض القيمة اوصل اإلجمالي التراكمي ل

. ألف قرض ٤٣١، موزعة على نحو )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام  بنهايةبليون ريال  ٤٠,٨
التنميـة   نوات األربع األولى من خطـة خالل الستي اعتمدها الصندوق حجم القروض ال وبلغ

جدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن فئـة  تو). ٢٨/٥( جدولال، بليون ريال ٣,٧الثامنة نحو 
المزارعين األفراد، أي المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم، تشـكل المسـتفيد األكبـر مـن     

خـالل   ية الزراعيـة وفي مراجعة لتوزيع قروض صندوق التنم. القروض التي وفرتها الدولة
مـن عـدد   ) ٩٢(، يالحظ أن المزارعين األفراد شكلوا نحـو  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ عام

في حين شـكلت الشـركات   . من حجم القروض المعتمدة) ٧٠(بلغت حصتهم و ،المستفيدين
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 مـن حجـم القـروض   ) ٢٦,٢(حظيت بنحو و ،من عدد المستفيدين) ١,١( الزراعية نحو
على فئتي صيادي األسماك ومربـي النحـل،    ة من القروضباقيالنسبة ال تتوزعو .المعتمدة

 ).٢٨/٦( جدولال
 
 )٢٨/٥(الجدول 

 تطور القروض المعتمدة واإلعانات المقدمة من صندوق التنمية الزراعية 
 (*)خطة التنمية الثامنة 

 

 البيان
 

 هـ٢٤/١٤٢٥
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٥/١٤٢٦
)٢٠٠٥( 

 هـ٢٦/١٤٢٧
)٢٠٠٦( 

 هـ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 النمو معدل
 السنوي
 )(المتوسط 

 ١٤,٨ - ٢٧٠١ ٣٧٧٠ ٤٣٠٣ ٣٥٢٧ ٥١٣٦ عدد القروض

 ٦,٧ - ٧٩١,٩ ١٠٤٤,٣ ٩٦٨,٢ ٨٩٦ ١٠٤٣,٩ )مليون ريال(قيمة القروض 

 ٩,٦ ٢٩٣,٢ ٢٧٧,٠ ٢٢٥,٠ ٢٥٤,٠ ٢٠٣,٣ )ألف ريال(متوسط حجم القرض 

 ٣٩,٦ - ٣٢,٨ ٨١,٥ ٢٥٨,٦ ٢٤٩,٨ ٢٤٦,٢ )مليون ريال( اإلعاناتقيمة

 ٠,٨ ٤٣١٠٥٠ ٤٢٨٣٤٩ ٤٢٤٥٧٩ ٤٢٠٢٧٦ ٤١٦٧٤٩ **التراكمي لعدد القروضاإلجمالي

 ٢,٤ ٤٠٧٧٠,٣ ٣٩٩٧٨,٤ ٣٨٩٣٤,١ ٣٧٩٦٥,٩ ٣٧٠٦٩,٩ *)*مليون ريال(التراكمي للقروض اإلجمالي

 ١,٢ ١٣٠٥٨,٧ ١٣٠٢٥,٩ ١٢٩٤٤,٤ ١٢٦٨٥,٨ ١٢٤٣٦ *)*مليون ريال( لإلعاناتالتراكمي اإلجمالي

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*)
 .)١٩٦٤(هـ ١٣٨٤ منذ بداية النشاط في عام  )*(*

 .صندوق التنمية الزراعية: المصدر
 
 )٢٨/٦(الجدول 

 القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية حسب المستفيد 
 ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام 

 

 نوع المستفيدين
 متوسط حجم القرض قيمة القروض عدد المستفيدين

 )( مليون ريال )( العدد )ألف ريال(

 ٢٢١,٢ ٦٩,٥ ٥٥٠,٧ ٩٢,١ ٢٤٨٩ مزارعون أفراد

 ٦٩٠٥,٨ ٢٦,٢ ٢٠٧,٢ ١,١ ٣٠ مشاريع زراعية

 ٢٢٥,٨ ٣,٥ ٢٧,٨ ٤,٦ ١٢٣ صيادو أسماك

 ١٠٦,٠ ٠,٨ ٦,٣ ٢,٢ ٥٩ مربو نحل

 ٢٩٣,٢ ١٠٠,٠ ٧٩٢,٠ ١٠٠,٠ ٢٧٠١ اإلجمالي

 .صندوق التنمية الزراعية: المصدر
 

المصـرفي  وفر القطاع  ،صندوق التنمية الزراعية القروض التي وفرهاباإلضافة إلى 
مـن  ) ٦,٢(نحـو  وهو ما يمثل  ،ريال بليون ١٠,٩ حون) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام 

 . إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح لجميع األنشطة االقتصادية
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خـالل العـامين الثالـث     تراجعاً ملموساً اإلعانات الزراعية المباشرة دتـد شهـوق
وااللتـزام   ،مـن جهـة   نتيجة تطبيق الهيكل الجديد لإلعانات والرابع من خطة التنمية الثامنة

 قطـاع  بـأن  علمـاً  ،بمقتضيات عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى
بشكل ملمـوس   ستفيدي ،االقتصادية القائمة ي القطاعات واألنشطةـقه شأن باـشأن الزراعة،

بيئـة  و ،االسـتثمار ومنـاخ   ،المملكة كمنتجات الطاقـة تنعم بها  التيمن المزايا واإلمكانات 
 . األعمال

 
 والتنظيمي التطوير المؤسسي ٢٨/٢/٥

خالل خطة ضمن توجهات الدولة الرامية لضمان استدامة التنمية الزراعية، فقد صدر 
رقـم   قرار مجلس الوزراء التنمية الثامنة عدد من القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي، منها

المتعلق  بقواعد ترشيد استهالك الميـاه فـي   ، و)٢٠٠٧( هـ٩/١١/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٣٥(
وتـاريخ  ) ١٢٥(صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم      كما . وإجراءاته المجاالت الزراعية

التوسع في االستثمارات : الذي تضمن حزمة من اإلجراءات منها) ٢٠٠٨(هـ ٢٤/٤/١٤٢٩
وتحفيـز   السعودية المتعلقة بالمجاالت الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكـة 

رجال األعمال السعوديين على االستثمار في تلك المجاالت مـن خـالل تـوفير التسـهيالت     
توفير هـذه المنتجـات فـي    لغرض  العامة، وذلك ةيمؤسسات التمويلالاالئتمانية عن طريق 

تشـمل هـذه   و. األمن الغذائي على المدى المتوسط والطويل، والمساهمة في تحقيق المملكة
المخصصة لالستثمارات  مناطقالمشروعات البنية التحتية الالزمة في اإلجراءات كذلك تمويل 

و أالصـندوق السـعودي للتنميـة     وذلك من خالل ،والحيوانيالنباتي  ينالسعودية في المجال
 .المؤسسات التنموية اإلقليمية والدولية

البنك اسم تعديل  وفي إطار خطط التطوير المؤسسي والتنظيمي في قطاع الزراعة، تم
بليون  ٢٠ إلىزيادة رأسماله تمت لتنمية الزراعية، واالزراعي العربي السعودي إلى صندوق 

حساء ومشـروع الخـرج   وليات في هيئة الري والصرف باألؤكما تم إعادة تحديد المس. ريال
استمر العمل على تنفيذ عملية تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن و. الزراعي
 .الدقيق
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 والتحدياتالقضايا   ٢٨/٣
 المياه غير المتجددة موارد  ٢٨/٣/١

شكلت القرارات التي اتخذتها الدولة خالل خطة التنمية الثامنة والهادفة إلى تخفـيض  
عاليـة االسـتهالك    والحد من التوسع في الزراعـات  ،غير المتجددة الجوفية استهالك المياه

، والتي يتطلـب تحقيقهـا   خطوة مهمة على مسار تحقيق التنمية الزراعية المستدامة للمياه،
وبناًء عليه، من الضروري مواصلة الجهود التي  .التحول الكامل نحو مصادر المياه المتجددة

التي تم اعتمادها، واالسـتمرار فـي   واألنظمة للضوابط  فعالبالتطبيق ال وذلك تم البدء فيها،
ـ اسـتخدام تقن  بما يضمن التوسع في الحوافز للمزارعينتقديم الدعم و الحديثـة،   الـري  اتي

الصـرف  ميـاه  مياه الصرف الصحي و مثلة غير التقليدية ـوتكثيف استخدام الموارد المائي
 .موارد المياه المتجددةفيها تتوفر التي الزراعي المعالجة، وتوجيه النشاط الزراعي للمناطق 

 
 قية لإلنتاج الزراعيالكفاءة التسوي   ٢٨/٣/٢

 أحد أهـم محـددات توسـع القطـاع     لإلنتاج الزراعيوالفعال ل التسويق الكفء شكي
هم مـن  غـالبيت و ،الزراعي وازدهاره، خاصة بالنسبة للمزارعين الصغار ومتوسطي الحجـم 

 :لالستثمار الزراعي في الخارجبداهللا عمبادرة الملك ): ٢٨/١(اإلطار 
 األمن تحقيق فياإلسهام  إلى الخارج في السعودي الزراعي لالستثماربداهللا ع الملك مبادرة دفته 

 العالية الزراعية واإلمكانات المقومات اتوذ الدول من عدد مع تكاملية شراكات وبناء والعالمي، الوطني الغذائي
 ستراتيجيةاال الزراعية المحاصيل من عدد فيوإدارتها  الزراعية االستثمارات لتنمية العالم أنحاء مختلف في

 المبادئ وفق االستثمارات لتلك التخطيط تم وقد. استدامتها ضمان إلى إضافة مستقرة، وأسعار وافية بكميات
 :التالية

 مشجعة وحكومية إدارية وحوافز وأنظمة واعدة، زراعية موارد اتوذ جاذبة دول في االستثمار. 

 معقولة بنسب للمملكة المزروعة المحاصيل تصدير. 

 األجل طويلة عقود أو التملك طريق عن المدى طويلة االستثمارات تكون أن. 

 المزروعة المحاصيل اختيار حرية. 

 االستثمارات هذه تحقيق تضمن المعنية الدول مع ثنائية اتفاقيات توقيع. 

 االستثمارات وتشجيعها لهذه الدولة دعم. 

  للمملكة وبتكلفة مناسبة المحاصيل نقلسهولة. 

 فـي  السـعوديين  للمسـتثمرين  واالئتمانية المالية التسهيالت بتقديم السامية التوجيهات صدرت وقد 
 وزيـر  وعضـوية  والصـناعة  التجارة وزير برئاسة وزاري فريق تشكيل تم كما. الخارج في الزراعي المجال
 .التوجيهات تلك لتنفيذ والصناعة، والتجارة والزراعة، والمالية، الخارجية،: وزارات ووكالء الزراعة
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 يشكل إليهاصعوبة الوصول إضافة إلى فعدم توفر األسواق القريبة لتصريف اإلنتاج، . األفراد
خاصة في المنـاطق  ، وإعاقة التنمية الزراعية، تكلفة اإلنتاجيترتب عليه ارتفاع  عبئاً إضافياً

لتسـويق المنتجـات    فعالـة  ومن ثم، فإن هناك حاجة إلى تطوير نظـم وإجـراءات  . ةريفيال
رع إلـى  اووسائل النقل المناسبة من المـز واألوعية التخزينية  ، مع توفير المرافقالزراعية
تعزيز خدمات اإلرشاد إضافة إلى ية وتسويقية، إنتاجوتشجيع قيام جمعيات تعاونية  األسواق،
 .جميع مراحل العملية الزراعيةللمزارعين األفراد في خاصة والتمويل 

 
 تنافسية المنتجات الزراعية الوطنية  ٢٨/٣/٣

ـ تنفيذاً لتعهدات المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، أصبح السوق الـوطني مف   اًتوح
كثيراً من تلـك  نظراً ألن و. من جميع الدول األعضاء في المنظمةالواردة للمنتجات الزراعية 

د من المنتجات الزراعية، سواء بسـبب وفـرة المـوارد    يعدالنسبية في  اتميزب تتمتعالدول 
للمنتجات الزراعيـة الوطنيـة أن    الطبيعية لديها أو تطور تقنياتها الزراعية، وغيرها، فيتوقع

القـدرة  ولالرتقـاء بمسـتوى   . منافسةً حادةً من قبل المنتجات الزراعية المسـتوردة  تواجه
ال بد من رفع المستوى التقني للعمليات الزراعية فـي  الوطنية، التنافسية للمنتجات الزراعية 

يـة، ورفـع المسـتوى    مراحلها، ودعم البحث العلمي والتطوير في المجاالت الزراع مختلف
مختلف المعرفي لدى المزارعين وجميع العاملين في سلسلة اإلنتاج الزراعي، وتطوير إنتاجية 

عوامل اإلنتاج الزراعي، واالستفادة من الميزات النسبية للمناطق الزراعية المختلفة، وإعادة 
مرار فـي تقـديم   كما ينبغي االست .النظر في التركيب المحصولي بما يتالءم مع تلك الميزات

ويعد التمويل الميسر، من خالل صندوق التنمية الزراعية، أحد أهـم  . الدعم العام لهذا القطاع
قنوات الدعم المسموح به في إطار جدول حقوق المملكة وتعهداتها أمـام منظمـة التجـارة    

 .العالمية
 
 تنمية الثروة السمكية  ٢٨/٣/٤ 

التحسـن فـي    ة ومتصاعدة، وذلك بفضلمعدالت نمو كبير على األسماك الطلب شهد
لدى المواطنين، إضافة للنمـو السـكاني    الغذائيمستويات الدخول، وارتفاع مستوى الوعي 

نمـو   تشهد إنتاج األسـماك معـدال  تلبية للطلب المتصاعد، و .الذي يعزز إجمالي االستهالك
األولـى   ربعوات األلسنخالل ا) ٥,٨( ، بمتوسط سنوي بلغخالل خطة التنمية الثامنة ةمرتفع

إال أنه ترتب علـى ذلـك    ).٣(من الخطة، وهو يفوق المعدل الذي استهدفته الخطة وقدره 
، وهو ما يمكن خاصة في المياه اإلقليمية ،الصيد الجائر النمو مرتفع المعدالت تنامي عمليات



الصفحة
٥٢٢

 

مـن  وبنـاًء عليـه، بـات    . اسـتدامتها إضعاف فرص الثروة السمكية و أن يؤدي إلى إهدار
، اعتماد اإلدارة المتكاملة للثروة السمكية التي تقتضـي تنظـيم عمليـات الصـيد     الضروري

زيادة االهتمام باالستزراع السمكي  األمر كما يتطلب. المخزون السمكي وتنميته للمحافظة على
 ).أعالي البحار(ودعمه، وزيادة االهتمام بالصيد في المياه الدولية 

 
 التطويرالبحث العلمي و   ٢٨/٣/٥

محدوديـة مـوارد    تحديات كبيرة، وعلى رأسـها  واجه القطاع الزراعي في المملكةي
ومن ثم فإن هناك حاجـة ملحـة    الصحراوية الشاسعة، واألراضيالمياه والمناخ شبه الجاف 

لتحقيق  اًضروري اًشرطوجعلها ، قوامها البحث والتطوير، متطورة قاعدة علمية زراعيةلبناء 
تنويع القاعدة االقتصادية، والمساهمة فـي تحسـين مسـتوى    و المستدامة، يةالتنمية الزراع

 ويشار في هذا السـياق، إلـى أن اسـتيراد المعـارف    . ةريفيالمعيشة خاصة في المناطق ال
اال لتنمية القدرات العلمية شكل بديال فّعيمكن بأي حال من األحوال أن يالزراعية ال  والتقنيات
تنافس الحاد بين الدول في مجـال اكتسـاب الميـزة التنافسـية     ل، خاصة في ضوء االوطنية

، إضافة إلمكانية عدم توافق تلك المعارف المستوردة مع معطيـات البيئـة   والمحافظة عليها
 .المحلية

للتغلـب   هو المدخل األسـاس  أنشطة البحث العلمي والتطويرونظراً ألن اإلنفاق على 
وضع استراتيجية للبحث العلمي والتطوير  على التحديات المشار إليها أعاله، فإن األمر يتطلب

ـ تحديتم من خاللها  في المجاالت الزراعية د المجـاالت البحثيـة وأولوياتهـا، وأهـدافها،     ي
برفع " السياسة الوطنية للعلوم والتقنية"رته قوفق ما أومتطلباتها من الموارد المختلفة، وذلك 

 من الناتج المحلـي اإلجمـالي  ) ٢(إلى نسبة واالبتكار اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير 
، أسوة بالدول الرائدة في هذا المجال، وذلـك باإلضـافة   )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦بحلول عام 

 .ولة والمستفيدةؤالتنسيق والتعاون بين الجهات المسلتفعيل 
 

 امةحماية البيئة والصحة الع  ٢٨/٣/٦
يعد التلوث البيئي أحد أهم معوقات التنمية المستدامة، كما أن مهددات الصحة العامة،  

، تشكل خطراً داهماً يهـدد  المتمثلة في االستخدام غير الرشيد لألسمدة والمبيدات والهرمونات
ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي أن يتم التركيز على تفعيل كل اإلجراءات التـي  . حياة المواطنين

اتخذت حيال هذه القضية خالل خطة التنمية الثامنة، وخاصة اإلجراءات المرتبطة باسـتخدام  
 . الكيماويات ومكافحة التلوث البحري
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 الطلب توقعات   ٢٨/٤
خالل خطة التنميـة التاسـعة   الطلب على المنتجات الزراعية األساسية  حجم تقديرتم 
وفق تقـديرات  معدل استهالك الفرد : من بينهاالتي مجموعة من العوامل المحددة  استناداً إلى

وزارة الزراعة، وتقديرات متوسط دخل الفرد، والتطور فـي   المعدة من قبل الموازنة الغذائية
والمقدر بنحو  ،ةخطال كان، فضال عن النمو المتوقع في عدد السكان خاللالثقافة الغذائية للس

)٢,١ (ًمنتجات القمح واأللبان أن ينمو الطلب على يتوقع  ،المنهجيةوفي ضوء هذه  .سنويا
أمـا  . معدل النمـو السـكاني  أي بما يعادل  سنويا،) ٢,١(والبيض واللحوم الحمراء بمعدل 
وهو ما يفوق معدل  )٢,٦( والفواكه، فيتوقع أن ينمو بمعدلبالنسبة للطلب على الخضروات 

التي تشير إلى زيادة و ،التطور المتوقع في الثقافة الغذائية النمو في السكان، ويعزى ذلك إلى
الطلـب علـى   أن ينمـو   ،كما يتوقع، ولنفس األسباب، حصة تلك المنتجات في السلة الغذائية

 جـدول ال، )٣,١(قـدره   بمعدل سنوي مرتفع نسـبياً  ،سماكاألو جاجدالاللحوم البيضاء من 
)٢٨/٧.( 

 
 )٢٨/٧(الجدول 

 توقعات الطلب على المنتجات الزراعية األساسية
 خطة التنمية التاسعة

 
المنتج

 )ألف طن(

هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 معدل النمو السنوي
 )(المتوسط 

 ٢,١ ٢٨٠٧ ٢٥٣٠ القمح

 ٢,٦ ٣٥٥٠ ٣١٣٢ الخضروات
 ٢,٦ ٢٥٩٠ ٢٢٧٨ الفواكه

 ١٣٥٨٢,١ ١٢٢٤ األلبان
 ٢,١ ٤١٢ ٣٧١ اللحوم الحمراء
 ٣,١ ١١٥٣ ٩٩٠ لحوم الدواجن

 ٢,١ ١٨٠ ١٦٢ البيض
 ٣,١ ١٧٥ ١٥٠ األسماك

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر  
  

بشـكل   المنـاطق  مسـتوى المنتجات الزراعية الرئيسة علـى   علىلب ـالطويتوزع 
ومعدالت نموهم في كل منطقـة، كمـا هـو موضـح      ي للسكانـع التوزيع النسبـم متوازن
 ، حيث يشكل نحـو يالحظ تركز الطلب في منطقتي الرياض ومكة المكرمةو .)٢٨/١( بالشكل

)٢٥ ( لكل منهما، ثم تأتي المنطقة الشرقية فـي  المنتجات الزراعية من إجمالي الطلب على



 الصفحة
٥٢٤ 

 

) ١,٢(تتـراوح حصـص بـاقي المنـاطق بـين      و، )١٤,٥(ة تبلغ ـالمركز الثالث بحص
  ).٧,٣(و

  
  ) ٢٨/١( الشكل

  األساسية الزراعية المنتجات على المتوقع اإلجمالي الطلب من المناطق حصة
  خطة التنمية التاسعة

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر  
     

 ،سبيل توفير السلع الغذائية الرئيسـة للمـواطن   ، أن الدولة، وفيبالذكر من الجديرو
بين االستهالك المرشد للموارد الشحيحة،  زناتخذت العديد من اإلجراءات والقرارات التي توا

صـدرت   وعليـه، فقـد  . في ذات الوقـت وعلى رأسها المياه، وضمان توفر السلع األساسية 
للواردات  ألعباء الجمركيةاالدولة  توتحمل، القرارات الخاصة بوقف تصدير المياه االفتراضية

  .المستهلك الغذائية ووضعت األنظمة التي تضمن حماية
  
  

 استراتيجية التنمية   ٢٨/٥
 الرؤيـة المستقبليـة  ٢٨/٥/١

وضع قطاع الزراعة على مسار التنمية المستدامة، وتعزيز البحث العلمـي السـتنباط   
سالالت مقاومة للملوحة وغزيرة اإلنتاج واإلنتاجية، وتنويـع القاعـدة اإلنتاجيـة لالقتصـاد     

، وبما يحافظ الزراعية األقل استخداماً للمياهالوطني، من خالل التوجه نحو زراعة المحاصيل 
  .رد ويحميهاعلى تلك الموا
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  األهداف العامة ٢٨/٥/٢
 .والبيئية دور القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية واالجتماعيةتعزيز  -
 .تنمية زراعية مستدامةلتحقيق تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية  -

 . زيادة االستثمار في األنشطة الزراعية خارج المملكة -

 . تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في المجال الزراعي -

 .المحافظة على الثروة السمكية وتنويع مصادرها وتطوير قدراتها -
 

 السياسات   ٢٨/٥/٣
 خاصة الزراعـات الصـغيرة والمتوسـطة    نشاط الزراعيتعزيز القدرة التنافسية لل ،

 .شروط االستثمار في ذلك النشاط الحجم، وتسهيل

  وزيـادة قيمتهـا   إلى األسـواق،  وقنوات وصولها المنتجات الزراعية فرص تحسين
 . المضافة

  ةيمجاالت الزراعالتشجيع االبتكار ودعم البحث العلمي والتطوير في.  

      تحديد نوعية المحاصيل الزراعية والمقننات المائية، بمـا يتوافـق مـع التوجهـات
 .االستراتيجية لترشيد استخدام المياه

  استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض الزراعةالتوسع في. 

  تحقيق التوازن البيئي من خالل مكافحـة التصـحر والحفـاظ علـى     مواصلة جهود
 .المراعي والغابات وتنميتها

 البحـار، ودعـم انتشـار المـزارع      اليتشجيع قيـام أسطول وطنـي للصيد في أع
 .السمكية

  عيالعمالة في القطاع الزراتطوير مهارات . 

 تحقيـق األمـن    جهـود  ي إطـار ـي فـي والدولـود للتعاون اإلقليمـف الجهـتكثي
 .الغذائي

 
 األهداف المحددة  ٢٨/٥/٤
    نمو القيمة المضافة المحققة في القطاع الزراعي بمعدل نمو سنوي متوسـط حقيقـي

 ).١,٧(قدره نحو 

  ٦,٦(نمو االستثمار في القطاع الزراعي بمعدل سنوي متوسط قدره نحو.( 



الصفحة
٥٢٦

 

    تطوير أداء أسواق المنتجات الزراعية ودعم إنشاء األسواق المركزية بنسـبة زيـادة
 .سنوياً) ٥(تبلغ 

   بلـغ  يالتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة بمعدل زيـادة
)١٠ (ًسنويا . 

    ٢,٣(زيادة معدالت النمو السنوية لإلنتاج المحلي من الخضـروات بنحـو(مـن  ، و
، ومن اللحوم الحمراء بنحو )١(، ومن األلبان الطازجة بنحو )٣,٤(الفواكه بنحو 

)١( ومن لحوم الدجاج بنحو ،)٥( ومن األسماك بنحو ،)٤ (  خالل خطة التنميـة
 .التاسعة

 
 

 المتطلبـات الماليـة    ٢٨/٦
وزارة ( تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع الزراعة 

خالل خطة التنمية التاسعة  )الزراعة، والمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق
 .بليون ريال )١٣,٨٢(
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 ةـــــالصناع

 
 مقدمةال ٢٩/١

التنميـة   خطةالتي تضمنتها المحاور حقق القطاع الصناعي تطوراً إيجابياً على صعيد 
، كمـا تحسـنت   الصناعيةوفي الصادرات في القيمة المضافة  نمواًالخطة فقد شهدت الثامنة، 
مـن  مجموعـة  وكان األداء األفضل مـن نصـيب   . الصناعية تنويع القاعدة اإلنتاجية درجة

، تعزيز حصتها في إجمـالي الصـادرات غيـر النفطيـة    التي نجحت في  الصناعات التحويلية
إطـالق   أيضاًالخطة تم خالل  .ذات المحتوى التقنـي العالـي والمتوسطصادرات الوخاصـة 

في تطوير عـدد مـن المـدن االقتصـادية      ئدالجديدة، وُب تكريرالعدد من مشاريع مصافي 
توسعة المدن الصناعية إضافة إلى ، كمدينة الملك عبد اهللا االقتصاديةالمتخصصة والصناعية 

 .القائمة
فـي ضـوء    تحفيز االستثمار الصناعياالستمرار في خطة التنمية التاسعة  وتستهدف

نحو صناعة منافسة )  "٢٠٢٠(هـ ١٤٤١ توجهات االستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام
وبما يعزز من القدرة التنافسية للصناعة السعودية، ويزيد مـن  ، "واقتصاد قائم على المعرفة

ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويحفز من نمو الصناعات المتقدمة ذات القيمـة  
هدافها في مجـال التنويـع االقتصـادي    تحقيق أ ذاتهالمضافة العالية، وبما يضمن في الوقت 

 . والتوظيف، والتنمية المتوازنة
يتناول هذا الفصل الوضع الراهن للقطاع الصناعي موضحاً التطورات التي شهدها  

القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل  برزخالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ
الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات  يلقخطة التنمية التاسعة، وُي

 . واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
 

 لوضع الراهنا   ٢٩/٢
 األداء العام    ٢٩/٢/١

خالل خطة التنمية ) ٥,٩(نحو حقق قطاع الصناعة معدل نمو سنوي متوسط بلغ 
الناتج المحلي و) ٣,٥( الناتج المحلي اإلجمالي كل من النمو فيوقد فاق ذلك معدل الثامنة، 

الناتج  فيالقطاع الصناعي وتبعاً لذلك ارتفعت نسبة إسهام ، )٤,٧(للقطاع غير النفطي 
 في عام) ١٢,٧(نحو  إلى) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام في ) ١١,٣(المحلي اإلجمالي من 
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 من نحوغير النفطي  الناتج المحليكما ارتفعت نسبة إسهامه في ، )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
)١٥,٦ ( إلى نحو)١٦,٥ ( خالل المدة نفسها، الجدول)٢٩/١.( 

 
 )٢٩/١( جدولال

  القطاع الصناعي أبرز منجزات
 خطة التنمية الثامنة 

 المؤشرات
 هـ٢٤/١٤٢٥

)٢٠٠٤( 

 هـ٣٠/١٤٣١

)٢٠٠٩( 

 معدل النمو السنوي 
 )(للخطة  المتوسط

 مستهدف محقق 

 ٦,٢ ٥,٩ ١٠٨٥١١,٧ ٨١٣١٤,٢ *:)مليون ريال(في الصناعة القيمة المضافة 

 ٤,٤ ٢,٠ ٢٣٨٩٢,٦ ٢١٦٣٣,٨ )مليون ريال(النفط تكرير 
 ٧,٣ ٩,٧ ١٤١٩٣,٧ ٨٩٥٢,٤ )مليون ريال( البتروكيماويات

 ٦,٧ ٦,٨ ٧٠٤٢٥,٤ ٥٠٧٢٨ )مليون ريال(الصناعات التحويلية األخرى

 -- -- ١٢,٧ ١١,٣ )(الناتج المحلي اإلجمالي  مساهمة القطاع الصناعي في

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي 
 -- -- ١٦,٥ ١٥,٦ )(للقطاعات غير النفطية 

 ١٣,١ ١٧,٧ ٨٤١١٧,٦ ٣٧٢٨٨,٣ )*مليون ريال(االستثمار 
 ٣,٨ ٠,٩ ٥٩٤,٩ ٥٦٨,٩ )ألف(العمالة 

 . أولية) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١، وبيانات عام )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام  (*)
 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر

 
باستثناء صناعة تكرير النفط، تجاوزت معدالت نمو الصناعات الرئيسة المكونة لقطاع 

نمـو سـنوي   الصناعة معدالت نموها المستهدفة، حيث حققت صناعة البتروكيماويات معدل 
، وحققت الصناعات التحويلية األخرى معدل نمـو سـنوي متوسـط    )٩,٧(متوسط مقداره 

خالل سنوات الخطة، وقد استهدفت الخطة الثامنة تحقيق معدل نمو سـنوي  ) ٦,٨(مقداره 
ويعكس هذا األداء التطـور اإليجـابي الـذي    . على التوالي) ,٦(و) ,٧(متوسط مقداره 

 .الوطنية على صعيد تنويع القاعدة الصناعيةشهدته الصناعة 
لقد كان المحرك الرئيس وراء تلك النتائج المحققة هو نمو االستثمار الصناعي خالل 

في المتوسط سنوياً ليرتفع االستثمار المحقق في القطاع ) ,١٧(خطة التنمية الثامنة بنحو 
بليون ريال  ٨٤,١حو إلى ن) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال عام  ٣٧,٣الصناعي من 

 ). ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام 
وقد صاحب زيادة االستثمار في القطاع الصناعي زيادة في عدد المصانع والعاملين 

مصنعاً منتجاً في مختلف  ٤١٦٧في القطاع الصناعي حيث وصل عدد المصانع إلى نحو 
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عام مصنعاً في  ٣٨٣٢مقابل ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩األنشطة الصناعية بنهاية عام 

 . المدةخالل تلك ) ٨,٧(بمعدل زيادة قدره ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
) ٠,٩(في القطاع الصناعي بمعدل بلغ نحـو  حجم التوظيف من ناحية أخرى ارتفع 

 ٥٩٤,٩في المتوسط سنوياً خالل مدة الخطة ليصل حجم العمالة بالقطاع الصناعي إلى نحـو  
عـام  فـي  ألـف عامـل    ٥٦٨,٩مقابل نحـو  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام في ألف عامل 

، ويعد النمو المحقق في توظيف العمالـة الوطنيـة هـو المحـرك     )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
في المتوسط سنوياً خـالل  ) ٨,٥٧(األساس لنمو العمالة في القطاع الصناعي حيث بلغ نحو 

ألف عامل في عام  ٩٤,٦سنوات الخطة لترتفع العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من نحو 
 ).  ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ألف عامل في عام  ١٤٢,٧إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

 
 التمويل ٢٩/٢/٢

يعد توافر التمويل أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في نمو القطاع الصناعي 
بالمملكة، وقد شهدت سنوات الخطة زيادة رصيد التمويل اإلجمالي لقطاع الصناعة من 

بليون ريال عام  ٣٥٩,٥إلى نحو ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بليون ريال عام  ٣٣٩,٥
 .خالل تلك المدة) ٥,٩(بزيادة مقدارها ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

المركز األول من حيث حصتها " المنتجات البترولية المكررة" وقد احتلت مجموعة
نحو التي بلغت ، و)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩في عام التمويل الصناعي النسبية في إجمالي 

)٤٠,٤( ،فلزية األخرىغير المنتجات المعادن "صناعات  تلتها) "١٣,٤( ، وصناعات
 ،)٩,٨( "الصناعات األساسية للمعادن" ومجموعة ،)١٠,٥" (المواد والمنتجات الكيماوية"
، )٣,٢" (منتجات المطاط واللدائن"وصناعات ، )٩,٨" (المنتجات الغذائية والمشروبات"و

، كما هو موضح في الجدول )٢,٣" (ية غير المصنفةاآلالت واألجهزة الكهربائ" وصناعات
)٢٩/٢  .( 

وأسهم في توفير التمويل لتلك المصانع صندوق االستثمارات العامة، والبنوك 
، الذي تزايد دوره خاصة خالل خطة التنمية السعودي التجارية، وصندوق التنمية الصناعية

برنامج "باسم الصغيرة والمتوسطة تأسيس برنامج خاص إلقراض المؤسسات تم  الثامنة إذ
ي تنسجم مع استراتيجية التنمية تلاإعطاء األولوية للمشاريع  ويراعي الصندوق". كفالة

توطين في و ،تنويع القاعدة االقتصاديةالمشاريع التـي تسهم في  ةـالصناعية، خاص
 .الصناعات المتقدمة

 



الصفحة
٥٣٠

 
 )٢٩/٢(الجدول 

 والعمالةعدد المصانع وحجم التمويل 
 ة التنمية الثامنةخط

 

 النشاط الصناعي

 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩)٢٠٠٤(هـ٢٤/١٤٢٥

 عدد
 المصانع

 حجم
 التمويل

 )يالر مليون(

الحصة
 النسبية في 
التمويل 

)( ** 

 حجم
 * عمالةال

الحصة
 النسبية في
 العمالة

)( ** 

عدد 
 المصانع

 حجم
 التمويل

 )ريال مليون(

 الحصة
 في النسبية

 التمويل
)( ** 

 حجم
 * العمالة

 الحصة
 النسبية

 لعمالةا في
)( ** 

المنتجات الغذائية 
 ١٨,٦ ٨٦٥١٥ ٩,٨ ٣٥١١٧,٣ ٦٦٨ ١٨,٥ ٨,٩٨١٩٧٢ ٣٠٢٣٥ ٦١٨ والمشروبات

 ٣,١ ١٤٢٤٤ ١,٢ ٤١٦٤,٤ ٨٤ ٣,٠ ١٣٥٠٤ ١,٢ ٣٩٢٣ ٨٠ لمنسوجات ا

 ١,٧ ٧٩٩٤ ٠,٢ ٧١٦,٣ ٧١ ١,٦ ٧١٨٦ ٠,٢ ٦٩١ ٦٤ المالبس

 ٣,٤ ١٥٨٩٤ ١,٧ ٦٢٠٩ ١٣٨ ٣,٥ ١٥٣٩٠ ١,٧ ٥٨١٥ ١٣٠ لورق ومنتجاتها
الطباعة والنشر 

واستنساخ وسائط 
 ٢,٢ ١٠٣٨١ ١,٠ ٣٧٣٣ ١١٧ ٢,٣ ١٠٢٢٢ ١,١ ٣٧١٠ ١١٢ عالم المسجلةاإل
لمنتجاتا

 ٥,٠ ٢٣٣١٦ ٤٠,٤ ١٤٥١٧٤ ٧٥ ٥,٢ ٢٣١٧٥ ٤٢,٧ ١٤٥١٤٩ ٧٠البترولية المكررة 
المواد والمنتجات 

 ٧,٨ ٣٦٥٤٠ ١٠,٥ ٣٧٩٢٧ ٤٢٢ ٧,٦ ٣٣٧٧١ ٩,٣ ٣١٤٣٨ ٣٦٢ الكيماوية

نتجات المطاط م
 ٨,٥ ٣٩٧٤٠ ٣,٢ ١١٥٣٢ ٤٤٤ ٨,٧ ٣٨٦٧٧ ٣,٣ ١١٢٩١ ٤١٢ واللدائن

منتجات المعادن 
الفلزية غير 

 ١٤,٨ ٦٩١٣٩ ١٣,٤ ٤٨١٥٣,٥ ٦٧٩ ١٤,٤ ٦٤٠٤٩ ١٢,٥ ٤٢٥٥٨ ٦١٩ األخرى
لصناعاتا

 ٩,١ ٤٢٣٧٧ ٩,٨ ٣٥٣٤٩ ٢٩٦ ٩,٢ ٤٠٧٥٣ ١٠,٢ ٣٤٥١٠ ٢٧٨ األساسية للمعادن
المنتجات المعدنية 

 ٥,٦ ٢٦٢٣٠ ٢,٠ ٧٢٤٧,١ ٢٨٨ ٥,٥ ٢٤٥٣٩ ١,٩ ٦٦٠٩ ٢٦٠ ةنشائياإل

 ٤,٨ ٢٢٣٨٦ ١,٤ ٥٠٢٦ ٢١٧ ٤,٩ ٢١٦٦١ ١,٤ ٤٩٢٠ ٢٠١ آلالت والمعداتا
الت واألجهزة اآل

الكهربائية غير 
المصنفة بمكان 

 ٣,٩ ١٨٠٣١ ٢,٣ ٨٢٦١ ٩٩ ٣,٩ ١٧٢٢٩ ٢,٤ ٨٠٨٢ ٨٩ آخر
لمركبات ذات ا

المحركات 
 ٢,٦ ١١٩٥٢ ٠,٦ ٢٢٩٤ ١٢٥ ٢,٦ ١١٥٢٧ ٠,٧ ٢٢٣٠ ١١٤ والمقطورات

األثاث وصناعات 
لم تصنف في 

 ٥,٩ ٢٧٣٩٤ ١,٥ ٥٢٢١ ٢٩٣ ٥,٩ ٢٦٣٨٢ ١,٥ ٤٩٩٨ ٢٧٨ مكان آخر
 ٢,٩٨ ١٤١٦٤ ١,٠ ٣٣٩٢,٤ ٣٣٧٣١,٠١٣٩٧٠٣,٢١٥١ ١٤٥خرىأ

 ٤٦٦٢٩٧١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٥٩٥١٧ ٤١٦٧ ٤٤٤٠٠٧١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٨٣٢٣٣٩٥٣٢ اإلجمالي

 .تمثل بيانات العمالة للمصانع المنتجة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة *) (
 .النسب مقربة إلى أقرب رقم عشري (**) 
 وزارة التجارة والصناعة: المصدر
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التنمية صندوق أسهم المشاريع الصناعية التي ويذكر في هذا السياق أن عدد 

 ٢١٤٠وصل إلى قد ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ نهاية عامحتى في إنشائها السعودي الصناعية 
وقد توزعت تلك القروض . ريال بليون ٧٥,٦ نحو بلغتبقيمة إجمالية ، مشروعاً صناعياً

على عدد من األنشطة الصناعية، خاصة تلك التي تتسم بالمحتوى التقني المتوسط إلى العالي، 
 جدولالة وغيرها، وصناعة اآلالت والمعدات الهندسي ،مثل صناعة المنتجات الكيماوية

)٢٩/٣.( 
 )٢٩/٣( جدولال

 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩حتى عام 

 )مليون ريال(قيمة القروض عدد المشاريع الممولةالنشاط
 ٥٨٧١٢٩٧٢ ستهالكيةالصناعات اال
 ٥٢٩٣٠٧٤٩ كيماويةالصناعات ال

 ٣٣٤٧٥٣٣ بناءالموادصناعة 
 ٢٨٨٩١١ سمنتصناعة اإل

 ٦٢٢١٤٨٢٢ الصناعات الهندسية
 ٤٠٦٣٠ صناعات أخرى

 **٧٥٦١٧*٢١٤٠ اإلجمالي
 .مشروعاً تم إلغاء التزامات القروض المعتمدة لها ٤١٥منها  (*) 
 . مليون ريال تم إلغاء االلتزام بها ٧٦٢٣منها  (**) 
 .التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي: المصدر 

 
 العمالة  ٢٩/٢/٣

هـ ٢٤/١٤٢٥ألف عامل في عام  ٥٦٨,٩من نحو ارتفع حجم العمالة الصناعية، 
، بمعدل نمو سنوي )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ لف عامل في عامأ ٥٩٤,٩إلى نحو  )٢٠٠٤(

في العمالة من إجمالي ) ٧,٢٨(نحو في الصناعة العمالة وقد شكلت  ،)٠,٩( متوسط قدره
جدر اإلشارة في تو). ٢٤( نحو بلغت نسبة السعوديين منهمو ،)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١عام 

من جهة  التمويليةبين متطلباتها  ،بعض الصناعاتبالنسبة لع ـهذا السياق إلى التباين الواس
، ويعزى ذلك إلى طبيعة الصناعة وفروعها من وما توفره من فرص عمل من جهة أخرى

ل المثال تستحوذ صناعة تكرير النفط على فعلى سبي. حيث كثافة رأس المال أو عنصر العمل
)٤٠,٤ (نحـو  توظف، إال أنها الصناعي تمويلمن إجمالي ال)٤(  العمالة ن ـمفقط

 تستقطب ،المقابلوفي . ، وذلك نظراً لكونها صناعة كثيفة االستخدام لرأس المالالصناعية
 نحو توظفولكنها  ،الصناعي تمويلمن إجمالي ال) ٤٥,٩( نحو التحويلية األخرى اتصناعال



 الصفحة
٥٣٢ 

 

)٩٢,٨ ( ويعزى ذلك إلـى االستخدام الكثيف لهذه في الصناعةالعمالة من إجمالي ،
  ).٢٩/١(الصناعة لعنصر العمل، موازنة بصناعة تكرير النفط، الشكل 

  
  )٢٩/١(الشكل 

  التوزيع النسبي للعمالة الصناعية 
  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

  .وزارة االقتصاد والتخطيط : المصدر      
  

 التوزيع الجغرافي  ٢٩/٢/٤
الرياض والمنطقة الشرقية، تستقطب مكة المكرمة والمناطق اإلدارية الثالث، ال تزال 

إجمالي  من) ٨٦(النشاط الصناعي سواء من حيث عدد المصانع التي بلغت نحو معظم 
يمة التمويل الصناعي حيث ، أو من حيث ق)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩المصانع في المملكة عام 

من إجمالي التمويل الصناعي، وكذلك من حيث حجم العمالة ) ٧٩,٦(استحوذت على نحو 
ويرجع ذلك  . من إجمالي العمالة الصناعية في ذات العام) ٩٠(الموظفة البالغة نسبتها 

ستهالك للميزات النسبية التي توفرها تلك المناطق، إضافة إلى قرب المصانع من مناطق اال
في التوزيع  ملموساً تغيراًتشهد السنوات القادمة  إال أنه من المتوقع أن. ومدخالت اإلنتاج

في الصناعية االقتصادية والمدن مشروعات مع تنفيذ  الجغرافي للنشاط الصناعي، خاصة
 ).٢٩/٤(جدول مختلف مناطق المملكة، ال

 

الصناعات التحويلية 
األخرى 



صناعة تكرير النفط 


صناعة البتروآيماويات 
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 )٢٩/٤(جدول ال

 (*)حسب المناطق اإلدارية التمويلوحجم العمالة والمصانع المنتجة 
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

) (الحصة  **عدد العاملين)(الحصة  قيمة التمويل)(الحصةعدد المصانع المنطقة 
 ٣٧,٧ ١٧٥٦١٢ ١٦,١ ٥٧٨٥٥ ٣٧,٩ ١٥٨١ الرياض

 ٢٧,٧ ١٢٩٢٢٧ ١٣,٩ ٤٩٨٢٩ ٢٦,٣ ١٠٩٧ مكة المكرمة 

 ٤,٢ ١٩٦٩٥ ١٦,٦ ٥٩٦٠٨ ٣,٧ ١٥٥ المدينة المنورة

 ٢,٦ ١٢١٢٣ ١,٦ ٥٨٥٦ ٣,٦ ١٥٢ القصيم

 ٢٤,٦ ١١٤٥٠٣ ٤٩,٦ ١٧٨٢٤٩ ٢١,٨ ٩١٠ الشرقية

 ١,٢ ٥٥٤٩ ٠,٧ ٢٦٩٠ ٢,٤ ٩٩ عسير

 ٠,٧ ٣٢١١ ٠,٥ ١٧٠٩ ٠,٩ ٣٦ تبوك

 ٠,٣ ١٣١١ ٠,١ ٣٤٠ ٠,٨ ٣٢ حائل

 ٠,٢ ٧٠٣ ٠,٣ ١٢٤٣ ٠,٢ ١٠الحدود الشمالية 

 ٠,٤ ١٨٦٥ ٠,٥ ١٦٣٤ ٠,٩ ٣٧ جازان

 ٠,٣ ١١٤٧ ٠,١ ١٨٥ ٠,٥ ٢٠ نجران 

 ٠,١ ٤٣٩ ٠ ٨٥ ٠,٤ ١٥ الباحة

 ٠,٢ ٩١٢ ٠,١ ٢٣٤ ٠,٦ ٢٣ الجوف

 ١٠٠,٠ ٤٦٦٢٩٧ ١٠٠,٠ ٣٥٩٥١٧ ١٠٠,٠ ٤١٦٧ اإلجمالي

 .غير متضمن منشآت قطاع التكرير (*)
 .تمثل بيانات العمالة للمصانع المنتجة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة (**) 

 .وزارة التجارة والصناعة: المصدر 
 

 القدرات التنافسية  ٢٩/٢/٥
التنافسية خـالل   اعلى صعيد تحسين قدراته الوطنية تطورات إيجابيةالصناعة  شهدت

عن  التحسن في مناخ االستثمار وبيئة األعمال في المملكة، فضالً هاخطة التنمية الثامنة، عزز
التطور األكثر أهمية في مجـال تعزيـز تنافسـية    إال أن  .إنتاجية العمل التحسن في مؤشرات

-٢٣/١٤٢٤القطاع الصناعي، يتمثل في نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج خـالل الفتـرة   
فقد شهدت اإلنتاجية الكلية في القطاع الصـناعي، نمـواً   ). ٢٠٠٧-٢٠٠٣(هـ ٢٧/١٤٢٨

هم ذلك في زيادة القيمـة  خالل المدة المذكورة، وأس) ٢,٢(جيداً بلغ متوسطه السنوي نحو 
بالنسبة لالقتصاد الوطني ) ٢٢(، موازنة بنحو )٣٢,٤(المضافة في القطاع الصناعي بنحو 

 . ككل
ويعزى هذا التطور في اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، إلى التحسـن النـوعي الـذي    

فـي أسـاليب   شهدته مختلَف عوامل اإلنتاج، وخاصة رأس المال والعمل، إضافة إلى التحسن 
 .اإلدارة والتنظيم المستخدمة في القطاع
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ومن المؤشرات الدالة على التقدم في الوضع التنافسي للصناعة الوطنية، ما شـهدته   
الصادرات الصناعية من نموٍ ملموس خالل سنوات الخطة الثامنة، إذ ارتفعت قيمتها باألسعار 

 ١١٢,١، إلـى نحـو   )٢٠٠٤(هــ  ٢٤/١٤٢٥بليون ريال في عام  ٥٤,٣الجارية من نحو 
، محققة بذلك معدل نمو سنوي متوسـط قـدره   )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩بليون ريال في عام 

)١٩,٩ .( 
ومن الالفت للنظر أن تطور الصادرات الصناعية خالل تلك المدة لم يرتكز فقط علـى   

فـرة الـنفط   المنتجات الصناعية التي تتمتع فيها المملكة بميزات تنافسية تقليدية تستند إلى و
والغاز، بل اشتمل على بعض منتجات الصناعات األخرى حيث نمت صادرات صناعة المعادن 

في المتوسط سنوياً، وصادرات صناعة معدات النقـل بنحـو   ) ١٢,١(الثمينة واللؤلؤ بنحو 
)٢٦,٥ (  في المتوسط سنوياً، وصادرات صناعة المكائن والمعدات الكهربائية والميكانيكيـة

في المتوسط سنوياً، وصادرات صناعة منتجات الجلود واألخشـاب والـورق   ) ٢٨,٢(بنحو 
 ).٢٩/٥(، الجدول )١٧,٣(بنسبة 

 
 )٢٩/٥( جدولال

  الصناعيةالصادرات 
 (*)خطة التنمية الثامنة

 البيــــان

معدل النمو السنوي )مليون ريال(القيمة
هـ٢٤/١٤٢٥ )(المتوسط 

)٢٠٠٤(
 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

 ١٨,٣ ٦٤٨٩٤ ٣٣٠٩٣)النفطدون(المنتجات المعدنية والكيماوية والبالستيكية

 ١٧,٣ ٣٧٢١ ١٩٦٨ الورقمنتجات الجلود واألخشاب و

 ١٠,٤ ١٩٠٣ ١٢٨٣ األحذيةالمالبس والمنسوجات و

 ١٦,٩ ٩٣٤١٧٤٦منتجات السيراميك والزجاج واألدوات الزجاجية

 ١٢,١ ١٩٥٩٣٠٩١ اللؤلؤالمعادن الثمينة و

 ٢٢,٢ ١١٥٩٥ ٥١٩٥ المعادن األساسية

 ٢٨,٢ ١١٠٦٦ ٤٠٩٩ الميكانيكيةالمكائن والمعدات الكهربائية و

 ٢٦,٥ ١٢٨٤٢ ٥٠٢٢ معدات النقل

 ١,٣ ٢٣٦ ٢٢٤ والساعات المستلزمات الطبية

 ٢٠,٣ ١٠٥٤ ٥٠٣ مصنوعات أخرى

 ١٩,٩ ١١٢١٤٨ ٥٤٢٨٠ **اإلجمالي

 .وباألسعار الجارية، وغير متضمنة صادرات تكرير النفطالعام الرابع من خطة التنمية الثامنة،  حتى (*)
 . ال تشمل الصادرات من المنتجات الغذائية والمشروبات (**)

 .والمعلومات العامة اإلحصاءاتمصلحة : المصدر
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 البنية األساسية  ٢٩/٢/٦

 أربع عشرة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عدد المدن الصناعية القائمة بنهاية عام بلغ 
مليون  ٩٣نحو تصل إلى إجمالية  ةمساحبمناطق المملكة، مختلف تتوزع على ، )١٤( مدينة

وتتضمن خطة الهيئة . مليون متر مربع ٤٧حو نمنها  ةمساحة المطوربلغت المتر مربع، 
 ،صناعية جديدةمدينة ) ١٢(ي عشرة تالسعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إنشاء اثن

 بالتعاون مع القطاع الخاصتطويرها تم حجز مواقعها في المدن المختلفة، ويجري التحضير ل
 .الوطني واألجنبي

، الوطني واألجنبيوالقطاع الخاص  القطاع الحكوميكة بين االشربرامج في إطار و
مع توجهات  تمشياً ، وذلكإطالق أربع مدن اقتصادية جديدةالتنمية الثامنة خالل خطة جرى 

: ، وتضم هذه المدن"إقامة مدن اقتصادية جديدة على غرار مدينتي الجبيل وينبع"الخطة بشأن 
مدينة الملك عبداهللا االقتصادية في رابغ، مدينة األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية في 

. زاناة في جزان االقتصادياحائل، مدينة المعرفة االقتصادية في المدينة المنورة، ومدينة ج
) الوطنية واألجنبية(هذه المدن الجديدة أن تستقطب االستثمارات الصناعية والخدمية لويتوقع 

 اجتذابمن خالل  ،تسهم في تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطنيمن شأنها أن التي 
في الصناعات ذات التقنية المتقدمة، خاصة تلك المكملة للصناعات األساسية والمتكاملة 

تشكل آلية مهمة دن الجديدة أن ـالم تلككما يتوقع من . سلسلة القيمة مع الصناعة العالمية
 .في تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكةيمكنها اإلسهام 

 
 الخدمات المساندة  ٢٩/٢/٧

تشكل المواصفات والمقاييس وضبط الجودة خدمات أساسية لالرتقاء بمستويات 
اعات الوطنية، وتحسين تنافسيتها في السوق المحلي واألسواق الخارجية، الجودة في الصن

 والجودة صفات والمقاييسابلغ عدد المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمووقد 
 مواصفة جديدة ١٢٣٧٧ ، منها)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩عام  حتى نهايةمواصفة  ١٤٦٦٤

كما بلغ عدد المصانع  ،خالل السنوات األربع األولى من خطة التنمية الثامنة تم اعتمادها
 مصنعاً ٥٠بزيادة قدرها ، مصنعاً ٢١٢المرخص لها باستعمال عالمة الجودة الخاصة بالهيئة 

فضال عن ذلك بلغ عدد مختبرات الجودة المعتمدة في ذات العام . المشار إليهاالمدة خالل 
 ).٢٩/٦(جدول ال، هذه المدةخالل  مختبراً ١٦يادة قدرها بز مختبراً ٢٩ أيضاً
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 )٢٩/٦(الجدول 

  الجودة وضبط التقييس خدمات
 (*)خطة التنمية الثامنة 

هـ٢٤/١٤٢٥ )عدد(المؤشرات 
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

معدل النمو السنوي 
 )(المتوسط 

 ٥٩,١٣ ٢٢٨٧١٤٦٦٤ المعتمدة المواصفات 
 ٦٢,٩٣ ٢٥٦١٨٠٤ والمحدثة المعدلة المواصفات 
 ٦,٩٦ ١٦٢٢١٢ الجودة عالمة باستعمال المرخصة المصانع 

 ١١,٣١ ٣٣٤١٥١٢٨ الغذائية للمنتجات التصدير شهادات
 ١,٩٠ ٢٩٤٣٠٣١٧٢٨ الفنية االستشارات 
 ٤,٦٥ ١٨٠٠١٢١٥٨٦ المدروسة الصناعية التراخيص 
 ٣,٥٦ ٢٢٢٧٧١٢٥٦١٧٩ الجودة ضبط مختبر في المختبرة العينات 
 ٠,٨٩ ٤٨١٣١٤٩٨٥٨ المعايرة مختبر في تمت التي المعايرات 
 ٢٢,٢١ ١٣٢٩ المعتمدة المختبرات 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*) 
 .الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: المصدر  
 
 

 القضايا والتحديات   ٢٩/٣
 الوطنية العمالة  ٢٩/٣/١
تعد العمالة الوطنية في القطاع الصناعي محوراً أساسياً لتطوير القطاع وضمانة    

. الستدامة تطوره من خالل انتقال الخبرات والمعارف وتراكمها من جيل إلى آخر من العاملين
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال السعودة وتطوير التعليم والتدريب مازال القطاع 

كما تشكل ، نى من نقص في الطاقات الفنية المتخصصة ذات المستوى المهاري المرتفعيعا
فقط من إجمالي العمالة الصناعية، ويعكس ) ٢٤(العمالة الوطنية في القطاع الصناعي نحو 

مما يتطلب تحقيق نقلة ، ذلك انخفاض مشاركة العمالة الوطنية في أنشطة القطاع الصناعي
وتبنى جميع التدابير والسياسات ، اع بتوطين الوظائف الصناعيةنوعية من خالل اإلسر

الالزمة  لالعتماد على العمالة الوطنية في بناء القاعدة العمالية القادرة على تحقيق خيارات 
 . المملكة في مجال التطوير والتحديث الصناعي المعتمدة على االبتكار والتقنيات الحديثة

خاصة  ومتخصصة في شتى المجاالت، هارات تقنية متطورةإيجاد موكذلك العمل على     
من خالل تبنى سياسات تطوير التدريب  تلك المهارات التي يتطلبها استخدام التقنيات الحديثة،
والسياسات المرتبطة بمواصلة تطوير ، وإعادة الـتأهيل ونقل الخبرات واكتشاف المواهب

ن المعارف والمهارات التي تكتسبها القوى التعليم وآلياته ومناهجه لتحقيق المواءمة بي
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بما يضمن إحالل العمالة الوافدة بعمالة أكثر ، العاملة الوطنية واحتياجات قطاع الصناعة

 . مهارة وقدرة على اإلبداع واالبتكار وإضافة ميزات تنافسية جديدة للصناعة الوطنية
 
 القدرات التقنية  ٢٩/٣/٢ 
لما لها من تأثير متنام على تنافسية األداء  اًهمم ية محفزاًتمثل القدرات التقنية المحل   

الصناعي، وحيث إن معظم الدول النامية دول مستوردة للتقنية في المقام األول، فإن قدرتها 
في وصولها لمستوى  أساسياً دوراًَتؤدي التقنية وتطويعها الحتياجاتها  استيعابعلى 

ير، خاصة أن المنتجات ذات المحتوى التقني المرتفع التنافسية المطلوب في اإلنتاج  والتصد
  .في أسواق التصدير العالمية ديناميكيةهي األكثر 

ويمكن رصد القدرات التقنية المحلية من خالل عدد من المؤشرات أهمها اإلنفاق    
على هذه  إنفاق القطاع الخاصوكذلك الحكومي على أنشطة البحث والتطوير واالبتكار 

 كنسبةنشطة من قبل منشآت األعمال األ هذه نفاق علىعلى تدني اإلوتدل البيانات  .األنشطة
 .بمعظم الدول المنافسة موازنةمن الناتج المحلي اإلجمالي 

ذات عدد طلبات تسجيل براءات االختراع كما تدل البيانات الصناعية على انخفاض    
عدد شهادات في هذا المجال دمة ومن المؤشرات المستخ. بدول أخرىالمصدر الوطني موازنة 

والتي تعكس المطابقة مع المعايير ) ١٤٠٠٠، واأليزو ٩٠٠٠األيزو (األيزو المستحوذة 
وبصفة عامة، وباستثناء القدرات المتصاعدة في هذه  .العالمية للجودة وسالمة المنتج

لسعودية والشركة ا) أرامكو السعودية(المجاالت لكل من شركة الزيت العربية السعودية 
ما تزال تلك القدرات التقنية دون مستوى الطموح في أغلب ) سابك(للصناعات األساسية 

لـذا يتعين توجيه السياسات الصناعية نحو تعزيز القدرات ، الشركات الصناعية األخرى
باإلضافة إلى تبنى السياسات الالزمة لتعزيز القدرات ، البحثية والتطويرية للشركات الصناعية

وزيادة االهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة ، ية للصناعة الوطنيةالتقن
 .   اإلنتاجية باإلضافة إلى الميزة النسبية الناجمة عن وفرة الموارد وعوامل اإلنتاج األخرى

 
 لمنشآت الصغيرة والمتوسطةا  ٢٩/٣/٣
ر حيوي ومهم في تحقيق األهداف تقوم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بدو    

في أنشطة المنشآت األكبر حجما، التنموية في مختلف دول العالم نظراً لقدرتها على االندماج 
وقد  .المتطورةوتستفيد من صغر حجمها للتكيف مع متغيرات األسواق ومع تقنية اإلنتاج 

لتجمعات الصناعية، دور حيوي في نمو ا اأثبتت التجارب الدولية أن تلك المنشآت كان له
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في رفع معدالت  اًقوي اًواالرتقاء بمستوى تنافسية وديناميكية قطاع الصناعة كما أن لها أثر
 . وطنيفرص العمل وفي نمو الدخل ال

فقد حازت تلك المنشآت على اهتمام متزايد عكسته محاور خطط التنمية الخمسية  لذا     
لمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنشاء للمملكة، وتمثلت مظاهره مؤخراً في تبني ا
تمويل المنشآت الصغيرة ل "برنامج كفالة"إيجاد و، مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 .في صندوق التنمية الصناعية السعودي والمتوسطة
وعلى الرغم من تلك الجهود، ما زالت تلك المنشآت تواجه عدداً من المعوقات التي      

تحول دون قيامها بدورها المأمول في تعزيز الترابط والتكامل الداخلي للقطاع الصناعي ومن 
وتنظيمية  –ومن هذه المعوقات، معوقات إدارية . ثم استكمال سالسل القيمة للصناعة الوطنية

إمكانية ضعف مضافاً إليها  –وتسويقية  –ومعلوماتية  –وإجرائية  –وفنية  –وتمويلية  –
 –االستفادة من اإلعفاءات الجمركية أو الضريبية أو الحصول على األراضي بأسعار رمزية 

وعليه فإن هذا الوضع يتطلب تبني سياسات وآليات كفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تلك 
وري تحفيز قيام تجمعات صناعية للمشروعات الصناعية الصغيرة كما أنه من الضر. المنشآت

وأن يدعم هذا التوجه إنشاء حاضنات  ،نوالمتوسطة التي تتكامل في مراحل اإلنتاج لمنتج معّي
 . للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المجاالت المختلفة

 
 التنويع الصناعي واالنتشار الجغرافي  ٢٩/٣/٤
ّوع الهيكل الصناعي واتّساع نطاق االنتشار الجغرافي للصناعة على فاعلية يدل تن     

وعلى الرغم من ، يع االقتصادي والتنمية المتوازنةالقطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنو
الدور المهم الذي قام به القطاع الصناعي خالل خطط التنمية المتعاقبة لتحقيق هذين الهدفين 

حيث يتسم الهيكل الحالي للصناعة، بالرغم من ، ولة ما زالت دون الطموحإال أن الجهود المبذ
تنوعه النسبي، بهيمنة الصناعات األساسية التي تنتج البتروكيماويات والبالستيك والمعادن 

فيما ال تزال ، )٢٩/٢(وصناعات السلع االستهالكية ذات التقنية المتوسطة، الجدول ، األساسية
ية ذات التقنية العالية في مراحل النمو األولى رغم تطورها في صناعة السلع الرأسمال

كما يتسم التوزيع الجغرافي للصناعة، الذي يمتد من الساحل الشرقي عبر . السنوات األخيرة
وسط المملكة إلى وسط الساحل الغربي للمملكة، بالتركز في ثالث مناطق إدارية رئيسة من 

 .المناطق اإلدارية الثالث عشرة
تطلب معالجة هذا الوضع تعزيز الروابط بين الصناعات التحويلية وتحديد مجاالت وي 

وتمتلك مقومات النماء واالستمرارية وذات  ة جديدة ذات محتوى تقني ومعرفي عاٍليصناع
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قدرة على تعميق التنويع الهيكلي للقطاع وتحويل موارده من األنشطة األقل، إلى األنشطة 

طلبات تعزيز التنويع الهيكلي للقطاع، أيضاً، تحسين االنتشار الجغرافي ومن مت. األكثر إنتاجية
هذا وسيكون . لألنشطة الصناعية مع نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أوسع نطاق

تحقيق توزيع مكاني لألنشطة الصناعية  صادية الجاري إنشاؤها دور رئيس فيللمدن االقت
 . يستند إلى الميزات النسبية للمناطق التي تتواجد فيها هذه المدن

إلى جانب ذلك يعد تقديم مزيد من الحوافز إلنشاء مشروعات صناعية في المناطق  
اإلدارية المختلفة، من أهم العوامل التي ستسهم في تحقيق االنتشار الجغرافي المنشود 

 . اعة الوطنيةللصن
 

 صناعةللاالستراتيجية الوطنية  ٢٩/٤
هــ  ٧/٢/١٤٣٠ بتـاريخ لصـناعة  لاالستراتيجية الوطنيـة  اعتمد مجلس الوزراء 

حتـى   المسار المستهدف لعملية التنمية الصـناعية تلك االستراتيجية  رسمتوقد ). ٢٠٠٩(
، كما وضعت تحديداً واضحاً لعدد من المحـاور والسياسـات   )٢٠٢٠(هـ ١٤٤١نهاية عام 
محددة لكل من األبعاد الرئيسـة التاليـة للصـناعة     وقد تبنت االستراتيجية أهدافاً .واألهداف
 :الوطنية

 وزيادة مساهمتها في الناتج  ،مضاعفة القيمة المضافة للصناعة: القاعدة الصناعية
 ).٢٠٢٠(هـ ١٤٤١بحلول عام ) ٢٠(المحلي اإلجمالي إلى 

 التقنية في إجمالي المصنعة ذات القاعدة زيادة نسبة المنتجات : المحتوى التقني
 ).٢٠٢٠(هـ ١٤٤١بحلول عام ) ٦٠(إلى ) ٣٠(اإلنتاج الصناعي من 

 من من إجمالي اإلنتاج الصناعي  رفع حصة الصادرات الصناعية: الصادرات الصناعية
)١٨ ( إلى)٣٥ ( مدة االستراتيجيةخالل. 

 ومنهجاً تشكل أساساً ًأ،مبد) ١١(حد عشر اعتماد أتم  ،األهدافتلك تحقيق وفي سبيل 
 :للسياسات والبرامج واألنشطة التي سيتم اعتمادها في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة

 للمملكة نسبيةتفيد من الميزات الالترويج للصناعات التي تس. 

  تعظيم العوائد من صناعات النفط والغاز من خالل تمديد سلسلة القيمة والتركيز على
 .المنتجات ذات القيمة المضافة العالية

 تطوير الصناعات ذات الكثافة المعرفية وتعزيز المحتوى التقني للمنتجات الصناعية. 

 التجمعات الصناعيةالتنمية المرتكزة على االهتمام ب. 
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   الصغيرة والمتوسطة الحجم لتحسين إنتاجيتها وتعزيز الصناعية المنشآت دعم
 .قدراتها التنافسية

 تعزيز المنظومة الوطنية لالبتكار. 

 المتمثلة في التنظيمات واإلجراءات والسياسات والهياكل  ،تحسين بيئة األعمال
 .اإلدارية

 الوطنية وقدراتها التصديريةتنافسية الصناعة  االرتقاء بمؤشرات. 

 مع الحفاظ على البيئةمراعاة التوازن بين المناطق في التنمية الصناعية ،. 

 وتعزيزها تطوير العالقات اإلقليمية والعالمية. 

  الصناعة تتطلبهاالبشرية التي الطاقات تنمية. 

لكل  كما أنسيتم تنفيذ االستراتيجية الصناعية بالتقدم على ثمانية محاور متكاملة، و
 :محور برامجه وأنشطته ومشاريعه

 تحسين بيئة األعمال. 

 إقامة تجمعات صناعية حديثة. 

 الترويج للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعات الرائدة. 

 تطبيق النظام الوطني لالبتكار. 

  البشرية الصناعيةالطاقات تنمية. 

 توسعة التجهيزات الصناعية والخدمات. 

  لصناعات جديدةالتخطيط. 

 إدارة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة. 

الخاص بإقامة تجمعات صناعية  ،فيما يتعلق بالمحور الثانيوتجدر اإلشارة إلى أنه 
تشكل نواة برنامج لتحظى بأولوية، بحيث صناعات ) ٥( خمس حديثة، حددت االستراتيجية
، صناعة معالجة المعادن، صناعة صناعة السيارات وأجزائها: التجمعات الصناعية وهي

 .األجهزة عامة االستخدام، صناعة مواد البناء، صناعة التغليف البالستيكية
 

 تنميةالاستراتيجية   ٢٩/٥
 الرؤية المستقبلية ٢٩/٥/١

في  اًأداةً أساسعلى اإلبداع واالبتكار وتكون تقوم  ،منافسة عالمياً وطنية صناعة
 .مستدامةمكتسبة تحويل  الموارد الوطنية إلى ثروة 
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 األهداف العامة   ٢٩/٥/٢
 .القاعدة الصناعية تنويع -
 .تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية -
 .الوطنية في الصناعةالعمالة تعزيز مساهمة  -
 

 السياسات ٢٩/٥/٣
 وتشجيعه في الصناعة )الوطني واألجنبي( تعزيز االستثمار. 
 الصناعات ذات الميزة التنافسية تنمية. 
 األساسية الصناعات لمنتجات القيمة سلسلة في الوطني العائد تعظيم . 
 دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعات الرائدة. 
  التقنيةعالية الصناعات في مجال جذب االستثمارات األجنبية.  
 لتطوير القاعدة الصناعية وتنويعها اًاعتماد التجمعات الصناعية منهج. 
 وتنويعها واالرتقاء بجودتها تنمية الصادرات الصناعية. 
 دعم مسار عولمة الصناعات الوطنية االستراتيجية. 

 االستمرار في تطوير مناخ االستثمار وبيئة األعمال .  

 افق بما يتو وتطويرها، مراجعة منظومة الحوافز المباشرة وغير المباشرة لالستثمار
 . أولويات االستراتيجية الوطنية للصناعة وتوجهاتها مع

  تطوير آليات  إضافة إلى تطوير قدرات برامج التمويل للصناعة الوطنية،مواصلة
األنشطة الصناعية  دوره فيتمويل جديدة ومبتكرة تمكن القطاع الخاص من تعزيز 

  .المختلفة

 هات االستراتيجية الوطنية للصناعةاستكمال الخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ توج، 
 . المشار إليهاالمتعلقة بالمجاالت الصناعية الخمسة و

 الغرف مهمة من خالل دعم  ،اصـاع الخـع القطـة مـر الشراكـتعزيز أط
في تنفيذ توجهات خطة التنمية التاسعة في هذا التجارية الصناعية السعودية 

 .خصوصال

 التجمعات الصناعية اً ضمن أساسيمكوناً الصناعات الصغيرة والمتوسطة  اعتماد
 .ومناطق التقنية
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  للوصول إلى ، والمهاري للعمالة في قطاع الصناعةرفع المستوى العلمي والمعرفي
سهم في تعزيز التوجه نحو تطوير الصناعات ذات الكثافة المعرفية ي المستوى الذي
 . والتقنية العالية

 أنظمةتعزيز وبراءات االختراع، وحقوق الملكية الفكرية جهود حماية  مواصلة 
السلع والمنتجات في جميع وتحسين مستوى االلتزام بها في  ،المواصفات والمقاييس

 . السوق المحلية

 الخاص، وتشجيع الشركات والحكومي  يندعم أنشطة البحث والتطوير في القطاع
ا في هذا ـر ودعمهـث والتطويـللبح ى تطوير مراكزـة الكبيرة علـالصناعي
 . المجال

 الكفاءات العالية والخبراءالجتذاب  االستقدام وتقويمهـا، مراجعة إجراءات 
 . المتميزين

  للبيئة في مختلف الصناعاتوالصديقة تشجيع استخدام أحدث التقنيات النظيفة . 

 
 األهداف المحددة  ٢٩/٥/٤
  ٧,٢(قدره  بمعدل سنوي متوسطنمو القطاع الصناعي(. 
  ٧: (الفرعية كما يليالصناعية النمو على القطاعات تتوزع معدالت ( لقطاع تكرير

لقطاع الصناعات التحويلية ) ٧,٦(نحو و لقطاع البتروكيماويات،) ٥,٧(النفط، و
 . األخرى

  في القيمة المضافة الصناعية من  ارتفاع حصة الصناعات التحويلية األخرى
)٦٤,٩ ( إلى)٦٦ .( 
  ٧,٧(االستثمارات الصناعية بمعدل سنوي متوسط قدره نمو .( 
  ٠,٤(قدره متوسط الصناعة بمعدل سنوي قطاع في ازدياد العمالة(،  الجدول

)٢٩/٧(. 
 

خالل العمل التقييس وضبط الجودة، من المتوقع أن يستمر خدمات وعلى صعيد 
على تطبيقها، مع الحرص على  على إصدار المواصفات والمقاييس والعملالخطة التاسعة 

التوقعات لبعض األنشطة ذات ) ٢٩/٨(ويوضح الجدول . مواكبتها ألرقى الممارسات العالمية
 .   خطة التنمية التاسعةخالل لمواصفات والمقاييس باالعالقة 
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 )٢٩/٧(الجدول 

 األهداف المحددة للقطاع الصناعي 
 خطة التنمية التاسعة 

 

 المؤشرات

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

معدل 
النمو 

السنوي 
سط والمت
لخطة  ل

)( 

 العدد/ القيمة 

الحصة من 
جمالي اإل

لقطاع 
 الصناعة

 )( 

الحصة 
من 

جمالي اإل
)( 

 العدد/ القيمة 

الحصة من 
جمالي اإل

لقطاع 
 )(الصناعة 

الحصة 
من 

جمالي اإل
)( 

القيمة المضافة لقطاع 
 ٧,٢ ١٤,٠ ١٥٣٦٣٤,٠٣١٠٠,٠ ١٢,٧ ١٠٨٥١١,٦٧١٠٠,٠ *الصناعة

 ٧,٠ ٣,٠ ٢١,٨ ٣٣٥١٠,٦٧ ٢,٨ ٢٢,٠ ٢٣٨٩٢,٦٤ تكرير النفط

 ٥,٧ ١,٧ ١٢,٢ ١٨٧٣٧,٣٨ ١,٧ ١٣,١ ١٤١٩٣,٦٦ البتروكيماويات

 ٧,٦ ٩,٢ ١٠١٣٨٥,٩٨٦٦,٠ ٨,٢ ٦٤,٩ ٧٠٤٢٥,٣٧ ىخرالتحويلية األ

العمالة في قطاع 
 ٠,٤٧ ٦,٤٨ ١٠٠,٠ ٦٠٩,١٨ ٧,٢٧ ١٠٠,٠ ٥٩٤,٩٦ ** الصناعة

تكرير (العمالة 
 ٢,٩٩ ٠,٢٩ ٤,٥ ٢٧,٣٥ ٠,٢٩ ٤,٠ ٢٣,٦ )النفط

العمالة 
 ١,٨٩ ٠,٢٢ ٣,٥ ٢١,٠٦ ٠,٢٣ ٣,٢ ١٩,١٨ )البتروكيماويات(

التحويلية ( العمالة 
 ٠,٣١ ٥,٩٧ ٩٢,٠ ٥٦٠,٧٧ ٦,٧٦ ٩٢,٨ ٥٥٢,١٨ )خرىاأل

 ).١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠القيمة بالمليون ريال، وباألسعار الثابتة لعام  (*)
 .العدد باأللف عامل (**)

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
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 )٢٩/٨(الجدول 

 التقييس وضبط الجودةخدمات 
 خطة التنمية التاسعة

 

 هـ٣٠/١٤٣١ المؤشرات
)٢٠٠٩( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

النمو السنوي  معدل

 )(المتوسط 
 للخطة

 ٧,٧ ٢٤٢٢١ ١٦٧٢١ المعتمدة المواصفات عدد
 ٨,٩ ٤٣٣ ٢٨٣ الجودة عالمة باستعمال المرخصة المصانع عدد
 ٠,٩ ٣٣٥٢٤ ٣٢٠٢٤ الفنية االستشارات عدد
 ٣,٤ ٢٣٠٤٨٢٧٢٩٨ المدروسة الصناعية التراخيص عدد
 ١٠,٥ ٥١ ٣١ المعتمدة المختبرات عدد

 .الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: المصدر

 
 الماليةالمتطلبات  ٢٩/٦

لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لقطاع الصناعة 
 .بليون ريال) ٣٧,٢٧(خالل خطة التنمية التاسعة نحو ) الملكية للجبيل وينبع
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 الكهرباء
 

 مقدمةال   ٣٠/١
 واالجتماعية االقتصادية التنمية مسيرة من المقبلة المرحلة الكهرباء قطاع يدخل

 تقدمالو الكهربائية، للخدمة الشاملة التغطية تحقيققرب  أبرزها اإلنجازات من بعدد معززاً
 مساهمة ونمو وتخصيصها، كفاءتها رفعمن أجل  الكهرباء صناعة هيكلة إعادة مسار على

 السعودية شركةحققت ال كما، المتاحة الكهربائية التوليد قدرة في المستقلينمنتجي الكهرباء 
 استكمال الثامنة التنمية خطة وشهدت. إنتاجيتها تحسين مسار على التقدم من اًمزيد للكهرباء
 لربط األولية الجدوى دراساتوإكمال  الخليجي، التعاون مجلس لدول الكهربائي الربط مشروع
 العربية والجمهورية العربية مصر جمهورية من كل كهرباء بشبكة للكهرباء الوطنية الشبكة
 . اليمنية

امالً سريعاً وفعاالً وعلى الرغم من تلك اإلنجازات، ال تزال هناك تحديات تتطلب تع
 االستثمار مناخ وتحسين الكهربائية، الخدمة كفاءة تعزيز مقدمتها وفي السنوات القادمة، خالل
الطلب، إضافة إلى تحقيق  في المستمر النمو مستوى إنتاج يواكب لبلوغ الكهرباء صناعة في

 اتخاذ يتم أن الملحة األمور من أصبح أنه كمااستدامة الخدمة،  من المطلوب المستوى
 .االستهالك لترشيد فعالة إجراءات

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع الكهرباء موضحاً التطورات التي شهدها خالل  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل خطة  برزخطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ

الضوء على الرؤية المستقبلية،  يويلق التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته،
 . واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة

 
 الوضع الراهن  ٣٠/٢
 استهالك الطاقة الكهربائية  ٣٠/٢/١

 خالل) ٥,٨( قدره متوسط نمو سنوي بمعدل الكهربائية ارتفع استهالك الطاقة
، وقد )٤,٩(الثامنة، مقابل المستهدف في الخطة البالغ  الخطة من األولى األربع السنوات
 مدى للمملكة، وهو تطور يعكس العام المتوسط نمواً األقل المناطق في النمو معدالت تجاوزت
 .سنوات الخطة بين المناطق خالل المتوازنة التنمية مسار على التقدم

 



الصفحة
٥٤٦

 

المستهلكة البالغ  الطاقة إجمالي من) ٥٣(على نحو  السكني القطاع وقد استحوذ 
في حين بلغت نسبة  ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ساعة في عام /بليون كيلوواط ١٨١,١
 التجاري واالستهالك ،)١١( الحكومي االستهالك ثم ،)١٨( نحو الصناعي االستهالك

)١٢(،  واالستهـالك الزراعـي)٢(األخرى، الشكل  األنشطة على الباقي ، وتوزع
)٣٠/١ .( 

 
  )٣٠/١(الشكل 

  المشتركين فئات حسب لالستهالك الكهربائي النسبي التوزيع
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  
  .الخيرية والجمعيات، الشوارع، المساجد، المستشفيات تشمل أخرى  (*)    

  .وزارة المياه والكهرباء :المصدر
  

 الكهربائية الخدمة تغطية   ٣٠/٢/٢
التي تم  نجازاتأبرز اإل من الكهربائية للخدمة الشاملة التغطية قرب تحقيق ُيعد

 تحقيق نحو االستراتيجي الدولة توجه إطار في جاء تحقيقها خالل خطة التنمية الثامنة، والذي
 المدن عدد أن إلى السياق هذا في ويشار. المملكة مناطقجميع بين  المتوازنة التنمية

 عام بنهاية ١١٤٠٥ بلغ الكهربائية الخدمة تغطيها والقرى التي والمراكز والمحافظات
  ).٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ عن عددها عام ٧٩٣ قدرها ، بزيادة)٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩

 عام مشترك مليون ٥,٤ نحو المملكة على مستوى المشتركين عدد إجمالي وبلغ
 األربع السنوات خالل جديد مشترك ألف ٩٢٩بزيادة مقدارها نحو  ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

سكني


تجاري


حكومي


صناعي


زراعي


*أخرى
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 الخطة خالل المشتركين عدد المتوسط في السنوي معدل النمو الثامنة، وبلغ الخطة من األولى
)٤,٨(وشكل المشتركون في القطاع السكني نحو ، )٨٢ (تالهم المشتركين، إجمالي من 

ومشتركو  ،)٢( الحكومي بنحو مشتركو القطاع ثم ،)١٣( التجاري بنحو مشتركو القطاع
 إجمالي من) ٠,١٣(نحو  الصناعي، يما بلغت حصة القطاعف ،)١( الزراعي بنحو القطاع

لتحقيق التغطية الكهربائية  الدولة أولته الذي االهتمام التطور هذا ويعكس. المشتركين
 .الشاملة

 
 الكهربائية األحمال   ٣٠/٢/٣

هـ ٢٨/١٤٢٩ عام في ميجاواط ألف ٣٨ نحو المتزامن غير الذروي الحمل بلغ
 نمو ، بمعدل)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ عام في ميجاواط ألف ٢٨,٦ نحو من مرتفعاً )٢٠٠٨(

 حال في يؤديس للنمو المعدل هذا أن، وتجدر اإلشارة إلى )٧,٤( قدره متوسط سنوي
بما يترتب عليه من  ،تقريباً سنوات تسعمدة  خاللالذروي  الحمل مضاعفة إلى استمراره

 المستوى على الخدمة توفر ضمانل الكهربائية الشبكة وطاقة التوليد قدرات في موازية زيادة
 ).٣٠/١(، الجدول واالعتمادية الكفاءة من المطلوب

 
 الكهربائية التوليد اتقدر    ٣٠/٢/٤

 الشركة توليد محطات من المتوافرة القدرات مجموع الكهربائية التوليد قدرة تمثل
 من المستهلكين لكبار المملوكة والمحطات المالحة، المياه تحلية ومحطات للكهرباء، السعودية

 خالل الذروة نحـو المتوافرة الفعلية التوليد قدرة وقد بلغت. وسابك أرامكو شركات بينهم
 ألف ميجاواط في ٣٠,٣بنحو موازنة ، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ عام في ميجاواط ألف ٣٩,٢
، الجدول )٦,٧( قدره متوسط سـنوي نمو أي بمعدل ،)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ عام

)٣٠/١.( 
المولدات  خالل استخدام من التوليد، وذلك قدرة على تعزيز الثامنة التنمية خطة ركزت

 التوربينات حصة ارتفعت حيث. التي تجمع بين الكفاءة العالية وتكلفة اإلنتاج المنخفضة
) ٢٠٠٠(هـ ٢٠/١٤٢١ عام) ٢٢( من المتاحة الفعلية التوليد قدرة إجمالي في البخارية

 التي التحلية محطات من المتاحة القدرة أن إال، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ عام) ٣٣( إلى
 ،ميجاواط ٤٧٢١ البالغة الخطة في المستهدفة القدرة من أقل جاءتميجاواط،  ٢٤٤٤ بلغت

 .الخطة في اعتمادها سبق التي التحلية مشاريع تنفيذبسبب تأخر 



الصفحة
٥٤٨

 

 الخطة، خالل الذروي الحمل في النمو معدل من أقل التوليد قدرة في النمو معدل جاءو
 إلى التوليد احتياطيانخفض  أن ذلك نتيجة من وكان ،)٧,٤( السنوي متوسطه بلغ والذي

)٣,٣ (هـ٢٨/١٤٢٩ عام في الذروي الحمل من )عام في مستواهبموازنة ) ٢٠٠٨ 
 االحتياطي من المستوى هذا أنإلى  اإلشارة جدرتو ).٥,٨( البالغ )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
 الخدمة اعتمادية لتأمينالالزمة  الكهربائي النظام تخطيط معايير ضوء في منخفضاً دُّعُي

 بعض تشهده يذال الكهربائية التغذية في لالنقطاع الرئيسة األسباب من وهذا. الكهربائية
 .الكهربائي الحمل ذروةأوقات  خالل المملكة مناطق

 )٣٠/١(جدول ال
 المؤشرات الرئيسة لقطاع الكهرباء 

  (*)الثامنةالتنمية خطة 

 هـ٢٤/١٤٢٥  
)٢٠٠٤( 

 هـ٢٥/١٤٢٦
)٢٠٠٥( 

 هـ٢٦/١٤٢٧
)٢٠٠٦( 

 هـ٢٧/١٤٢٨
)٢٠٠٧( 

 هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

معدل النمو 
 السنوي
 )(المتوسط 

متوسط االستهالك الكلي للمشترك
 ١,٠ ٤٠٦٣٤ ٣٩٧٠٣ ٣٩٩٥٧ ٣٩٣٢٥ ٣٩٠٢١ )السنةك و (السكني 

نسبة مئوية من(معدل تغطية الخدمة 
 ٢,١  ٩٩ ٩٩ ٩٨ ٩٢ ٩١ ) إجمالي السكان

 ٤٤٩١٧١٧٤٧٢٧٣٧١٤٩٥٥٩٠٦٥١٨٢٥٣٩٥٤٢٠٨١٠٤,٨ المشتركون 

 ٣٧٠٠١٦١٣٨٩٧٩١٦٤٠٨٣١٣٨٤٢٦٢٢١٦٤٤٥٦٧٥٥٤,٨ المشتركون السكنيون

إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة
 ٥,٨ ١٨١٠٩٨ ١٦٩٢٢٢ ١٦٣١٥١ ١٥٣٢٨٤ ١٤٤٣٨٥ (**))م ك و س(

 ٠,٣ ٣٢٤٢١ ٣٠٩٨٥ ٣٢٥٤٨ ٣٣٨٠١ ٣١٩٧٥ (**))ك و س م(االستهالك الصناعي 
 ٧,٤ ٣٨٠٠٠ ٣٥٨٤٩ ٣٢١٤٧ ٣٠٢٩٥ ٢٨٥٩٩ (***))ميجا واط(الحمل الذروي 

إجمالي قدرة التوليد الفعلية
 ٦,٧ ٣٩٢٤٢ ٣٦٥٣٩ ٣٤٤٦٧ ٣١٩١٢ ٣٠٢٥٦ )ميجا واط(

شركةالقدرة التوليد الفعلية لدى 
 ٥,٩ ٣٤٤٧٠ ٣٢٦٠٤ ٣٠٣١٠ ٢٨٦٤٢ ٢٧٤٢٣ )ميجا واط(للكهرباء السعودية 

قدرة التوليد المتاحة من مؤسسة
 تحلية المياه  وكبار المشتركين

 ١٣,٩ ٤٧٧٢ ٣٩٣٥ ٤١٥٧ ٣٢٧٠ ٢٨٣٣ )ميجا واط(

 ١٣,٣- ٣,٣ ١,٩ ٧,٢ ٥,٣ ٥,٨١ )(احتياطي التوليد 

االستهالك مقابل العاملإجمالي 
 ٦,٥ ٦٣٩٦ ٦٠٣٧ ٥٦٨٩ ٥٣٠٥ ٤٩٧١ )ميجا واط ساعة(الواحد 

إجمالي المشتركين مقابل العامل
 ٥,٥ ١٩١ ١٨٥ ١٧٣ ١٦٤ ١٥٥ )مشترك(الواحد 
 ٠,٦- ٢٨٣١٥ ٢٨٠٢٩ ٢٨٦٧٩ ٢٨٨٩٥ ٢٩٠٤٧ العمالة إجمالي

 . حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة )*(
 .مليون كيلو واط ساعة) م ك و س( (**) 
 .الحمل غير المتزامن (***)
 .وزارة المياه والكهرباء: المصدر
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 المولدة الكهربائية الطاقة   ٣٠/٢/٥
 ساعة كيلوواط بليون ٢٠٤,٢ نحو المصادر جميع من المولدة الكهربائية الطاقة بلغت

) ٤٠( نسبة البخارية التوربينات محطات إنتاج حيث شكّل ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ عام في
ارتفعت حصة  كما ،)٢٠٠٠(هـ ٢٠/١٤٢١ عام في) ٣١( نحو من مرتفعاً ،اإلجمالي من
 التوليد مصادر بقية فيما تراجعت حصة ،)٣( نحو ل إلىلتص اإلنتاجفي  المشتركين كبار
 تحتل زالت ام الغازيةالتوربينات  محطات أن إلى السياق هذا في ويشار .المدة نفسها خالل

 البخارية المحطات إنتاج مجموع أن إال، البخارية المحطات بعد اإلنتاج في الثاني المركز
 ،عالية بكفاءة تتسم والتي التحلية، محطات من المستوردة والطاقة المزدوجة الدورة ومحطات
 التوليد قدرة إجمالي في حصتهاكما بلغت  المنتجة، الطاقة إجمالي من) ٥٧( نسبة شكلت
  ).٣٠/٢(، الشكل )٤٥(نحو 

  
  )٣٠/٢(الشكل 

  التوليد  نوع حسب الكهربائية المولدة للطاقة النسبي التوزيع
  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

  .وزارة المياه والكهرباء: المصدر
  

 في قطاع الكهرباء الوقود ستهالكا   ٣٠/٢/٦
للكهرباء  السعودية شركةلل التابعة التوليد محطات في الوقود استهالك في التطور جاء

 الوقود زيت باستعمال الوزراء مجلس توجيهومع  الثامنة، التنمية خطة توجهات مع نسجماًم
 الديزل زيت مثل العالمية، السوق في قيمة األعلى األخرى البترولية المنتجات بدل الثقيل

أخرى


محطات بخارية


محطات الدورة 
المزدوجة


محطات تحلية


محطات  
التوربينات الغازية



مولدات ديزل




الصفحة
٥٥٠

 

 بلغ نمو سنوي متوسط معدل الثقيل أعلى الوقود من زيت االستهالك شهد ، حيثالخام والنفط
 وهو ما يمثل نحو ،)٢٠٠٧-٢٠٠٠(هـ ٢٧/١٤٢٨-٢٠/١٤٢١المدة  خالل) ١٥,٧( نحو
 حلو ،في المتوسط سنوياً) ٥,١(نحو  البالغ االستهالك، إلجمالي النمو معدل أضعاف ثالثة
المدة نفسها،  خالل) ١٠,٤( قدره متوسط نمو سنوي بمعدل الثانية المرتبة في الطبيعي الغاز

 االستهالك انخفض في حين تغّيراً يذكر، الديزل زيت معدل نمو استهالك يشهد لم وفي المقابل
 ). ٣( قدره متوسط سنوي بمعدل الخام من النفط
 

 الكهربائي والربط الشبكات   ٣٠/٢/٧
هــ  ٢٤/١٤٢٥ألف كيلومتر عام  ٣٣,٧ارتفع إجمالي أطوال خطوط شبكة النقل من 

 نحـو  إضـافة  ، حيث تمت)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ألف كيلومتر عام  ٣٩,٨، إلى )٢٠٠٤(
 خطة من األولى األربع السنوات خالل الكهربائية النقل خطوط من دائرة -ألف كيلومتر ٦,١

بـين منـاطق    الرئيسـة  الـربط  العمل على تنفيذ عدد من مشاريع يويجر الثامنة، التنمية
 الفـائق  الجهـد  كهربائياً على المملكة مناطق جميع ربط استكمالها، سيتحقق المملكة، ومع

وتبادلها  الطاقة نقل يتيح موحد كهربائي مزدوج الدائرة، وذلك وفق نظام )كيلو فولت ٣٨٠(
 الوطنيـة  النقل لشبكة مستقل كيان المناطق، وهو ما يهيئ قيام تلك في األحمال مراكز بين
 .الجاري تنفيذها والتخصيص الهيكلة إعادة عملية إطار في

مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج    إنجاز  كما وصل
التـي تشـمل ربـط     ،حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة األولى ،مرحلة متقدمةإلى العربية 

الشبكات الكهربائية لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطـر ودولـة   
 مهمـاً هذه الشبكة جزءاً  تشكلوس. )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مع بعضها بنهاية عام  ،الكويت

بكة الخليجية، بعد ربطها مع الشبكة العربية، ، وستتمكن الشمن شبكة الربط الكهربائي العربي
ـ  عدوي. من تصدير الطاقة الكهربائية إلى األسواق العربية واألوروبية  ارهذا المشروع أحد ثم

 .لعربيوا التنسيق والتعاون على المستويين الخليجي
 

 العمالة   ٣٠/٢/٨
 إلى -حسب بيانات وزارة المياه والكهرباء  –الكهرباء  قطاع العمالة في حجم وصل

 نحو منهم السعوديون شكل ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ عام في عامل ألف ٢٨,٣ نحو
)٨٤,٩ .(قدره متوسط سنوي بمعدل انخفاضاً شهد عدد العاملين بهذا القطاع وقد )٠,٦ (
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 العمالة، إنتاجية في ملموس وهو ما صاحبه تحسن الخطة، من األولى األربع السنوات خالل
المدة  خالل) ٥,٥( قدره متوسط سنوي لكل عامل بمعدل المشتركين عدد مؤشر ارتفع إذ

المدة  خالل) ٦,٥( سنوي متوسط بلغ بمعدل لكل عامل المباعة الطاقة مؤشر نما نفسها، كما
 اإلشارة إلى أن خطة التنمية الثامنة استهدفت معدل نمو سنوي متوسط لهذيننفسها، وتجدر 

 .سنوياً) ٦,٥(قدره  المؤشرين
 السعودة في نسبة منها، بلغت والفنية الهندسية خاصة الوظائف، توطين مجال وفي

 الفنيين، بين) ٨٠,٣(و المهندسين، بين) ٦١,٧( نحو) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ عام
 .العمال لفئة) ٩٧,٧(و ن،لإلداريي) ٩١(و
 

 والتنظيمي المؤسسيالتطوير   ٣٠/٢/٩
 الهيكلة إعادة استمر قطاع الكهرباء خالل خطة التنمية الثامنة في تنفيذ عملية

 خطوات عدة بتنفيذ المزدوج واإلنتاج الكهرباء تنظيم هيئة والتخصيص، وفي هذا الصدد قامت
 :يلي ما أبرزها أساسية،

 الكهرباء صناعة هيكلة تطوير خطة إنجاز. 

 مراجعتها وقواعد الكهربائية التعرفة تصميم  آلية المعنية بتطوير الدراسة إنجاز. 

 والمقايسة رمزي التوزيع إعداد كما يجري النقل وإصداره، )كود(رمز  إعداد. 

 المحالة لقطاعي الكهرباء والمياه المدى طويلة الخطة العمل على إعداد يجري. 

النشاط في  بمزاولة المرخص لها الكيانات عدد أن إلى السياق هذا في اإلشارة وتجدر
 .تسعة كيانات بلغ الكهرباء قد قطاع

  
 والتحديات القضايا   ٣٠/٣
 االستثمار على العائد   ٣٠/٣/١

 القليلة السنوات خالل المملكة أجرتها التي والمؤسسية االقتصادية اإلصالحات أدت  
 إلى االستثمارات توجه أن إال، الفت بشكل األعمال وبيئة االستثمار مناخ تحسين إلى الماضية
 العائد ينافس أن يجب الذي ،المرتقب العائد توفر على كلياً يعتمد معينة مجاالت أو أنشطة
 نإف الطاقة، مبيعات من تأتي الكهرباء إيرادات مجمل ألن ونظراًة، البديل االستثمارات على
 الكهربائية التعرفة مستوى علىبصفة رئيسة  يعتمد الكهرباء قطاع في االستثمار على العائد
 الخدمة إيرادات بين التوازن نإفومن ثم  ،أخرى جهة من الكهرباء مرافق وإنتاجية جهة، من
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 يفترض الكهرباء، قطاع في المطلوبة الكبيرة االستثمارات تحقيق، ووتكلفتها الكهربائية
إلى المستويات االقتصادية المحفزة  الكهرباء مرافق في االستثمار على منافس عائد ضمان

 . لالستثمارات الخاصة لإلسهام بفاعلية في تنمية هذا القطاع
وقد أسهم ثبات التعرفة الكهربائية خالل المدة الماضية، في انخفاض العائد على   

 شركةال ، وأثر بالتالي في قدرةواإلنتاجية الخدمة تكاليف في التطور ضوء فياالستثمار، 
ا، مما يتطلب التعامل بكفاءة وعملياته الجديدة مشاريعها تمويل علىللكهرباء  السعودية

ومرونة مع هذه التحديات من خالل المراجعة الدورية للتعرفة الكهربائية، مع الحرص على 
تحقيق التوازن بين تحسين العائد على االستثمار من ناحية، ومراعاة األبعاد االجتماعية في 

 .نية التعرفة من ناحية أخرىب
 

 الكهربائية األحمال ترشيد النمو  في   ٣٠/٣/٢

بالمملكة ضغوطاً متزايدة على  الكهربائية الطاقة استهالك المتسارع في النمو يشكل
ويتطلب في حال استمراره مضاعفة الطاقة اإلنتاجية لقطاع الكهرباء كل  الكهربائية، األحمال

 نسبياً مرتفعاً نمواً الكهربائية الخدمات تشهد أن الطبيعي من كان نعشر سنوات تقريباً، وإ
 حصيلة وهو عادي، غير دعُي النمو هذا أن إال المملكة، كاقتصاد النمو السريع االقتصاد في
، يمووالتق المراجعة إلى تحتاج التي والبيئية واالجتماعية االقتصادية العوامل من عدد

الحالية لم تحقق األهداف المرجوة، وتبقى الحاجة ُملّحة لتطبيق  االستهالك ترشيدفإجراءات 
السياسات ذات الصلة في ترشيد استهالك الطاقة، وأبرزها تفعيل التعرفة الكهربائية في هذا 
المجال، وتطبيق المواصفات المرشدة للطاقة على جميع األجهزة واآلالت والمعدات 

 .مختلف األبنية والمرافقالكهربائية، واعتماد العزل الحراري في 
 

 بناء قاعدة بيانات شاملة   ٣٠/٣/٣
تتطلب هذه المرحلة التي اكتمل فيها تقريباً تحقيق التغطية الشاملة للخدمة الكهربائية، 
أن يتم تعزيز كفاءة أداء قطاع الكهرباء من خالل بناء قاعدة بيانات شاملة تشتمل على 
معلومات تفصيلية عن أعطال النظام الكهربائي وأسبابها ونتائجها، واإلجراءات الفنية العاجلة 

هذه األعطال، إضافة إلى آليات المحافظة على استمرار التيار الكهربائي ومستوى  إلصالح
جهد الخدمة، وغير ذلك من المعلومات والبيانات الضرورية لتحقيق استدامة الخدمة 

 .الكهربائية واعتماديتها
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تشغيل النظام الكهربائي،  كفاءة تحسنستعزز قاعدة البيانات هذه عملية التخطيط، و
 هذه توفرحيث س المشتريات، كفاءة تحسين إلى إضافة الخدمة، اعتمادية في التطور عةمتابو

تحديد المسائل التي تتطلب المزيد من و وجودتها، ةجهزاأل كفاءة حولجيدة  معلومات القاعدة
 . التطوير

 
  الطلب وقعاتت   ٣٠/٤

 االقتصادية، البيئة في المتوقع التطورب الكهرباء، لقطاع المستقبلي المنظور حددتي
 تغطيتهم سيتم الذين الجدد المشتركين عدد إلى باإلضافة تعرفتها، وهيكل الكهرباء وأسعار
 الكهربائية األحمال ترشيد لغرض تطبيقها يتم إجراءات أي على عالوة الكهربائية، بالخدمة

 .واالستهالك
 الوطني االقتصاد شهدها التي وتيرة النمو استمرار يتوقع ،االقتصادي الصعيد على

 توقعات أن هنا إلى اإلشارة ا تجدرـاألخيرة من خطة التنمية الثامنة، كم السنوات خالل
 التعرفة هيكل أو لألسعار، ةـالفعلي اتـالمستوي في تغيير الحسبان أي في الطلب ال تأخذ

 إجراءات وتعزيز التعرفة، وهيكل األسعار مستوى مراجعة ّم فإنـن ثـة، ومـالكهربائي
 الجدول الواردة في التوقعات مستوى تخفيض إلى االستهالك وآلياته، سيؤدي ترشيد

)٣٠/٢.( 
 

 السكنيالكلي للمشترك  ستهالكاال   ٣٠/٤/١
 سنوي بمعدل المقدر التاسعة الخطة سنوات خالل االقتصادي النمو توقعات على بناء

 وفي النفطي، غير المحلي للناتج) ٦,٣(ـ ب و اإلجمالي المحلي للناتج) ٥,٢( متوسط
 للمشترك الكلي االستهالك لمؤشر يتوقع سنويا،) ٢,١( وقدره المتوقع السكاني النمو ضوء

 عام في ساعة كيلوواط ٤٢٨٢٠ ، من)٢,١( قدره متوسط سنوي بمعدل ينمو أن السكني
 ،)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ عام في كيلوواط ساعة ٤٧٥٦٣ إلى )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 ).٣٠/٢( الجدول
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 )٣٠/٢(جدول ال

 المؤشرات الرئيسة لقطاع الكهرباء 
 التاسعة التنمية خطة 

 البيان 
 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

 هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 معدل 
 النمو السنوي
 )(المتوسط للخطة 

 ٢,١ ٤٧٥٦٣ ٤٢٨٢٠ )السنةك و(متوسط االستهالك الكلي للمشترك السكني

 ٠,١ ٩٩,٨ ٩٩,٢ )نسبة مئوية من إجمالي السكان(معدل تغطية الخدمة 

 ٥٦٦٦٩٧٨٦٩٧٠٥٧٣٤,٢ المشتركون 

 ٤٦٦٠٩٤٥٥٧٣٤٩٢٦٤,٢ المشتركون السكنيون

 ٦,٤ ٢٧٢٧٦٨ ١٩٩٥٨١ (*))م ك و س(الطاقة الكهربائية المستهلكة 

 ٦,٠ ٥٤٩٣٨ ٤١٠٤٣ (**) )ميجاواط(الحمل الذروي 

 ٧,٧ ٦٥٨٢٤ ٤٥٤٢٤ )ميجاواط(الفعلية قدرة التوليد 

 ٥,١ ٥٠٠٤٣ ٣٩٠٧٨ )ميجاواط(للكهرباءشركة السعوديةالقدرة التوليد الفعلية لدى

 قدرة التوليد المتاحة من مؤسسة تحلية المياه  وكبار المشتركين
 ٢٠,٠ ١٥٧٨١ ٦٣٤٦ )ميجا واط(

 ١٣,٢ ١٩,٨ ١٠,٧ )(احتياطي التوليد 

 ٥,٥ ٨٧٨٢ ٦٧٢٠ )م و س(مقابل العامل الواحد إجمالي االستهالك 

 ٥,٠ ٢٦٠ ٢٠٤ )مشترك(إجمالي المشتركين مقابل العامل الواحد 

 ٠,٩ ٣١٠٥٨ ٢٩٧٠١ العمالةإجمالي 

 . مليون كيلو واط ساعة) م ك و س( (*)
 .الحمل غير المتزامن (**)

 .وزارة المياه والكهرباء: المصدر
 

 ون المشترك   ٣٠/٤/٢
 عام في مليون ٥,٧ نحو من المشتركين في الخدمة عدد ارتفاع إجمالي يتوقع

 ،)٢٠١٤(هـ  ٣٥/١٤٣٦ عام في ماليين مشترك ٧ نحو ، إلى)٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
نمو  وبمعدل سكني، مشترك مليون ١,١ نحو منهم مشترك، مليون ١,٣ مقدارها بزيادة
 إلى) ٩٩,٢( من الكهربائية للخدمة التغطية معدل ارتفاع، و)٤,٢( قدره متوسط سنوي

)٩٩,٨ (ويوضح الشكل  .الخطة خالل)السكني (توقعات تطور أعداد المشتركين ) ٣٠/٣
 عدد في المتوقع التطور، )٣٠/٣( الجدول يوضحخالل خطة التنمية التاسعة، كما ) واإلجمالي
 . داريةاإل المملكة مناطق في فئاتهمجميع  من المشتركين
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  )٣٠/٣(الشكل 
  تطور أعداد المشتركين 
  خطة التنمية التاسعة

  .وزارة المياه والكهرباء: المصدر    
  

  )٣٠/٣(الجدول 
  (*)توقعات األحمال الذروية وعدد المشتركين حسب المنطقة اإلدارية 

  خطة التنمية التاسعة

 المنطقة اإلدارية
 معدل النمو السنوي  )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 )(للخطة المتوسط 
الحمل
الحمل *المشتركون  *الذروي 

الحمل  *المشتركون  *الذروي 
 المشتركون الذروي

 ٤,٠٦ ٥,٧٨ ١٠,١٤٩١٣٦٠,٨٠١٣,٤٣٩١٦٦٠,٥٨ الرياض

 ٤,٠٩ ٥,٥٥ ١٠,٢٢٦١٦٨٤,٨١١٣,٣٩٩٢٠٥٩,١٣ مكة المكرمة

 ٤,٠٩ ٥,١٢ ١,٦٠٨٣٨٩,٠٩٢,٠٦٤٤٧٥,٥٤ المدينة المنورة

 ٤,٠٦ ٤,٨٩ ١,٦٥٤٢٨٨,١٠٢,١٠٠٣٥١,٥٧ القصيم

 ٤,٤٤ ٥,٧٨ ١١,٩٥٠٨٤١,٢٥١٥,٨٢٨١٠٤٥,٥٤ الشرقية

 ٤,٧٦ ٤,٩٣ ١,٤٩٧٣٢٣,٧٥١,٩٠٤٤٠٨,٥٨ عسير

 ٤,٠٩ ٧,٥٩ ٠,٧٦٣١٥٤,٤١١,١٠٠١٨٨,٧٢ تبوك

 ٤,٠٦ ٤,٦٠ ٠,٥٨٧١٢١,٤٦٠,٧٣٥١٤٨,٢١ حائل

 ٤,٤٥ ٥,٤٦ ٠,٣١٢٥١,١٣٠,٤٠٧٦٣,٥٥ الحدود الشمالية

 ٤,٧٦ ١٥,٩٨ ١,١٩٦١٨٣,٣٥٢,٥١٠٢٣١,٣٩ جازان

 ٤,٧٦ ٦,٦٣ ٠,٣٧٠٨٠,٦٢٠,٥١٠١٠١,٧٤ نجران

 ٤,٧٦ ٤,٩٦ ٠,٣٠٣١١٠,٢١٠,٣٨٦١٣٩,٠٩ الباحة

 ٤,٤٤ ٥,٣٨ ٠,٤٢٧٧٨,٠٠٠,٥٥٥٩٦,٩٤ الجوف

 ٤,٢٣ ٦,٠١ ٤١,٠٤٢٥٦٦٦,٩٨٥٤,٩٣٧٦٩٧٠,٥٨ المملكة

  .المشتركين باآلالفالحمل الذروي بألف ميجاواط، عدد   (*)
  .الكهرباءالمياه ووزارة : المصدر

٤٦٦٠٩٤٥

٤٨٦٧٥٤٢

٥٠٧٨٤٥٣

٥٢٩٢٢٨٣

٥٥١١٧٢٤

٥٧٣٤٩٢٦

٥٦٦٦٩٧٨

٥٩١٧٩٧٨

٦١٧٣٩٧٨

٦٤٣٣٧٤٨

٦٦٩٩٩٦٣

٦٩٧٠٥٧٣

٠ ١,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠

)٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/٣٠

)٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/٣١

)٢٠١١(هـ ١٤٣٣/٣٢

)٢٠١٢(هـ ١٤٣٤/٣٣

)٢٠١٣(هـ ١٤٣٥/٣٤

)٢٠١٤(هـ ١٤٣٦/٣٥

إجمالي المشترآين المشترآون السكنيون
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 الطاقة الكهربائية المستهلكة   ٣٠/٤/٣
 كيلوواط ساعة في بليون ١٩٩,٦ نحو من المستهلكة الكهربائية الطاقة يتوقع ارتفاع

 عـام  كيلـوواط سـاعة فـي    بليـون  ٢٧٢,٨ نحـو  ، إلـى )٢٠٠٩(هــ  ٣٠/١٤٣١عام 
  ).٣٠/٤(، الشكل )٦,٤( قدره متوسط سنوينمو  بمعدل ،)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

  
  )٣٠/٤(الشكل 

   الكهربائية المستهلكة الطاقة توقعات
  التاسعة التنمية خطة

  .وزارة المياه والكهرباء: المصدر  
  
  

 الذروي الكهربائي الحمل   ٣٠/٤/٤
تحسناً ملحوظاً خالل خطة التنميـة   من المستهدف أن يشهد الحمل الكهربائي الذروي   

 يبلـغ  االستهالك، بحيث في النمو معدل من نسبياً أقل التاسعة، ويتوقع أن يرتفع ولكن بمعدل
 عام ميجاواط في ألف ٤١ نحو ، ليرتفع من)٦(المتوسط للحمل الذروي نحو  النمو السنوي

ـ ٣٥/١٤٣٦عـام   ميجاواط في ألف ٥٤,٩ نحو إلى )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١  ،)٢٠١٤( هـ
 الذرويـة  األحمـال ) ٣٠/٣( الجدول الخطة، ويوضح ميجاواط خالل ١٣٨٩٥ مقدارها بزيادة

  .الخطة خالل اإلدارية المملكة مناطق في المتوقعة
  

     

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

هـ ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩(

هـ ١٤٣٢/٣١
)٢٠١٠(

هـ ١٤٣٣/٣٢
)٢٠١١(

هـ ١٤٣٤/٣٣
)٢٠١٢(

هـ ١٤٣٥/٣٤
)٢٠١٣(

هـ ١٤٣٦/٣٥
)٢٠١٤(

)
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 اإلنتاجيةالتطور المستهدف في    ٣٠/٤/٥
ولكن  الكهرباء، قطاع العمالة في إنتاجية في التحسن استمرار تشير التوقعات إلى

 عدد :اإلنتاجية لمؤشري ويتوقع. يقل عن المعدالت المسجلة خالل خطة التنمية الثامنة بمعدل
 نمو سنوي بمعدل يرتفعا أن ،االستهالك مقابل كل عامل ومعدل مقابل كل عامل، المشتركين
العمالة في القطاع  أن ينمو حجم يتوقع ولهذا،. التوالي على) ٥,٥(و) ٥( قدره متوسط
 في عامالً ٢٩٧٠١ من التنمية التاسعة، خالل خطة) ٠,٩( قدره متوسط نمو سنوي بمعدل
، الجدول )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ عام في عامالً ٣١٠٥٨ إلى) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ عام

)٣٠/٢.( 
 

 الفعلية التوليد ةقدر   ٣٠/٤/٦
 الذروي بالحمل أساساً المتمثلخالل الخطة التاسعة، و المتوقع الطلب تغطية يتطلب

 إلى باإلضافة األحمال، في للزيادة موازٍ بقدر المتاحة الفعلية التوليد قدرة زيادة المتوقع،
 وفي. وكفاءتها الكهربائية الخدمة اعتمادية من المطلوب المستوى لتأمين االحتياطي تعزيز
 عام في فقط) ٣,٣( بنحو يقدر والذي حالياً االحتياطي مستوى انخفاض ضوء
 نإف المطلوب، المستوى إلى االحتياطي هذا مستوى رفع وبافتراض ،)٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
هـ ٣٥/١٤٣٦ عام في ميجاواط ألف ٦٥,٨ نحو عن تقل لن المطلوبة التوليد قدرة

 عام في مستواهاموازنة ب ،الفعلية التوليد قدرات في المطلوبة اإلضافات نإ أي. )٢٠١٤(
 ،ميجاواط ألف ٢٠,٤قدرت بنحو  ،ميجاواط ألف ٤٥,٤ ةالبالغ )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

 الباقي أما ،ألف ميجاواط من هذه الزيادة ١١نحو  للكهرباء السعودية شركةالويتوقع أن توفر 
 المالحة المياه تحلية مؤسسة محطات منتوفيرها  فيتوقع طاوميجا آالف ٩,٤ نحو وقدره

 ).٣٠/٢( الجدول الخاص، والقطاع المشترك القطاع في المستقلين والمولدين
 

  تنميةال استراتيجية   ٣٠/٥
 المستقبلية الرؤية   ٣٠/٥/١

خدمات  على الطلب تلبي والكفاءة، االعتمادية من عالية بدرجات تتمتع كهربائية خدمة
 .المملكة أرجاءجميع  فيو لمختلف االستخدامات، الكهرباء

 
 



الصفحة
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  العامة األهداف  ٣٠/٥/٢
يلبـي احتياجـات مختلـف    بمستوى  واالعتماديةعالية الكفاءة توفير خدمة كهربائية  -

 .القطاعات والمرافق
، وتحقيق المواءمـة  وبيئية واجتماعية اقتصادية تكلفة بأقل الكهربائية الخدمة توفير -

 . بين عائد االستثمار والبعد االجتماعي
وطنية، وفـرص  ال مواردال من المضافة القيمة ظيمتع في الكهرباء قطاع تعزيز مهمة -

 .ودولياً إقليمياً تكاملها
 .إنتاجهاتوطينها والكهرباء وتقنيات  نقل -
 .والغاز للنفط المكملة الطاقةتوليد  مصادر تطوير -
 .تشجيع المحافظة على الطاقة وترشيد استهالك الكهرباء لجميع الفئات -
 

 السياسات ٣٠/٥/٣
 لصـناعة  تنظيمـي  إطار وتوفير بالمستهلك، تعنى التي الكهربائية بالخدمات االرتقاء 

 .ومستقراً واضحاً يكون الكهرباء

 الكهربائية للخدمة الشاملة التغطية على المحافظة. 

 الخدمة واعتمادية الكهربائي النظام أعطال حول شاملة بيانات حفظ. 

 الكهرباء ومرافقه قطاع جميع أنشطة في االقتصادية والفعالية اإلنتاجية تعزيز. 

 الكهرباء قطاع أنشطة وتخصيص الهيكلة إعادة عملية استكمال. 

 االستثمار على الخاص القطاع تشجيع يكفل بما الكهرباء صناعة في المنافسة تحقيق 
 .الكهربائية الخدمة على الحصول في االختيار حرية للمستهلك يكفل وبما فيها

 لها الدورية المراجعة وإجراء وهيكلها الكهربائية التعرفة تحديد.  

 المشتركين فئات لجميع الكهرباء استهالك وترشيد الطاقة على المحافظة تشجيع. 

 الكهربائيـة  الطاقـة  تبـادل  لتعزيز العربية والشبكة الخليجية الشبكة مع الربط إكمال 
 .وتصديرها

 الكهربـاء  نظـم  تقنيـات  نقل إلى الهادفة واألنشطة والمشاريع البرامج إقامة تشجيع 
 .وتطويرها وتوطينها

 الكهرباء إلنتاج الرياح وطاقة الشمسية الطاقة استخدام تطوير. 
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 المالحـة  الميـاه  وتحليـة  الكهربـاء  إنتاج ألغراض النووية الطاقة استخدام تطوير 
 .األخرى السلمية واالستخدامات

 الطاقة استهالك ترشيد وبرامج والغاز للنفط المكملة الطاقة مصادر تطوير دعم. 

 
 األهداف المحددة  ٣٠/٥/٤
  مليـون   ١,١مليون مشترك جديد مـنهم نحـو    ١,٣الكهربائية لنحو توفير الخدمة

 .مشترك سكني خالل سنوات الخطة التاسعة
  ألف ميجاواط خالل الخطة ٢٠,٤تعزيز قدرة التوليد الفعلية بنحو. 

  ١٩,٨(رفع احتياطي التوليد إلى (من إجمالي الحمل الذروي بنهاية الخطة. 

  ٥(الكهرباء بمعدل سنوي متوسط قدره تحسين إنتاجية العمالة في قطاع ( خالل مدة
 .الخطة
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  مقدمةال  ٣١/١

تحوالت جوهرية خالل العقود األربعة الماضية، تجسدت في بناء النقل قطاع  شهد
وقد  .بدول الجوار والعالموربطتها جميع مناطق المملكة من المواصالت غطّت  شبكة متقدمة

 خدمات النقللالرتقاء بمستوى كفاءة التطوير خالل خطة التنمية الثامنة  تواصلت جهود
 . إعادة الهيكلة والتخصيصاستمرار سياسة من خالل  وإنتاجيتها،
، توسعة شبكة الخطوط الحديديةمشروعات  التنمية الثامنةخطة  انطلقت خاللقد و

فضالً عن تقديم  ،لمملكةا بين مناطقلنقل الركاب والبضائع وهو ما سيوفر وسيلة فعالة 
وُبدئ في . بموانئ المملكة وبواباتها الدوليةتربط المشاعر المقدسة خدمات نقل متطورة 

المؤسسة العامة إعادة هيكلة  ، كما تواصلت خطواتتحرير سوق النقل الجوي الداخلي
شاملة توسعة عملية ، فضال عن البدء في وتخصيصها السعوديةالجوية العربية خطوط لل
 . مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدةل

وتحسين كفاءتهـا،  مرافق النقل االستمرار في تطوير  خطة التنمية التاسعةوتستهدف 
في إطار نظـام نقـل متعـدد    تعزيز درجة تكاملها فضالً عن  ،لمواكبة الطلب المتنامي عليها

علـى تنفيـذ   الخطة كما ستركز . مكانتها في منظومة النقل اإلقليمية والدوليةدعم والوسائط، 
. بعد اعتمادهـا مـن ِقبـل مجلـس الـوزراء      ،االستراتيجية الوطنية للنقل بأبعادها المختلفة

العمـل علـى تحسـين    و ،لنقل العام داخل المـدن بكفاءة خدمات ا وتستهدف الخطة االرتقاء
 فضالً .السلبية اهتالبيئة من تأثيرا، واالهتمام بحماية مستويات السالمة في جميع وسائط النقل

منظومـة  إطار األمن الوطني ومتطلبات االستجابة للكوارث، في الدفاع وعن توفير مقتضيات 
 . النقل الوطنية

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع النقل موضحاً التطورات التي شهدها خالل  
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل خطة  برزخطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ

الضوء على الرؤية المستقبلية،  يلقالتنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته، وُي
 . واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
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 الوضع الراهن   ٣١/٢
 الطرق  ٣١/٢/١

زادت  الطرق الوطنية تطوراً ملموساً خالل خطة التنمية الثامنـة، حيـث   حققت شبكة
ألـف كيلـومتر فـي عـام      ١٦٥من نحـو  من الخطة خالل السنوات األربع األولى ها لاطوأ

، )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩في عام كيلومتر ألف  ١٨٣,٩إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥
شبكة الطـرق المعبـدة   في الزيادة بلغت وقد ). ٢,٧(سنوي متوسط قدره نمو بمعدل وذلك 
في حين . )٣١/١(الشكل ، )٣,٩(كيلومتر، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره آالف  ٧,٦نحو 

   .للمدة نفسها) ٢,٣(نمت شبكة الطرق الترابية بمعدل سنوي متوسط قدره 
ـ    ارتفاع ذا السياق إلىـي هـويشار ف  ٦,٩ ـن نحـو الكثافة اإلجماليـة للطـرق م

 عاكسـة مسـتوى  ، المدة المشار إليهـا خالل  كيلومتر لكل ألف نسمة ٧,٤ نحوكيلومتر إلى 
   .ذا المرفق األساسي من مرافق النقلـي أداء هـالتحسن ف

ويجدر بالذكر أن قطاع الطرق حظي بدعم مالي كبير من خالل برنامج فائض إيرادات 
 ١٤,٥مجموعـه  الميزانية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، حيث خصص للقطـاع مـا   

  .بليون ريال ضمن المراحل الثالث لهذا البرنامج
  

  ) ٣١/١(الشكل 
  شبكة الطرق المعبدة 

  (*)خطة التنمية الثامنة 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  ) *(  
  .وزارة النقل: لمصدرا   

 






٤٢
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)٢٠٠٤(
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)٢٠٠٥(

هـ  ١٤٢٧/٢٦  
)٢٠٠٦(

هـ  ١٤٢٨/٢٧  
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 )٣١/١(الجدول 

 شبكة الطرق حسب المناطق اإلدارية
 )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 
 المنطقة

 الطرق الترابية )كيلو متر(الطرق المعبدة
 اإلجمالي الطرق الفرعية الطرق الثانوية الطرق الرئيسة )كيلو متر(

 ١٣٧٥٨١٢٨٦٧ ٩٠٤٣ ٢٢٣٠ ٢٤٨٥ الرياض
 ١٦٧٠٧ ٥٤٢٨ ٢٢٢٥ ١٠٠٧ ٢١٩٦ مكة المكرمة

 ١٧١١٠ ٤١٢٨ ١٩٥٨ ٩٣٧ ١٢٣٣ المدينة المنورة

 ١٧١٩٧ ٥٢٣٢ ٣٥١٢ ١٠١٠ ٧١٠ القصيـم

 ٣٥٢٣ ٥٦٨٧ ٢٠٨٦ ١٣٤٩ ٢٢٥٢ الشرقية

 ٢٠٧١٨ ٤٤٦٦ ٢٦٩٥ ٨٨٧ ٨٨٤ عسيـر

 ٣٦٠١ ٢٧٥٠ ٩٧٦ ١٨٩ ١٥٨٥ تبـوك

 ١١٨٣١ ٣٧٦٤ ٢٥٦٨ ٤٣٣ ٧٦٣ حائـل 

 ١٠٢٢ ١٧٧٩ ٨٤٥ ٠ ٩٣٤ الحدود الشمالية

 ٤٦٠٩ ١٣٠٢ ٨١١ ٢٢٢ ٢٦٩ جـازان

 ٩٦٤٧ ١٦٨٦ ٧٠٤ ٥٢٨ ٤٥٤ نجـران

 ٥٩٢٢ ١٦٥٥ ١١٤٤ ٣٨٩ ١٢٢ البـاحة

 ٥٤٠٣ ٢١٣٣ ١١٤٩ ٠ ٩٨٤ الجـوف

٥٣٧٦٨١٣٠١٥٧ ٢٩٧١٦ ٩١٨١ ١٤٨٧١ اإلجمالي
 .وزارة النقل: المصدر

 
كما . المزدوجةوبشبكة حديثة من الطرق السريعة الرئيسة ط المراكز الحضرية ـترتب

 –شمال الالغرب، أو  –شرق ال: محوريةالرئيسة المحافظات والمراكز األخرى بالطرق الترتبط 
 كيلومتر ٧٤٨٢بطول  ،من الطرق الرئيسة لهذين المحورين روقد تم تنفيذ جزء كبي. جنوبال

 سـافة المتبقيـة  مإلكمال الحتى نهاية السنة الرابعة من خطة التنمية الثامنة، ويجري العمل 
عملية تسهيل ، لنشاء شبكة طرق بديلةإلدراسة يجري إعداد كما . خالل خطة التنمية التاسعة

من جهة أخرى،  .في تكاليف النقلكبيرة تحقيق وفورات من ثم، ، ووتقريب المسافاتلوصول ا
تشهد الطرق الدولية، التي تربط المملكة بالدول المجـاورة، خاصـة دول مجلـس التعـاون     

 .الخليجي، عملية تطوير شاملة، وذلك إلكمال تحويلها إلى طرق مزدوجة
 المسـجلة المركبات إجمالي عدد  كة، فقد قُدرالمملفي وفيما يختص بأعداد المركبات 

سـيارات  و الخاصـة السيارات  وتمثل. مركبة بنهاية خطة التنمية الثامنةمليون  ٥,٣٦بنحو 
ويشار إلى أن النقل البري على الطرق . لمركباتعدد اإجمالي من ) ٩٦( خفيفة نحوالنقل ال

مـن  ) ٨٥(نحو  حيث تستحوذ على، وسيلة النقل األولى يشكل ،اصةالخ مركباتالاستخدام ب
التوزيـع  فـي المقـام األول، ثـم    المستهلك تفضيالت ب ويفسر هذا الوضع. الرحالتإجمالي 



 الصفحة
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محدوديـة  إضافة إلى الجغرافي لمراكز اإلنتاج واالستهالك على الصعيدين المحلي والوطني، 
  .في بعض أجزاء الشبكةالبدائل المناسبة 

  
  )٣١/٢(الشكل 

  ريأسطول النقل الب
  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

  .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر      
  

خـالل  ألـف حافلـة    ١٠٠نحو  ،من مختلف األحجام ،بلغ حجم أسطول الحافالتوقد 
حـو  ن ،من مختلف األحجـام صهاريج، بلغ حجم أسطول الشاحنات والالمدة نفسها، في حين 

، الشـكل  مليون طـن متـري   ٦,٦تقدر طاقتها اإلجمالية بنحو  وصهريج، ألف شاحنة ١٩٠
)٣١/٢.(  

الكثافـة   إضـافة إلـى زيـادة    ،متوسط ملكية الفرد للسيارات وقد ترتب على ارتفاع
التنقل، حيث حركة زيادة  وتوسع المشروعات التنموية في مختلف المناطق، الجغرافية للطرق

  . )٢٠٠٨– ١٩٩٩(هـ ٢٨/١٤٢٩-١٩/١٤٢٠المدة خالل ) ٢٩( حوبن تارتفع
بواسطة أسطول يضـم   ،الشركة السعودية للنقل الجماعي تقديم خدماتها توقد واصل

وقد بلغ عدد . وجهة دولية ٣٠ومدينة وقرية داخل المملكة  ٣٨٢تخدم  ،حافلة حديثة ٣٠٠٠
راكب بـين  مليون  ٦,٩نحو  )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩الركاب الذين خدمتهم الشركة في عام 

مليون راكب ألغراض الحـج   ٥,٥، منهم نحو مليون راكب داخل المدن ١١,٩ونحو المدن، 
 ألـف  ٦٠٠ي حين بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم على الرحالت الدولية نحـو  ـوالعمرة، ف

  .راكب

السيارات الخاصة  

٦٤

المرآبات الخفيفة

٣٢ أخرى

٤
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 يةالحديدالخطوط   ٣١/٢/٢

مـا  على المسار الذي يربط  راهنفي الوقت الالعاملة  يةالحديدالخطوط شبكة تقتصر 
وقـد  . البضـائع والركاب ، وذلك لنقل في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض بين مدينة الدمام

هـ ٢٤/١٤٢٥ليون طن في عام م ٢,٦ارتفع حجم البضائع المنقولة على هذا الخط من نحو 
، بمعـدل نمـو سـنوي    )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ليون طن في عام م ٣,٥إلى نحو  )٢٠٠٤(

المنقـولين للمـدة نفسـها، الجـدول     عدد الركاب ، في حين تذبذب )٨( نحو متوسط قدره
)٣١/٢ .( 
 

 ) ٣١/٢(جدول ال
 يةالحديدالخطوط نشاط شبكة 

 )*( خطة التنمية الثامنة
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 - ١٠٧١,١١١٠٧,١٠,٣٨ ١١٠٩,٩ ١٢٢٨,٠ ١١٢٤,٠ )ألف راكب(عدد الركاب 

 ٨.٠ ٣,٤٨ ٣,٢٧ ٢,٥٠٢,٦٧ ٢,٥٦ )مليون طن(البضائع 

 ٩,٢ ٣٩٨ ٢٨٠٣١٥٣١٨٣٤٩)ألف حاوية قياسية(عدد الحاويات 

 .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة (*) 
 .المؤسسة العامة للخطوط الحديدية :المصدر 

 
الخطوط الحديدية، في تنفيذ توسعات مهمة لشبكة التنمية الثامنة خطة  وقد بدئ خالل

هو خـط  أولها  ،من الخطوط الحديديةكيلومتر  ٣٩٠٠ حونستضيف  ،مشروعاتثالثة  شملت
بالريـاض، مـروراً بمنـاطق     شمال المملكةفي دين التعالذي يربط مواقع  ،جنوبال -الشمال

وقد تـم  . ء رأس الزور على الخليج العربييناالجوف وحائل والقصيم، مع وصلة تمتد إلى م
 إنشاء هذا الخـط تتولى ل )٢٠٠٦( هـ٢٦/١٤٢٧شركة مستقلة في عام الترخيص بتأسيس 

يموله صندوق االستثمارات  والذي ،"قطار الحرمين"ني ويعرف باسم المشروع الثاو. وتشغيله
مكـة المكرمـة،   مـدن  ليربط ، )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في تنفيذه عام العامة، قد بدأ العمل 

ومن المستهدف أن يسـهم هـذا   . ةوالمدينة المنورة، بخدمات قطارات الركاب السريعوجدة، 
أمـا المشـروع   . وإليها في نقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المشاعر المقدسة المشروع

، البحـر األحمـر  ساحل الخليج العربي بمدينة جدة على الثالث والذي يربط مدينة الدمام على 



 الصفحة
٥٦٦ 

 

ربط مدينـة الـدمام   لباإلضافة إلى وصلة  ،"الجسر البري"ـويعرف ب، مدينة الرياضروراً بم
، (BOT)، فمن المتوقع أن يتم تنفيذه بنظام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بمدينة الجبيل

  ).٣١/٣(الشكل 
 )٣١/٣(الشكل 
 المستهدفة  يةالحديدشبكة الخطوط 

 خطة التنمية التاسعة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .المؤسسة العامة للخطوط الحديدية: المصدر
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٣١  
 النقل الجوي  ٣١/٢/٣

وسـتة   ،أربعة مطارات دوليـة مطاراً، منها  ٢٦تضم شبكة النقل الجوي في المملكة 
ويشكل النقل الجوي الداخلي، الذي شـهد تطـوراً   . محلياً وستة عشر مطاراً ،مطارات إقليمية

نحـو  يجعل  ع هذه المطارات جغرافياًيتوزملموساً خالل الخطة، وسيلة نقل مهمة، خاصة أن 
)٩٠ ( وهو مـا  ساعتين بالسيارة من أقرب مطارنحو من سكان المملكة يعيشون على بعد ،

  . كيلومتر ٣٥٠التي تتجاوز ياب اإلذهاب وال التيجعل النقل الجوي الخيار األفضل لرح
الخطـة  خـالل  ، )٧,٢( قـدره النقل الجوي للركاب بمعدل سنوي متوسـط  وقد نما 

الشـكل  ، )٢٠٠٨(هــ  ٢٨/١٤٢٩مليون راكب فـي عـام    ٤٥,٣نحو  بحيث بلغ الثامنة،
من إجمالي حركـة الركـاب فـي    ) ٨٤,٨(وتستحوذ المطارات الدولية على نحو . )٣١/٤(

كمتوسـط  ) ١,٧(نحو  البضائع المنقولة جواًالمقابل، بلغ معدل نمو  وفي. مطارات المملكة
  . خالل الخطةسنوي 

  )٣١/٤(الشكل 
  حركة الركاب في المطارات

 (*)خطة التنمية الثامنة

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)  
  .الهيئة العامة للطيران المدني: المصدر  
  

لمطـار الملـك    شـاملة توسـعة  عملية في تنفيذ  الثامنةوقد ُبدئ خالل خطة التنمية 
مليـون راكـب    ٨٠إلى  ١٥من االستيعابية  تههدف رفع طاقستت ،عبدالعزيز الدولي في جدة

الموافقة على إنشاء مطار دولي جديد فـي المدينـة    تكما تم. ياً في نهاية مدة المشروعسنو
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الدولية الداخلية اإلجمالي
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في المرحلة ته تبلغ طاقثم نقل الملكية، والذي يتوقع أن  تشغيلوال بناءال بنظام عقودالمنورة 
  .)٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بنهاية عام سنوياً مليون راكب  ١٢نحو األولى 

  
 الموانئ والنقل البحري  ٣١/٢/٤

مليون طن في  ١١٩,٩ارتفع حجم البضائع المناولة في جميع موانئ المملكة من نحو 
، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مليون طن في عام  ١٥٤,٨إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 

ويتوقع تأثر حركة البضائع ). ٣١/٥(، الشكل )٦,٦(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
  .المناولة في الموانئ باألزمة االقتصادية العالمية بنهاية خطة التنمية الثامنة

وفي إطار السعي لتحويل موانئ المملكة إلى موانئ محورية شهد ميناءا جدة 
اإلسالمي والملك عبدالعزيز بالدمام تطويراً للبنية التحتية بإنشاء محطات جديدة لمناولة 

هذا وقد بلغ إجمالي الحاويات المناولة في عام . الحاويات بتمويل من القطاع الخاص
نة وازم) ١٧,٧(ليون حاوية قياسية، وبزيادة قدرها م ٤,٦٥نحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

من إجمالي ) ٧١(ويستحوذ ميناء جدة اإلسالمي على نحو ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥بعام 
  .لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام) ٢٧(الحاويات المناولة في مقابل نحو 

  
  )٣١/٥(الشكل 

  البضائع المناولة عبر الموانئ التجارية والصناعية
  (*)خطة التنمية الثامنة 

  .حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة  (*)
  .المؤسسة العامة للموانئ: المصدر
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الموانئ التجارية الموانئ الصناعية اإلجمالي
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٣١  
مليـون   ١,٣أما فيما يختص بأعداد المسافرين عبر الموانئ، فقد بلغ عـددهم نحـو    

هــ  ٢٤/١٤٢٥مليـون عـام    ٢,٠٥موازنة بنحـو  ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩مسافر عام 
 ).٣٦,٦(دره ، بانخفاض ق)٢٠٠٤(

وقد ُبدئ خالل خطة التنمية الثامنة في تنفيذ مشروع ميناء رأس الزور على سـاحل  
 .الخليج العربي، والذي سيخدم بصورة أساسية الصناعات التعدينية وتلك المرتبطة بها

فـي عـام    ترخيصاً ١٢٢ عدد التراخيص الممنوحة لألنشطة االقتصادية البحريةبلغ 
نهايـة خطـة التنميـة    موازنة بالوضع في ) ٤٥(بزيادة قدرها ، )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

سفينة، بزيادة قـدرها   ٦٥٣كما بلغ عدد السفن المسجلة ). ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥السابعة 
)٦,٥ ( وقد شهدت خطة . مليون طن ١,٩خالل المدة نفسها، وبطاقة إجمالية تصل إلى نحو

 . اءة خدمات النقل بين جازان وجزر فرسانالتنمية الثامنة تأمين عبارات نقل حديثة، لرفع كف
 

 النقل العام داخل المدن  ٣١/٢/٥

مـن   ،داخل المـدن وتحديثها تطوير منظومة النقل العام بخطة التنمية الثامنة اهتمت 
على البيئة، وترشيد اسـتهالك   تخفيض الضغوطإضافة إلى تحسين كفاءة النقل الداخلي، أجل 
 .في إعداد دراسات لوضع خطط شاملة للنقل العام داخل المـدن الخطة ُبدئ خالل قد ف. الطاقة
، وقـد  تم االنتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالسياسات والتشريعات المنظمة للنقل العامكما 

وفـي هـذا   . روجعت نتائج هذه الدراسة ومن ثم أحيلت إلى اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري
امنة في تصميم نظام للنقل العام في مدينة الرياض يستخدم ُبدئ خالل خطة التنمية الثاإلطار، 

 .القطارات الخفيفة
العديـد مـن اللـوائح    إصـدار  خـالل الخطـة   أما على المستوى التشريعي، فقد تم 

الالئحة التنفيذية لنظام النقل العام، والئحة تـأجير السـيارات الصـغيرة،    : واإلجراءات منها
نشـاط  و، وشروطه إجراءات ترخيص نشاط النقل المدرسي إضافة إلىوالئحة األجرة العامة، 

 . المعلماتنقل 

 
 كفاءة األداء  ٣١/٢/٦

 تعزيـز الطـرق البريـة   اهتمامها ب ،خالل خطة التنمية الثامنة ،وزارة النقل واصلت
المكونة من محطات حصـر الحركـة    من خالل تطوير المنظومة الوطنية ،ومتابعة أوضاعها

عـن حمايـة الطـرق مـن      وتوفر هذه المنظومة، فضالً. الشاحناتالمرورية ومحطات وزن 



الصفحة
٥٧٠

 

إدارة يتم االعتماد عليهـا فـي   التي و، بيانات عن تدفقات الحركة المرورية، الزائدةاألحمال 
 . عمليات تطوير شبكة الطرق وصيانتها

الخطة،  خالل تحسن الوضع المالي للمؤسسة العامة للخطوط الحديديةكما تواصل 
وعلى خدمات نقل البضائع والحاويات  ،بشكل عامعلى خدماتها النمو في الطلب وذلك نتيجة 

األنشطة إيرادات فقد ارتفع إجمالي . استمرار التحسن في اإلنتاجيةإضافة إلى بشكل خاص، 
إلى نحو  )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥مليون ريال في عام  ١٨٠,٩من نحو الرئيسة للمؤسسة 

خالل هذه المدة،  )٦١(بزيادة قدرها ، )٢٠٠٨(ـ ه٢٨/١٤٢٩مليون ريال في عام  ٢٩٠,٨
التي بلغت  خدمات نقل البضائع إال أن الحصة الكبرى من إجمالي اإليرادات كانت من نصيب

)٨٢(  هـ ٢٨/١٤٢٩في عام)٢٠٠٨(. 
المؤسسة تم نقل أصول ، وتخصيصه إعادة هيكلة أنشطة النقلسياسة في إطار و

التي ستتولى تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط ما شركة الالعامة للخطوط الحديدية إلى 
) ٢٤٤(مجلس الوزراء رقم  بين مدينتي جدة والدمام مروراً بالرياض، وذلك استناداً إلى قرار

لشبكة الخطوط ستنفذ التوسعات، التي تم اعتمادها كما . )٢٠٠٦(هـ ٢٩/١٠/١٤٢٧وتاريخ 
أن تؤثر إيجاباً على كفاءة يتوقع ، والتي صمع القطاع الخامن خالل شراكات  ،الحديدية

 . بشكل عام نظام النقل ككلبشكل خاص و الخطوط الحديدية
: هيبشأن قطاع النقل الجوي خطة التنمية الثامنة أربعة أهداف محددة لقد تضمنت 

الخطوط "تخصيص الناقل الوطني وإكمال ، وتنفيذها اعتماد سياسة األجواء المفتوحة
ادة هيكلة الهيئة العامة للطيران المدني، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز ، وإع"السعودية

 ،تلك األهدافاتجاه إنجاز في ملموس تقدم شهدت هذه المدة تحقيق وقد . الدولي في جدة
، الطيران المدني الجديدنظام كما صدر  ،سياسة األجواء المفتوحةفي تبني المملكة بدأت حيث 
منح التراخيص لشركات النقل  لعامة للطيران المدني، وفي مقدمتهااالهيئة مهمات حدد  والذي

أصدرت الهيئة لوائح وإجراءات منح التراخيص ومن جانبها، . الجوي الوطنية واألجنبية
 .المتعلقة بشركات النقل الجوي المرخص لها في المملكة

 فيالمنافسة  تعزيزالمرحلة األولى من برنامج أيضاً استكمال  تم خالل سنوات الخطة
لعمل إلى جانب الخطوط باشرتا ا ن جديدتين،شركتيلترخيص ال ، حيث تمسوق النقل الجوي

، فقد السعوديةالجوية لخطوط أما بالنسبة ل. الداخلي واإلقليمي ينالسعودية في السوقالجوية 
وذلك تمهيداً لعملية التموين وخدمات الشحن، ، مثل خدمات وحداتهاتخصيص عدد من تم 
 )٢٠٠٨( هـ٢٨/١٤٢٩وعلى صعيد إدارة المطارات، تم التعاقد في عام . تخصيص الكاملال

إلدارة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد  ،مع شركات عالمية متخصصة



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٥٧١ 

ـل
النق

 
صل

الف
 

٣١  
وتشغيلها، وذلك تمهيداً لتشغيلها  العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام

ة، من أجل االرتقاء بمستوى الكفاءة اإلدارية والمالية لتلك المطارات، على أسس تجاري
 . لتصبح أكثر جاذبية

فقد تواصل تنفيذ برنامج التخصيص في إدارة الموانئ البحرية، وعلى صعيد خدمات 
، امتيازاً ٢٩ في هذا اإلطار عدد االمتيازات الممنوحةبلغ حيث مرافق الموانئ وتشغيلها، 

ريال باليين  ٤نحو وقد استثمر القطاع الخاص . عاماً ٢٠ و ١٠ ما بيناوح تتروذلك لمدد 
 .وعالمياً تها التنافسية إقليمياًاتعزيز قدرل ،تطوير الموانئفي 

 
 سالمة الحركة المرورية  ٣١/٢/٧

فـي عـام    ألـف حـادثٍ   ٤٨٦نحو إلى عدد حوادث السير على شبكة الطرق  ارتفع
. )٢٠٠٤(هــ  ١٤٢٥فـي عـام    ألف حـادثٍ  ٢٩٣,٣نحو بمقارنة ، )٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩

زيـادة  ترتب علـى  . الحوادثتلك من إجمالي ) ٨٦(نحو على الحضرية وتستحوذ المناطق 
. القضايا المقلقـة  برز، بحيث باتت من أالوفيات واإلصاباتالحوادث بهذا الشكل ارتفاع أعداد 

المدة وفاة خالل  ٦٤٥٨وفاة إلى  ٥١٦٨الوفيات نتيجة حوادث الطرق من  فقد ارتفعت أعداد
من ) ٢٠(، نحو وفيات وإصاباتالحوادث الجسيمة، التي نجم عنها شكلت كما . المشار إليها

هــ  ١٤٢٥فـي عـام   ) ٨,٨(بنحـو  مقارنـة  ) ٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩عدد الحوادث في عام 
كما  ور،جديد للمرنظام وتفاعالً مع تلك التطورات، صدر خالل خطة التنمية الثامنة ). ٢٠٠٤(

شبكة متقدمة تعتمـد  وتسجيل المخالفات المرورية باستخدام الطرق مراقبة العمل على يجري 
 .)ساهر( تقنية االتصاالت والمعلوماتعلى 

 
 حماية البيئة   ٣١/٢/٨

دراسة التأثيرات البيئية لمشاريع  باتتمع سياسات خطة التنمية الثامنة،  انسجاماً
دراسات الجدوى، كما  تشكل مكوناً رئيساً من مكوناتالوسائط، جميع النقل الكبيرة، من 

وقد . المشروعات وتصميمها وتنفيذهاشروط تخطيط أهم المحافظة على البيئة من  تأصبح
جرى كما . في مجال النقلالبعد البيئي ب على قسم خاص االستراتيجية الوطنية للنقل انطوت
اد الئحة معايير ـشأن اعتمبدول الخليج العربية لمجلس التعاون لقرار المجلس األعلى تطبيق 

عتماد المعايير والمقاييس الموحدة لجودة إضافة إلى امستويات الضوضاء في دول المجلس، 
يشكل والتي االستراتيجية الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية، إعداد  يجري حالياًو. الهواء



الصفحة
٥٧٢

 

 .الرئيسة هاالنقل أحد أبعاد
لما تفرضه  ،الملوثةلالنبعاثات  رئيساً داخل المدن مصدراًلمرورية الحركة اتمثل كثافة 

تطوير منظومة مهماً لدافعاً ويمثل هذا العامل  .على البيئة والصحة العامة ةمتزايدمن ضغوط 
 ويتوقع، الذي يجري دراسته حالياًو ،النقل العام المتكاملة داخل المدن الكبيرة والمتوسطة

 . خالل السنوات القليلة القادمة هتنفيذالبدء في 
 

  المؤسسي والتنظيميالتطوير   ٣١/٢/٩
 ،المؤسسي والتنظيمي على الصعيدينشهد قطاع النقل تطورات سريعة وجذرية ي

ذي ال ،التخصيص ارتباطاً ببرنامج وأ تنفيذها، إعادة الهيكلة الجاريعملية  سواًء من خالل
التي شهدها وفيما يلي أهم التطورات . جميع وسائط النقل والخدمات ذات العالقةيشمل 

 :خالل خطة التنمية الثامنةالقطاع على هذا الصعيد 
  نظام جديد للمرور والئحته التنفيذية، كما تخضع سياسات النقل العام  تم إصدار: الطـرق

ويـتم  . مي لهذا القطاعوتشريعاته لمراجعة شاملة، من أجل إحداث تطوير هيكلي وتنظي
 . كذلك بحث آليات رفع كفاءة محطات الخدمة على الطرق، ومراجعة األطر الالزمة لذلك

 تنظيم تتولى هيئة مستقلة ُأنشئت هيئة الخطوط الحديدية، وهي : يـة خطـوط الحديد ال
التـرخيص  إضـافة إلـى    ،وتحديد الرسوم واألسعاروضمان المنافسة العادلة،  قطاع،ال

كما صدرت قرارات من مجلس الـوزراء تقضـي بالموافقـة علـى     . لجديدةلألنشطة ا
لتكـون مسـؤولة عـن     ،)سار(لخطوط الحديدية الترخيص بتأسيس الشركة السعودية ل

وفـي  . السـعودي الجسر البري الجنوب، وتأسيس شركة  -مشروع سكة حديد الشمال 
لخطـوط  لنظام جديـد   إعدادحالياً يجري ضوء التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع، 

 . الحديدية

 وتنظيم الهيئة العامة للطيـران المـدني،   الطيران المدني، نظام إقرار تم  :النقل الجوي
في و .للطيران المدنياللوائح االقتصادية عن إقرار  فضالًونظام تعرفة الطيران المدني، 

الخطوط للعمل إلى جانب تم الترخيص لشركتي نقل جوي ، )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨عام 
عقـود مـع شـركات دوليـة      ـتبرمكمـا أ. السعودية في السوقين المحلي واإلقليمي

وخـالل الخطـة   . الثالثة في جدة والرياض والدمام دوليةالمطارات الدارة إلمتخصصة 
 .صنّف مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن المطارات الدولية

   والتطورات المحلية والدولية، خاصة بعد انضمام  في ضوء المستجدات :النقـل البحـري
المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وسعيها لتوسيع نطاق تجارتها مع العالم، يجري العمل 
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٣١  
على إعداد النظام البحري التجاري السعودي، من أجل توحيد تشريعات النقـل البحـري   

 .المنظمة لجميع الجهات ذات العالقة

 
 دياتالقضايا والتح  ٣١/٣
 تطوير البنية التحتية  ٣١/٣/١

 للنقل التحتية لبنيةا : 
المعنية على إنجاز ما يخصها من خدمات البنية التحتية لقطاع النقل كل  الجهاتتعكف 

وسائط النقل المختلفـة، إال  التطور الذي شهدته من  الرغمعلى و. افي حدود اختصاصهجهة 
الناجحة إلى أنه العديد من التجارب العالمية  وتشير. التكاملال تزال بحاجة إلى المزيد من أنها 

 المتعـددة  الوسائط بين بالتداخالت يمكن االرتقاء بكفاءة قطاع النقل من خالل تعزيز االهتمام
  .التخطيط من المبكرة المراحل خالل

 الوطنيـة  السـتراتيجية وتُعد هذه إحدى القضـايا األساسـية التـي سـتهتم بهـا ا     
لتي تنطوي على إطار عمل مستقبلي طويل المـدى، تتحـدد مـن خاللـه مهمـات      ، واللنقل

ومن ثم يفترض، بـدءاً مـن خطـة التنميـة التاسـعة، قيـام جميـع        . الجهات ذات العالقة
الجهات بإعداد متطلباتها من مشـروعات البنيـة األساسـية، فـي ضـوء توجهـات هـذه        

 تقـديرات فضـالً عـن   ، قترحـة ع المجدوى االقتصادية للمشـاري االستراتيجية، مع إثبات ال
 التحتيـة  البنيـة  تطـوير  تخطـيط  بـين  الربط يتم وبهذا. ها وغيرهاتمويل مجابر، وتكلفتها

 وفقـاً  ديناميكيـة  بصـورة  الخطـة  هـذه  ضـبط  ، على أن يـتم مبكرة مرحلة في والتمويل
 . بحيث تخضع للمراجعة الدورية ،والتطورات لالحتياجات

 
 مشاركة القطاع الخاص : 

ُيعد توفير قنوات استثمارية لتطوير البنية التحتية قضية مهمـة، خاصـة فـي ظـل     
خـالل  وعلى الرغم من تقلص الفجـوة التمويليـة نسـبياً    . المتاحةالموارد المالية محدودية 

إال أن السـمة   ،تحسن أسواق النفط وارتفاع أسـعاره وذلك نتيجة ل ،السنوات القليلة الماضية
االعتماد الكلي على الرئيسة التي تميز أسواق النفط هي عدم االستقرار، ومن ثم، ينبغي تجنب 

مـن خـالل    ويمكن ردم الفجوة التي قد تنشأ عن تراجع التمويل العام،. موارد ميزانية الدولة
وإذا . فيهـا المنافسة  عزيزالنقل وت أسواقتحرير و ،توفير الفرص االستثمارية للقطاع الخاص
 يستهدف االرتقـاء بمسـتوى  في جميع وسائط النقل كان برنامج إعادة الهيكلة والتخصيص 

 ،هي تعزيز مشاركة القطـاع الخـاص  لذلك ن النتيجة الطبيعية إف اإلنتاجية،الكفاءة وتحسين 



الصفحة
٥٧٤

 

البعـد  ، مـع مراعـاة   بحيث تحقق االسـتقالل المـالي   ،والتشغيل التجاري للمرافق المختلفة
 .العام لنقلعي في توفير خدمات ااالجتما

 
 نقل البضائع وتسهيل التجارة  ٣١/٣/٢
  األنماط المتعدد للنقل اللوجستية الخدماتتوفير : 

 عددالنقل المتتطوير نشاط بظهور اهتمام متزايد  وتوسعها التجارة عولمةترتب على 
 اندماج تصاعدت ظاهرةكما  .الوفاء بمتطلبات التجارة العالمية ليكون قادراً على الوسائط
شبكات ا، بحيث أضحت تشكل خدماتهالجغرافي ل نطاقاتساع الو ،العالميةالشحن  شركات

م عملياتهالنقل  مرافقومواكبة لتلك التطورات، طور مشغلو . النقل لخدماتعالمية متكاملة 
شبكات  إدارةلهذه التطورات أن تسهم في تحسين  ويتوقع. أكثر كفاءة خدماتمن خالل تقديم 

 . من جهة أخرى ماتهاوتعزيز الطلب على خد ،النقل العالمية من جهة
متعدد األنماط،  للنقلمتكاملة  وطنيةتطوير منظومة ينبغي  ،تلك التطوراتولمواكبة 

يمكن تحقيق ذلك من خالل االستمرار و. مع منظومة النقل العالمية لتكون قادرة على التكامل
ية، وتعزيزها بأنظمة اتصاالت وتبادل معلومات ترفع من كفاءة في رفع قدرات الموانئ الوطن

خدمات توزيع أن تكون تلك الموانئ قادرة على توفير كما ينبغي . حركة تدفق البضائع
يسهم استخدام النقل المتعدد األنماط في تسهيل  ،اإلطاروفي هذا . وتحويلها وتخزين البضائع

استخدام خدمات شبكة ، فالنهائية وجهتهاإلى انتقال البضائع وسرعة نقلها من المصدر 
بالتكامل مع خدمات  ،طويلةالمسافات بالنسبة للللنقل البري  -مثالً  –الحديدية  خطوطال

الموانئ من جهة، ومع خدمات النقل البري عبر الطرق للمسافات المتوسطة والقصيرة، من 
 .، سيعزز إلى حد كبير كفاءة انتقال البضائعجهة أخرى

 
  األطر التنظيمية تطوير: 

وتشـغيلها علـى    الحديديـة  خطوطتوسع خدمات شبكة الترتب على يمن المتوقع أن 
ومن ثـم، فـإن   . وسائط النقل األخرى المنافسةل بالنسبةأسس تجارية تحديات جديدة، خاصة 

 إدراجمن أجـل   ،وتطويرها التنظيميةواللوائح  واعدمراجعة القلهناك حاجة لمواصلة الجهود 
 ينبغـي كمـا  . عن معايير السالمة والمحافظة على البيئة شروط الكفاءة المهنية فيها، فضالً

إضافة بين وسائط النقل المختلفة،  عادلة والفعالةوضع التنظيمات التي تضمن توفر المنافسة ال
 .المناطق لجميعخدمات النقل  وفرتإلى 
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٣١  
 العالمية التجارة تسهيل : 

 الحـدود  عبـور  سالسةسيتأثر التطور المستقبلي في تجارة المملكة الخارجية بمدى 
مواجهة هذا ول. المزمع تدشينها مستقبالً الحديديةالخطوط أو شبكة  الطرقعبر سواًء الدولية 

لضمان انسياب السـلع بمـا    ،إجراءاتهاوتيسير  ،الجماركأجهزة تعزيز قدرات التحدي، يلزم 
 . األسواق العالمية والمنافسة فيهات التكامل مع مقتضيايتوافق مع 

 النقل لشركات مجدية فرصاً ، الذي يوفرالبري الدولي النقلوفي ضوء تصاعد أهمية 
بالمعـايير   ذات الصلة، لضمان التقيـد  ينبغي مراجعة التنظيمات واللوائح الوطنية ،بالشاحنات

 اتفاقيـات الدولية والمعاهدات واالتفاقيات المتعددة األطراف ذات الصلة بخدمات النقل، مثـل  
كما ). الترانزيت(الجمارك، والنقل العابر  وإجراءاتسالمة المركبات، ومناولة المواد الخطرة، 

ـ "، وأخـرى  "جمعية وطنية لمقدمي خـدمات الشـحن  "إنشاء إمكانية دراسة ينبغي  دي لمتعه
صـياغة  بحيث تتمكن هذه الكيانات مـن المشـاركة فـي    ، "ومقدمي خدمات النقل بالشاحنات

 منظمـات المـن رعايـة   ، فضالً عن استفادتها المعايير واللوائح التنظيمية الوطنية والدولية
تطوير  :عديدة مثل مجاالت في األعضاء الوطنية للجمعيات الدعم تقدم التيالدولية المعنية، و

فـي تنفيـذ   أيضـاً  الجمعيات الوطنية  ستسهم. الخدمات وكفاءتها وىمست وتحسين المهارات
 .وغيرها العابر، للنقل الجمركيةمثل المعاهدة  ،المعاهدات الدولية

 
 نقل الركاب  ٣١/٣/٣

وتركزهم فيها تصـاعد مشـكلة    بالمملكة الرئيسة المدن فيترتب على زيادة السكان 
نظراً ألن السيارات الخاصة ال تـزال تشـكل الوسـيلة     الداخلية، الطرق شبكات علىاالزدحام 

أن بناء أنظمة نقل عام رفيعة المسـتوى   ،الدراسات أوضحتوقد . الرئيسة للتنقل داخل المدن
. ، وسيتطلب دعمـاً جزئيـاً  اقتصادياً ال يكون مجدياًربما  ة،صرف ةعلى أسس تجاريوتشغيلها 

جـدوى  ينطـوي علـى   داخل المـدن   كفءة لنظام نقل غير المباشر ورغم ذلك، فإن العوائد
خفـض  الحسبان، إضافة إلـى  في  وضعت االنعكاسات البيئية والصحية إذا ، خاصةاجتماعية
 التنسـيق يتطلب  المدن داخل العام لنقلومن ثم، فإن نجاح تجربة ا. وغيرها الحوادثمعدالت 

، وإدارة يـة المرورإدارة الحركة مثل  ،بالنقل للجهات المعنية لفةالمختالمهمات والتكامل بين 
 . الحضريالمواقف، والتخطيط 

 
 سالمة النقل  ٣١/٣/٤

 جودتها، وأ الشبكة امتداد تتمتع المملكة بنظام شبكة طرق متطورة، سواًء بالنظر إلى



الصفحة
٥٧٦

 

النقـل داخـل المـدن علـى      اقتصار إضافة إلى استمرارأن نمو حركة البضائع والركاب،  إال
فـي  وما ينتج عنهـا مـن خسـائر    ، ارتفاع معدل حوادث السير إلى أدى ،الخاصة السيارات
 .المجتمعو الفرد صحية ومادية على وأضراراألرواح 
أن معـدل   إالوتـدابير لتحسـين السـالمة،     إجراءاتمن  اتخاذهما تم على الرغم مو

راعاة إحداث تطوير على منظومة السالمة على الطرق، على أن تتم ميتطلب  الحوادث المرتفع
، وكثافة الحركـة المروريـة  الطرق  الةح نبالتي تشمل إلى جا ،لهذه القضية المتعددةاألبعاد 

قواعد المـرور، وكفـاءة تطبيـق أنظمـة     مدى تقيدهم بالسائقين وسلوكهم، و إدراكمستوى 
 .ذات الصلة عن حالة المركبات، وغيرها من األبعاد فضالًالمرور، 

عنية بتطوير الجهات المجميع بين وتفعيل آلياته  سيقالتنتطوير  اإلطارفي هذا ويتعين 
وتلـك المسـؤولة عـن    وتنظيمـه  المرور  إدارةعن  المسؤولةالجهات والتحتية للنقل البنية 

المشاة وتطبيق العقوبات وتطوير الوعي لدى السائقين  يلزمكما . وفحصها ترخيص المركبات
 .الرادعة

 
 حماية البيئة  ٣١/٣/٥

ثم فهي ومن  ،ت عوادم السيارات أحد المصادر الرئيسة للتلوث في المدنانبعاثاتشكل 
خالل  العامة، خاصة في ضوء ارتفاع مستوى الزحام على الطرق المهددة للصحة واملالعمن 

الكربونية الصادرة عن وسـائل النقـل مصـدراً رئيسـاً      وتشكل االنبعاثات. السنوات األخيرة
ومن ثم، فإن هناك مجاالً لخفض تلك االنبعاثات من خالل تبني العديد من السياسـات،  . للتلوث
تطـوير  ، واعتماد لوائح تنظيمية جديدة الستيراد المركبات تتميـز بالفعاليـة البيئيـة   منهـا 

تطوير أنظمة حماية البيئـة ذات  ، فضالً عن الدوري ورفع معاييرهالمركبات إجراءات فحص 
 .العالقة

 

 توقعات الطلب   ٣١/٤
فـي  الكليـة والجزئيـة،   ؤشرات على عدد من المالخاصة بالطلب التوقعات  يتم بناء

النمو في الناتج المحلي اإلجمالي واألنشطة االقتصادية القطاعية بأبعادها المكانيـة  : مقدمتها
عن التطورات المتوقعة  غرافية، والتطورات العمرانية، فضالًوديم، والتحوالت ال)ةـالجغرافي(
علـى الصـعيدين اإلقليمـي    إلى جانب التوقعـات االقتصـادية   هذا ي الدخل واالستهالك، ـف

 . والعالمي
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٣١  
 النقل البري  ٣١/٤/١

رحلة فـي عـام   ماليين  ٣٠٣يتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الرحالت البرية من نحو 
أي ، )٢٠١٤(هــ  ٣٥/١٤٣٦مليون رحلة في عام  ٣٦٥إلى نحو  )٢٠٠٩( هـ٣٠/١٤٣١

ارتفـاع عـدد    يعزى هذا النمو المتوقع إلـى و). ٣,٨(وي متوسط قدره ـو سنـبمعدل نم
مليون رحلة خـالل   ٣٢٥,٥إلى نحو مليون رحلة  ٢٧١ة من نحو ـرحالت السيارات الخاص

، وارتفـاع عـدد رحـالت    )٣,٧(قـدره  متوسط بمعدل نمو سنوي  ، أيالمشار إليهاالمدة 
بمعدل نمو متوسط قـدره  أي  ،مليون رحلة ١٦إلى نحو مليون رحلة  ١٤الحافالت من نحو 

)٢,٧( ، مليون رحلة  ١٨ارتفاع عدد رحالت قطارات الخطوط الحديدية من نحو إضافة إلى
بمعدل نمو سنوي متوسط قـدره   ، أيمليون رحلة خالل خطة التنمية التاسعة ٢٣,٥إلى نحو 

)٥,٢( ،جدول ال)٣١/٣.( 
 )٣١/٣(جدول ال

 )  عدد الرحالت(توقعات نشاط النقل البري 
 خطة التنمية التاسعة

 البيــــــان
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 )( 

 ٢٧٠,٨٢٧٩,٥٢٩٠,٤٣٠١,٦٣١٣,٣٣٢٥,٥٣,٧ )مليون(عدد رحالت المركبات الخاصة

 ٢,٧ ١٥,٩ ١٥,٤ ١٥,٠ ١٤,٦ ١٤,٢ ١٣,٩ )مليون(عدد رحالت الحافالت 

 ٥,٢ ٢٣,٥ ٢٢,٧ ٢١,٨ ٢١,٠ ٢٠,٢ ١٨,٢ )مليون(عدد رحالت القطارات 

 ٣٠٢,٩٣١٣,٩٣٢٦,٠٣٣٨,٤٣٥١,٤٣٦٤,٩٣,٨)مليون( الت وسائل النقل البريحجمالي عدد رإ

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر    
 

 الخطوط الحديدية  ٣١/٤/٢
خالل خطة التنميـة التاسـعة   ) ٣١/٣الجدول (حركة القطارات إن االرتفاع في كثافة  

معـدالت النمـو    وفي ضـوء . خطةفي منتصف الدخول الخطوط الجديدة إلى الخدمة يفسره 
المركبات الخاصة والحـافالت مـن   كل من حصة  انخفاض، يتوقع المختلفةالمتوقعة للوسائط 

 نحـو إلـى  بنهاية الخطة الثامنة، ) ٤,٦( نحوو) ٨٩,٤(نحو إجمالي الرحالت البرية من 
)٨٩,٢ (نحوو )٤,٤ (ـ  . على التوالي خالل خطة التنمية التاسعة ترتفع وفي المقابـل، س

ثبـات  يتوقع خالل المدة نفسها، في حين  )٦,٤( نحوإلى ) ٦,٠( نحوقطارات من حصة ال
لسيارات الخاصة فيتوقع لهـا  بالنسبة لأما . معدل نمو نقل الركاب بالحافالت العامة بين المدن



الصفحة
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بـدائل  اسـتمرار غيـاب   في ضوء  ،أن تبقى الوسيلة المفضلة لالنتقال في المستقبل المنظور
باإلضافة إلى عوامل توزع مراكز اإلنتاج واالستهالك في المناطق  ،داخل المدنمناسبة للتنقل 

 .الحضرية الكبرى وعلى مستوى المملكة
مواعيد هي  يةخطوط الحديدالشبكة لبعض أجزاء نجاز التوسعات إمواعيد ونظراً ألن 

ـ في ضوء ذلك، . تظل مبدئيةن توقعات الطلب على هذه الشبكة إتخطيطية، ف ع أن من المتوق
منهم نحـو  التنمية التاسعة، مليون راكب خالل خطة  ١٠,٨نحو شبكة الخطوط الحديدية تنقل 
مليون راكب على خط مكة المكرمة  ٢,٥، ونحو مليون راكب على الخطوط القائمة حالياً ٧,٧

مليون طن من البضائع والمواد، منها نحو  ٥٧كما يتوقع أن يتم نقل نحو . المدينة المنورة –
يتوقع لخط الشمال الجنوب أن ينقـل نحـو   ، في حين مليون طن على الخطوط القائمة ١٦,٤
جـدول  الالتاسـعة،  التنميـة  خالل خطة  يةالتعدينوالمنتجات مواد الون طن من ـملي ٣٨,٦

)٣١/٤.( 
 ) ٣١/٤(جدول ال

 حسب المسارات الرئيسة  يةخطوط الحديدالتوقعات نشاط 
 خطة التنمية التاسعة
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)
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 اإلجمالــي

 الخطوط القائمة

 ٧,٧١ ١,٧٣ ١,٦٣ ١,٥٤ ١,٤٥ ١,٣٦ )مليون(عدد الركاب 

 ١٦,٣٨ ٣,٥١ ٣,٣٩ ٣,٢٦ ٣,١٤ ٣,٠٨ )مليون طن(بضائع 

 جنوبال - شمالالخط 

 ٠,٤٢ ٠,١٥ ٠,١٤ ٠,١٣ ٠,٠٠ ٠,٠٠ )مليون(عدد الركاب 

 ٣٨,٥٦ ١٠,٣٥ ٩,٧٠ ٨,٤٣ ٥,٦٧ ٤,٤١ )مليون طن(بضائع 

 غربال - شرقالخط 

 ٠,٢٤ ٠,١٣ ٠,١١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ )مليون(عدد الركاب 

 ٠,٩٣ ٠,٥١ ٠,٤٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ )مليون طن(بضائع 

 المنورة المدينة –المكرمة  خط مكة

 ٢,٤٧ ١,٣٦ ١,١١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ )مليون(عدد الركاب 

 ٠,٩٣ ٠,٥١ ٠,٤٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ )مليون طن(بضائع 

 اإلجمالــــــي

 ١٠,٨٤ ٣,٣٧ ٢,٩٩ ١,٦٧ ١,٤٥ ١,٣٦ )مليون(عدد الركاب 

 ٥٦,٨٠ ١٤,٨٨ ١٣,٩٣ ١١,٦٩ ٨,٨١ ٧,٤٩ )مليون طن(بضائع 

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر    
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٣١  
 البحري النقل  ٣١/٤/٣

مليـون طـن فـي عـام      ١٤١ نحومن المناولة في الموانئ البضائع ارتفاع يتوقع 
الشكل ، )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦مليون طن في عام  ١٩٧ نحوإلى  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

وفي هذا اإلطار، يتوقـع اسـتمرار   ). ٦,٩(قدره  متوسط وذلك بمعدل نمو سنوي، )٣١/٦(
  .الدمامالملك عبد العزيز بجدة اإلسالمي و ئيالدور الرئيس لمينا

  ) ٣١/٦(الشكل 
  )البضائع المناولة( توقعات نشاط الموانئ

  خطة التنمية التاسعة

  .المؤسسة العامة للموانئو، وزارة االقتصاد والتخطيط: مصدرال      
 

 النقل الجوي  ٣١/٤/٤

، خالل خطة الدولية والداخليةإجمالي عدد الركاب على رحالت الطيران ارتفاع يتوقع  
توقع ارتفاع عدد ركاب فمن الم. )٤,٨(بمعدل نمو سنوي متوسط قدره التنمية التاسعة، 

نمو عدد ركاب  في مقابل توقع، )٤,٧(قدره متوسط الرحالت الدولية بمعدل نمو سنوي 
ختص أما فيما ي ).٣١/٥(جدول ال، )٤,٩(الرحالت الداخلية بمعدل سنوي متوسط قدره 

لبضائع بمعدل نمو سنوي لتلك االحجم اإلجمالي  ارتفاع بالبضائع المنقولة جواً، فيتوقع
من هذه ) ٩٦(يتم نقل الجزء األكبر خالل المدة نفسها، حيث س )١,٧(متوسط قدره 

الرحالت  المنقولة عبرحجم البضائع  نمويس ومن ثم،. البضائع على متن الرحالت الدولية
حجم البضائع  في مقابل انخفاض، )١,٧(ط قدره ـو سنوي متوسـالدولية بمعدل نم










١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

هـ ١٤٣١/٣٠
)٢٠٠٩(

هـ ١٤٣٢/٣١
)٢٠١٠(

هـ ١٤٣٣/٣٢
)٢٠١١(

هـ ١٤٣٤/٣٣
)٢٠١٢(

هـ ١٤٣٥/٣٤
)٢٠١٣(

هـ ١٤٣٦/٣٥
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المدة  خالل) ٠,٤(سنوي متوسط قدره انخفاض المنقولة على الرحالت الداخلية بمعدل 
 . نفسها

 
 )٣١/٥(جدول ال

 حركة النقل الجوي توقعات 
 خطة التنمية التاسعة
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٣٠/
١٤
٣١

 هـ
)

٢٠
٠٩

(
 

٣١/
١٤
٣٢

 هـ
)

٢٠
١٠

(
 

٣٢/
١٤
٣٣

 هـ
)

٢٠
١١

( 

٣٣/
١٤
٣٤

 هـ
)

٢٠
١٢

(
 

٣٤/
١٤
٣٥

 هـ
)

٢٠
١٣

(
 

٣٥/
١٤
٣٦

 هـ
)

٢٠
١٤

(
 

ي 
سنو

و ال
لنم
ل ا
معد

ط 
وس
لمت
ا

طة
للخ

 
 )(

 

 نقل الركاب

 ٤,٧ ٤٥,٦ ٤٣,٥ ٤١,٥ ٣٩,٦ ٣٧,٨ ٣٦,١ )مليون( الدوليين عدد الركاب

 ٤,٩ ١١,٨ ١١,٢ ١٠,٢١٠,٧ ٩,٨ ٩,٣ )مليون(الداخليين عدد الركاب 

 ٤,٨ ٥٧,٤ ٥٤,٧ ٥٢,٢ ٤٧,٦٤٩,٨ ٤٥,٤)مليون(الركاب إجمالي 

 نقل البضائع
 ١,٧ ٥٦٣,٩ ٥٥٣,٩ ٥٤٤,٤ ٥٣٥,٢ ٥٢٦,١ ٥١٧,١ )ألف طن(الدولية حجم البضائع 

 -٠,٤ ٢٢,٠ ٢٢,١ ٢٢,٢ ٢٢,٣ ٢٢,٤ ٢٢,٥)ألف طن(الداخلية حجم البضائع 

 ١,٧ ٥٨٥,٩ ٥٧٦,٠ ٥٦٦,٦ ٥٥٧,٥ ٥٤٨,٥ ٥٣٩,٦ )ألف طن(البضائع إجمالي 

 .وزارة االقتصاد والتخطيط :المصدر
 

  استراتيجية التنمية   ٣١/٥
 المستقبلية الرؤية ٣١/٥/١

، المستقبليةالمملكة حتياجات ال ومواكب ،الوسائليشمل جميع متكامل قطاع نقل إيجاد 
القـدرة  يعـزز  لتنمية االقتصادية وويدعم االسالمة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، بيتميز 

 .ي توفير بيئة صحية وآمنة للمجتمعكما يسهم فالتنافسية لالقتصاد الوطني، 
 

 العامة األهداف  ٣١/٥/٢
 . عالية الكفاءة والفعاليةتوفير خدمات نقل  -
 . دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية -
 . النقلفي وسائل سالمة ال االرتقاء بمعايير -
 .وسائط النقل انبعاثاتحماية البيئة من  -
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٣١  
 .دعم األمن الوطني -
 .توفير خدمات النقل لمناسك الحج والعمرة -
 

 السياسات  ٣١/٥/٣
  خدمات النقل القائمة على تقديمرفع مستوى أداء الجهات. 
  المختلفة القطاع الخاص في تقديم خدمات النقلمهمة تعزيز. 
  تكاليفهابين والنقل تحقيق التوازن بين أسعار خدمات. 
  ـ توفير األنشـطة االقتصـادية   بكفـاءة وتكلفــة معتدلـة لجميـع     ل ـخدمات النق

 .واالجتماعية
 من خالل تسهيل انتقال األفراد والسلعدعم التنمية المتوازنة بين المناطق ،. 
 لتعزيز أنشطـة التجـارة واالستثمــار وانتقـال     يـتعزيز التعاون اإلقليمي والدول

 .األفراد
  جميع وسائط النقلضمان توفر مقومات السالمة في. 
 تطوير األنظمة واإلجراءات وتطبيقها بكفاءة. 
 المرورية والسالمة على الطرق تطوير قواعد معلومات السالمة. 

  المختلفة من خالل تطوير قواعـد الفحـص    النقل وسائلالحد من التلوث الناجم عن
 .وغيرها

 الحد من استخدام المواد المضرة بالبيئة. 
 البيئية وحمايتها المحافظة على الموارد. 
 دى جميع المعنيين كشركات النقل والصيانة وغيرهاتطوير الوعي البيئي ل. 
 توفير متطلبات الدفاع واألمن الوطني في منظومة النقل.  
 توفير متطلبات مواجهة الكوارث في منظومة النقل. 

  مناسك الحج والعمرةألداء تعزيز كفاءة أنظمة النقل. 
 عمليات نقل الحجاج والمعتمرين تحسين ظروف السالمة في.  

 

 األهداف المحددة  ٣١/٥/٤
 إنشاء ميناء رأس الزور. 
  تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدةإكمال. 
 بالمدينة المنورةالدولي ر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز يتطو. 
  توسعة شبكة الخطوط الحديديةإكمال: 
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 .الجنوب/ خط الشمال -
 .السريعقطار الحرمين  -
 .الجسر البري -

 المتطلبات المالية  ٣١/٦
وزارة النقل، (تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع النقل 

) المؤسسة العامة للموانئ، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الهيئة العامة للطيران المدني
 .بليون ريال )١٠٧,٨(خالل خطة التنمية التاسعة 
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٣٢  
 الشؤون البلدية

 
 المقدمة   ٣٢/١

 دعمعززه  ،خطة التنمية الثامنة خالل ملموساً حسناًشهدت الخدمات البلدية ت  
 بتحقيق توسع كبير في مجال توفير ، واهتمام الدولةلقطاع البلدياتاإلمكانيات المادية 

مختلف مدن المملكة وقراها، وتطور القدرات اإلدارية  فيالخدمات العامة والتجهيزات 
وقد عزز . أعمالها وخدماتهاوالفنية ألجهزة البلديات، وهو ما انعكس باإليجاب على أداء 

هذا التحسن والتطور من فرص التنمية المتوازنة وتحقيق مؤشراتها بين مختلف مناطق 
 .المملكة

البلدية وتوسيعها أحد أبرز منجزات  التنمية جهودفي هلية المشاركة األ تعزيزويعد 
عالوة على  .حيث جرى تكوين مجالس بلدية عن طريق انتخاب نصف أعضائها هذه الحقبة،

إعداد استراتيجية و، المحلية مناطق المملكة ترتبط بها البلدياتجميع استحداث أمانات في 
 .تنفيذها ة والبدء فيتخصيص األنشطة والخدمات البلديل

 ،لخدمات البلديةا في مجالالتغطية المزيد من هدف خطة التنمية التاسعة تحقيق ستت
في  التباينتقليص آلياتها التنفيذية، ووإكمال واالستمرار في تنفيذ االستراتيجية العمرانية 

دية ودعم األجهزة البلالمزيد من  من خالل استحداث معدالت تغطية الخدمات بين المناطق،
ر القدرات الفنية والبشرية لألجهزة البلدية ورفع ـتطويواالستمرار فـي  ،القائم منها

عملية إعادة  ، ومواصلةتنمية اإليرادات المالية للبلدياتب وتولي الخطة أيضاً اهتماماً. كفاءتها
فرت الجدوى االقتصادية اما توكلالهيكلة والتطوير المؤسسي، وتخصيص األنشطة 

برامج  وكفاءةكفاءة إدارتها، مستوى مضاعفة طاقة تدوير النفايات وتحسين و ،واالجتماعية
 .والمحافظة على الصحة والسالمة العامةومشروعاتها البيئة صحة 

يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع البلديات موضحاً التطورات التي شهدها خالل  
لقضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها خالل خطة ا برزخطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ

الضوء على الرؤية المستقبلية،  يلقالتنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على خدماته، وُي
 . واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية التاسعة
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 الوضع الراهن  ٣٢/٢
وتحقيق التنمية  ،المعيشية والبيئية للسكانن الظروف يتحس ٣٢/٢/١

 المتوازنة بين المناطق
خطة التنمية ة خالل بلديشؤون القطاع الالمخصصة ل االعتمادات الماليةكان لتعزيز 

أو من خالل مشروعات فائض ة العامة للدولة ينيزاالمالباب الرابع من في سواًء ( الثامنة
وقد . اضح على هذا المحور الرئيس من محاور التنميةتحقيق تقدم و، أثر مهم في )الميزانية

أهدافها المحددة في ومشروعاتها مع ت اإلنجازات الفعلية لبرامج الخدمات البلدية وافقت
وقد حظيت جميع ). ٣٢/١( جدولال، )١٠١(و) ١٠٠(بين  تتراوح بنسب ، وذلكالخطة

ماضي، بعمليات تطوير الخدمات في الفي نقصاً خاصة تلك التي كانت تشهد  مناطق المملكة،
ترتب على تلك التطورات ). ٣٢/٢( جدولوتحديث على مستوى مختلف الخدمات البلدية، ال

 كما ارتفعت المناطق اإلدارية،مختلف معدل تغطية الخدمات البلدية في ملحوظ في  تحسن
 . المملكة من إجمالي سكانالمشمولين بالخدمات البلدية نسبة السكان 
التباين بين في  عن تراجع لمناطق األقل نمواًأثمرت الجهود التي أولتها الدولة ل وقد
 ،العامة والتجهيزات األساسيةالبلدية وتوفر الخدمات بص تفيما يخق وذلك مناطمختلف ال

  .للتنمية االقتصادية واالجتماعية المتوازنةمتطلبات ضرورية  عدالتي تو
 
 )٣٢/١(الجدول 

 دفة والمعتمدة للخدمات البلدية المشروعات المسته
 خطة التنمية الثامنة

 الخدمات البلدية
عدد المشروعات
 المستهدفة

عدد المشروعات 
 المعتمدة

نسبة المتحقق إلى 
 )(المستهدف 

 ١٠١,٠ ٥٢٥ ٥٢٠ الدراسات التخطيطية

 ١٠٠,٢ ١٤٠٣ ١٤٠٠ تصريف السيول

 ١٠٠,٨ ٤٨٤٠ ٤٨٠٠ الطرق والشوارع

 ١٠١,٢ ٤١٥ ٤١٠ والمنتزهات الحدائق

 ١٠٠,٦ ١٦١ ١٦٠ األسواق

 ١٠١,٥ ٥٢٨ ٥٢٠ المباني البلدية

 ١٠١,٤ ٥٦٨ ٥٦٠ صحة البيئة

 ١٠١,٤ ٤٤٦ ٤٤٠ المرافق العامة 

 ١٠٠,٠ ١٢٠ ١٢٠ تطوير األداء البلدي

 ١٠٠,٠ ١٤٥ ١٤٥ نزع الملكية

 .البلدية والقرويةميزانيات وتقارير المتابعة لوزارة الشؤون : المصدر 
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٣٢  
 ) ٣٢/٢(الجدول 

 المشروعات المعتمدة للخدمات البلدية في المناطق اإلدارية
 خطة التنمية الثامنة

 المناطق اإلدارية
دراسات 
تخطيطية 

تصريف 
 السيول 

تطوير
األداء 
البلدي

الطرق 
والشوارع 

الحدائق 
المباني األسواق والمنتزهات 

البلدية 
صحة 
 البيئة 

المرافق 
العامة 

نزع 
الملكية 

 ٣٦ ٥٢ ١٢٩٨٨ ٥٠ ٩٧ ٢٠٩٩٨ ٢٩٤ ١٣٤ الرياض

 ١٧ ٥٦ ٥٥ ٤٦ ٧ ٣٣ ٤٨٢ ١١ ١٦١ ٦١ مكة المكرمة

 ٨ ٢٦ ٤٣ ٢٦ ٢ ٢٩ ٣٤٩ ٥ ٩١ ١٣ المدينة المنورة

 ١٤ ٢٣ ٥٥ ٦٣ ٢٥ ٣٧ ١٤٢٩ ٩١ ٣ القصيم

 ٧ ٣٥ ٧٥ ٤٤ ١١ ٤٩ ١٤٤٤٩ ١٠٤ ٢٠ الشرقية

 ١٧ ٩٦ ٤٤ ٧٢ ١٨ ٣٧ ٥٧٧ ١٦ ١٥٨ ٢٧ عسير

 ٣ ١٥ ٢٠ ١٣ ٢ ١٦ ٢١٩ ١ ٥٩ ٩ تبوك

 ٣ ٢٥ ٣٤ ٢٥ ١٥ ١٤ ٢٣٠٤ ٧١ ١٢ حائل

 ١ ١٠ ٢٣ ١٧ ٢ ١٦ ٤١٣٩ ٦٠ ٢ الحدود الشمالية

 ٢١ ٣٨ ٦٣ ٣٢ ١٤ ٤٠ ٣٧٤ ٧ ١٢١ ١٨ جازان

 ١ ٢٠ ٢١ ١٦ ٥ ١٩ ١٣٢ ٣ ٥٨ ٩ نجران

 ٨ ٣٠ ٢٧ ١٩ ٩ ١٦ ٢٠٢ ٧ ٥٩ ١٦ الباحة

 ٩ ١٢ ١٧ ١٦ ١ ١٢ ٤١٧٦ ٥٣ ٨ الجوف

 مناطق مختلفة 
 )ديوان الوزارة(

٠ ٨ ٣ ١٠ ٠ ٠ ١٠ ٢٥ ٢٣ ١٩٣ 

٥٢٨٥٦٨٤٤٦١٤٥ ١٦١ ٤١٥ ١٤٠٣١٢٠٤٨٤٠ ٥٢٥ اإلجمالي

 .ميزانيات وتقارير المتابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية: المصدر   
 

 الكفاءة التشغيلية للمرافق والخدمات البلدية   ٣٢/٢/٢
جميع في وإمكاناتها خالل خطة التنمية الثامنة قدرات األمانات والبلديات تعززت 

خدمات الحاسب اآللي المزيد من المباني البلدية، وتجهيزها بتوفير وتمثل ذلك في  ،المناطق
على  اً لهاوزارة الشؤون البلدية والقروية موقع ومن جانبها، دشنت. اإللكترونيةوالشبكة 

المفيدة لجميع  والنماذج البيانات والمعلومات مختلفر يتوف يتم من خالله ، اإللكترونيةشبكة ال
التي يقوم المواطن بتعبئتها مباشرة  اإللكترونيةالنماذج المعنيين كالباحثين والمراجعين، مثل 

 . دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة
وتسهيل  ،صحيةبرنامج يهدف إلى تعزيز أعمال الرقابة التم خالل الخطة الثامنة تنفيذ 

تطوير وفي هذا اإلطار، تواصلت جهود . عملية استخراج التراخيص من األمانات والبلديات
األجهزة والمرافق جميع التي تستهدف ربط و ،الخاصة بالشؤون البلدية اإللكترونيةالشبكة 

، كما تم عمالتبادل المعلومات وتنسيق األ ، يتم من خاللهاشبكة موحدةفي ذات العالقة 
 .قاعدة المعلومات والبيانات البلديةاستكمال 



الصفحة
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وعلى الرغم من التحسن في مؤشرات هذا القطاع، إال أن استمرار التطوير والتحديث 
في ومؤهلة قدرات بشرية ماهرة  بتوفر يبقى محكوماًالخدمات البلدية في مستوى تحسين وال

البلدية برنامج تدريب وابتعاث واسع الخدمات قطاع  ومرافقه، وقد نفذ جميع أجهزة القطاع
 . شمل أعداداً كبيرة من منسوبي جميع األجهزة البلدية

 
 القطاع الخاص في توفير المرافق والخدمات البلديةمهمة    ٣٢/٢/٣

األنشـطة  تخصـيص  سـتراتيجية  إقرار اإلطـار العـام ال  خطة التنمية الثامنة تخلل 
ـ  تلـك االسـتراتيجية،  جرائـي ل الـدليل اإل  ، كما تم وضعوالخدمات البلدية اً لمجموعـة  وفق

الجـدوى االقتصـادية واالجتماعيـة، ومـدى     والمعـايير، فـي مقـدمتها     ولويـات األ من
وتنفيـذاً لهـذا   . فـي المنـاطق   وقدرته على تنفيذ تلـك الخـدمات   استعداد القطاع الخاص

ـ  و ،الخدمات واألنشطة التي تقـدمها األجهـزة البلديـة   التوجه، تم حصر   ١٤١ت التـي بلغ
 . برامجها التنفيذية وضعتحديد أولوياتها و يجري حالياًاً، خدمة ونشاط

ــين األنشــطة  الخضــار  وأســواق ،المســالخ: للتخصــيص المســتهدفةومــن ب
، وتحصـيل  البلـدي  ، وخـدمات النقـل  العامـة  ، وتشـغيل الحـدائق والمنتزهـات   والفواكه

اإليــرادات البلديــة، وخــدمات النظافــة وإدارة النفايــات، وإدارة اســتثمارات الممتلكــات 
ـ  األنشـطة البلديـة،  تم البدء في تخصيص عـدد مـن   وقد . البلدية خطـة تنفيذيـة   ل اًوفق

 . ت لهذا الغرضعدَُّأ
 

 حماية البيئة وتعزيز مقومات التنمية الحضرية المستدامة   ٣٢/٢/٤

تشمل ، والتي خالل خطة التنمية الثامنةومرافقها صحة البيئة البلدية  تخدما تتضاعف
وردم  ،صحة البيئة أنواعها، ومختبرات بمختلفومعالجة النفايات وخدماتها  النظافةمرافق 

المستنقعات ورش المبيدات، وخطط مكافحة األوبئة كحمى الضنك، وإنشاء المسالخ اليدوية 
في ) ٢٠(كما ارتفعت نسبة تدوير النفايات من . وغيرها ومراكز الحجر الصحيواآللية، 

 .تهانهايفي ) ٣٥(إلى الخطة الثامنة بداية 
 

 المؤسسي والتنظيميالتطوير    ٣٢/٢/٥
في مجال التطوير المؤسسي والتنظيمي خالل خطة  مهمةشهد قطاع البلديات تطورات 

 تعززفقد . ورفع فعاليتها المحليةاستهدفت تعزيز كفاءة مشاركة اإلدارات  ،التنمية الثامنة
من خالل توسيع مشاركة المواطنين في إدارة  ،مركزية اإلداريةالالحد من التوجه نحو 
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٣٢  
نصف أعضاء المجالس البلدية، واستحداث أمانات في ل همانتخابب وذلك ،الشؤون المحلية

 .مناطق المملكة ترتبط بها بلديات المنطقةجميع 
خالل تم  ،الخدمات البلدية وتوسعة نطاقها الجغرافيمستوى بتحسن  وفيما يختص
، إضافة إلى رفع فئات استحداث عدد من البلديات والمجمعات القرويةخطة التنمية الثامنة 

صدر قرار مجلس الوزراء وفي السنة األخيرة من الخطة . في مختلف مناطق المملكة بعضها
اء الشكل التنظيمي للمجمعات القاضي بإلغ) ٢٠٠٩(هـ ٢٩/٦/١٤٣٠وتاريخ ) ٢١٤(رقم 

، وتوسيع نطاق البلديات إلى خمس )د(مجمعاً قروياً منها إلى بلديات فئة  ٤٤القروية وتحويل 
كما ). هـ(، وتحويل ما تبقى من المجمعات القروية إلى بلديات فئة )أ، ب، جـ، د، هـ(فئات 

لقاضي برفع ا) ٢٠٠٩(هـ ٢٦/٨/١٤٣٠وتاريخ ) ٢٨٤(صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
وعليه فقد بلغ عدد . المستوى التنظيمي لكل من بلديتي محافظتي الطائف واألحساء إلى أمانة

التنمية في نهاية خطة  ١٧٨في نهاية خطة التنمية الثامنة مرتفعاً من  ٢٤١األجهزة البلدية 
طة توزيع األجهزة البلدية في نهاية خ )٣٢/٤(ويوضح الجدول ). ٣٢/٣(الجدول  السابعة،

 .التنمية الثامنة على مناطق المملكة
 

 ) ٣٢/٣( جدولال
 عدد األمانات والبلديات والمجمعات القروية
 في نهاية خطة التنمية السابعة والثامنة

 
 )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ األجهزة البلدية

 ١٦ ٥ األمانات
 ٦ ١٦ )أ(بلديات فئة 
 ٢٥ ٢٥ )ب(بلديات فئة 

 ٥١ ٥١ )ج(فئة  بلديات
 ٦٠ ١٦ )د(بلديات فئة 
 ٨٣ ٠ )هـ(بلديات فئة 

 ٠ ٥ )ب(مجمع قروي فئة 
 ٠ ١٩ )ج(مجمع قروي فئة 
 ٠ ٤١ )د(مجمع قروي فئة 

 ٢٤١ ١٧٨ اإلجمالي
 .وزارة الشؤون البلدية والقرويةتقارير المتابعة، : المصدر   



الصفحة
٥٨٨

 

 

 )٣٢/٤( جدولال
 توزيع األمانات والبلديات حسب المناطق اإلدارية 

 )٢٠٠٩( هـ٣٠/١٤٣١

 اإلدارية المناطق
 عدد

 األمانات

 عدد البلديات وفئاتها
 األجهزة إجمالي

 البلدية
 فئة
 أ

 فئة 
 ب

 فئة 
 ج

 فئة
 د

 فئة
 هـ

 ٤٤ ٧ ١١ ١٦ ٨ ١ ١ الرياض

 ٢٢ ٨ ٤ ٦ ١ ٠ ٣ مكة المكرمة

 ١٦ ٧ ٣ ٣ ١ ١ ١ المدينة المنورة

 ٢٤ ٨ ٧ ٤ ٣ ١ ١ القصيم

 ٢١ ٨ ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ الشرقية

 ٢٧ ١٠ ٧ ٤ ٤ ١ ١ عسير

 ١١ ٤ ١ ٤ ١ ٠ ١ تبوك

 ١٧ ٦ ٨ ٢ ٠ ٠ ١ حائـل

 ٩ ٥ ١ ٢ ٠ ٠ ١ الحدود الشمالية

 ٢١ ٨ ٧ ٣ ٢ ٠ ١ جازان

 ٩ ٤ ٣ ١ ٠ ٠ ١ نجران

 ١١ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ ١ الباحة

 ٩ ٤ ١ ٢ ١ ٠ ١ الجوف

 ٢٤١ ٨٣ ٦٠ ٥١ ٢٥ ٦ ١٦ اإلجمالي

 .وزارة الشؤون البلدية والقرويةتقارير المتابعة، : المصدر 
 

تصنيف والقروية، مسؤولية  الشؤون البلديةالموكلة أيضاً إلى وزارة  اتالمهممن 
المقاولين، وإدارة قاعدة بيانات قطاع التشييد والبناء، وإدارة مشروع تطوير منى والمشاعر 

 مهمات أخرى مثلالثامنة التنمية خالل خطة  وُأضيفت. التشييد والبناء ، ومختبراتالمقدسة
وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بالتنسيق  ،وتنفيذه البناء) كود(إدارة نظام عن مسؤولية ال

التجارية (مهمة إصدار التراخيص البلدية بجميع أنواعها ، كما قُِصرت مع وزارة العدل
 . األجهزة البلديةعلى  )مهنيةوالصناعية والحرفية وال

أبرز القرارات التنظيمية ذات العالقة بالقطاع والتي صدرت ) ٣٢/١(ويوضح اإلطار  
 .خالل خطة التنمية الثامنة
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٣٢  
ذات العالقة بقطاع البلديات والتي صدرت خالل خطـة التنميـة   تنظيمية أبرز القرارات ال): ٣٢/١( اإلطار

 :الثامنة
  القاضي بالموافقة على نظام تصنيف  )٢٠٠٦( هـ١٩/٣/١٤٢٧وتاريخ ) ٧٠(قرار مجلس الوزراء رقم

ـ   وتتولىالمقاولين  حكـام النظـام والئحتـه    أل اًوزارة الشؤون البلدية والقروية تصنيف المقـاولين وفق
 .التنفيذية

  صاص التنظيمـي  القاضي بقصر االخت )٢٠٠٦( هـ٣/٤/١٤٢٧وتاريخ ) ٧١(قرار مجلس الوزراء رقم
علـى وزارة   )التجارية والصـناعية والحرفيـة والمهنيـة   (إلجراءات إصدار التراخيص بجميع أنواعها 

 .الشؤون البلدية والقروية

  نظام القاضي بإنشاء وحدة مركزية ل) ٢٠٠٧(هـ ١٠/١/١٤٢٨وتاريخ ) ١١(قرار مجلس الوزراء رقم
البناء  )كود(نظام بمتابعة تنفيذ بحيث تختص  ،القرويةالبناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية و )كود(

 .وإدخال ما يلزم من تعديالت الحقة عليه ة تنفيذه،بعد اعتماده ومراقب

  الموافقة علـى قواعـد   القاضي ب )٢٠٠٧( هـ١١/٥/١٤٢٨وتاريخ ) ١٥٧(قرار مجلس الوزراء رقم
توجيـه التنميـة العمرانيـة     والـذي يسـتهدف  ، )٢٠٢٨( هـ١٤٥٠ تحديد النطاق العمراني حتى عام

، بما يتوافـق  دن والقرىـل للمـم األمثـول للحجـوالوص ،وتوفير الخدمات والمرافق العامةوضبطها 
وتـاريخ  ) ١٢٧(توجهات االستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلـس الـوزراء رقـم    مع 
 . )٢٠٠٠( هـ٢٨/٥/١٤٢١

  القاضي بالموافقة على نقل األحكام ) ٢٠٠٩(هـ ٢٣/٥/١٤٣٠وتاريخ ) ١٦٧(قرار مجلس الوزراء رقم
المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى وإفرادها في نظام خاص للمجالس البلدية مع 
اإلسراع في رفع مشروع النظام وفقاً لإلجراءات المتبعة على أن تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية 

 ).٢٠٠٩(هـ ١٢/١١/١٤٣٠سنتين أخريين ابتداًء من تاريخ الحالية لمدة 

  القاضي برفع المستوى التنظيمـي  ) ٢٠٠٩(هـ ٢٦/٨/١٤٣٠وتاريخ ) ٢٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم
 .بلديتي محافظتي الطائف واألحساء إلى أمانةل

  ـ  ) ٢٠٠٩(هــ  ٢٦/٨/١٤٣٠وتاريخ ) ٢٨٥(قرار مجلس الوزراء رقم ن تراعـي وزارة  أالقاضـي ب
رض ضمن امتيازات الزيت والغاز والتعدين واستبعاد المواقع أالشؤون البلدية والقروية عدم تخطيط أي 

التي يشكل السكن فيها خطورة على السكان عند إعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى بحسـب مـا   
 .ير العمرانيتزودها به الجهات المعنية من خرائط لتلك المواقع للتنمية والتطو

  القاضي بالموافقة على التـرخيص  ) ٢٠٠٩(هـ ٢٦/٨/١٤٣٠وتاريخ ) ٢٨٦(قرار مجلس الوزراء رقم
ألمانـة العاصمة المقدسة باسم شركة البلد األمين للتنميـة والتطـوير    ةبتأسيس شركة مساهمة مملوك

 .العمراني
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 القضايا والتحديات   ٣٢/٣
 البلديةعلى الخدمات الطلب    ٣٢/٣/١

، يتوقع اإلداريةتفويض الصالحيات والحد من المركزية في إطار التوجه نحو تعزيز 
اإلمكانات تطوير في ستمرار ، وهو ما يستدعي االتزايد الطلب على الخدمات البلديةأن ي

ألجهزة البلدية، واإلسراع في تنفيذ البدائل المناسبة لتمويل برامج القطاع المادية والبشرية ل
، من خالل مشاركة القطاع الخاص في توفير هذه الخدمات تعزيزمثل وخدماته،  عددةالمت

المجمعات السكنية والمستثمرين في األراضي ذات المساحات الكبيرة االستمرار في تحميل 
ولمواجهة هذا . حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة ،توفير خدماتهامسؤولية والتجارية 

 وتنشيط برامجها وتطويرها وتنميتها، االستثمارات البلديةتفعيل في االستمرار التحدي يلزم 
المراجعة المستمرة لرسوم ، وألصول التي تملكها األمانات والبلدياتالتجاري لستغالل االو

الخدمات البلدية وصوالً إلى تحقيق نقطة التعادل بين تكاليف إنتاج هذه الخدمات وعائداتها، 
كفاءة الخدمات وخفض تكاليفها دون التأثير على جودة تلك  عن التركيز على رفع فضالً

 . الخدمات وتوفرها
 

 المناطق بينمستوى الخدمات البلدية   ٣٢/٣/٢
 جميع المراكز في مختلف مناطق المملكة وما يتبعها من قرى،الخدمات البلدية  غطيت

تحدياً أمام مواصلة تحسينها ما يشكل ، وهو الخدمات تلكمستوى هناك تفاوتاً نسبياً في إال أن 
. ، وبالمستوى الذي يضمن تقليص التباين في مستواها بين المناطقوتطويرها وتوسيعها

زيادة نطاق الخدمات البلدية في البلديات القائمة،  االستمرار في هذا التوجهويستلزم إنجاز 
انية الوطنية في إطار الستراتيجية العمربما يتوافق مع ا ،جديدة بلدياتواالستمرار في إنشاء 

 . برنامج زمني محدد
 

 بين الجهات المعنية بالقطاعالتنسيق    ٣٢/٣/٣
يشترك مع األمانات والبلديات في توفير الخدمات العامة والتجهيزات األساسية عدد 

 ، واالتصاالتوالنقل ،والكهرباء ،والصرف الصحي ،كالمياهعنية، من الجهات األخرى الم
أو عند تخطيط المشاريع المختلفة سواًء  المعنيةلتنسيق بين الجهات ضعف اإن . وغيرها

حركة النقل والتنقل داخل المدن تصميمها أو تنفيذها غالباً ما يؤدي إلى رفع تكلفتها، وإرباك ل
من ضعف إلى غير ذلك من مظاهر التداخل ي تكرر الحفريات في إطار زمني ضيقف .واألحياء

 . المختلفةالعامة ت لخدماكفاءة تنفيذ مشاريع ا
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٣٢  
 المختلفة داخل المدن،األراضي الذي يحدد استخدامات ، االلتزام بالتخطيط العمرانيإن 

التخطيط ُيعد من أبرز التحديات في هذا المجال، يضاف إلى ذلك الحاجة إلى تعزيز االهتمام ب
لإلمكانات والموارد  ، لدوره المهم في تحقيق اإلدارة الرشيدةطويل المدى للخدمات العامة

قاعدة بيانات دقيقة كما أن إيجاد  .النمو في الطلب على الخدمات المختلفةلتغطية المتاحة 
 .     عنية بالقطاعالجهات المستعزز من مستوى التنسيق بين  شاملةوحديثة و
 

 صحة البيئة   ٣٢/٣/٤
يئة صحية توفير بوتحقيق الرفاهية االجتماعية يوجد ارتباط مباشر ووثيق بين 

وقد رافق التوسع في النطاق العمراني وتركز النمو السكاني والنشاط . ونظيفة للسكان
ومنها  ،الضغوط البيئية المختلفةفي االقتصادي في بعض المراكز الحضرية الرئيسة، ارتفاع 

حركة النقل داخل المدن، وارتفاع كميات وتزايد  ،االنبعاثات الملوثة من المرافق الصناعية
انخفاض معدل المياه األرضية نتيجة منسوب نفايات الصلبة والسائلة، فضال عن ارتفاع ال

 . األحياءشبكات الصرف الصحي في بعض تغطية 
تطوير نظام متكامل  ، كأن يتمفعالةالتحديات المشار إليها أعاله وضع حلول تطلب ت

، ممـا يضمن الحد من تنامي ظاهرة االزدحام اـللنقل العام داخل المدن وضواحيه
وتعزيز  ،التخلص اآلمن من النفايات العضويةتبني تقنيات تكفل وواالختناقات المرورية، 

تدوير النفايات الصلبة وتطويرها، وضمان التغطية الشاملة لشبكة الصرف  جهود تقنيات
نتجات البترولية المستهلكة الصحي في أقرب وقت ممكن، وخفض كثافة المواد الملوثة في الم

والحد من الملوثات الكربونية المنبعثة من المركبات ووسائل النقل، من خالل الرقابة ، محلياً
تعزيز قدرات المراقبة والمتابعة الصحية لدى كل تلك التوجهات تطلب وت. المرورية الصارمة

عالية التأهيل البشرية  عناصرتوفير الوخاصة األخرى، المعنية األجهزة البلدية والجهات 
 . والكفاءة
 

 التوسع األفقي للمدن   ٣٢/٣/٥
د من العوامل يعدللالتوسع األفقي نتيجة شهدت مختلف مدن المملكة تنامي ظاهرة 

من وسط  القريبةارتفاع أسعار األراضي  ، في مقدمتهااالقتصادية واالجتماعية واإلدارية
النظم المحددة للنمو الرأسي في ، كما عززت رافاألمر الذي حفز التوسع نحو األط ،المدينة

لمساحات المسطحة داخل الكفء لستغالل انخفاض االفي  وهو ما أسهم التوجه،المدن هذا 
في المدن، إلى وبدعم من النمو السكاني المتصاعد وقد أدت هذه العوامل، . النطاق العمراني



الصفحة
٥٩٢

 

 

كما أدى اتساع . ة في المدن الرئيسةزيادة الضغوط على الخدمات العامة والتجهيزات األساسي
 مشكلة، إلى تفاقم داخلها منظومة للنقل العام، في ظل غياب لمدنالجغرافي لنطاق ال

التنمية المستدامة  تحقيق ضمانومن ثم، فإن . خالل السنوات األخيرة االختناقات المرورية
لنطاق نظامي االتطبيق الصارم لالمتعددة األبعاد، من خالل التحديات معالجة هذه يتطلب للمدن 

، بما يتوازن التنمية الرأسية في المدنالتوجه نحو واستخدامات األراضي، وتشجيع  ،العمراني
نقل متكامل وحديث لل، وتوفير نظام داخل المدن المياه والصرف الصحيكمع إمكانات المرافق 

بما  ،فيهاالبيضاء راضي لظاهرة األية ذروضع حلول جلمدن الرئيسة وضواحيها، وفي ا العام
عن توزيع المرافق االقتصادية والخدمية بشكل يسهم  فضالً االستغالل األمثل، استغاللهايضمن 

 .في الحد من التوسع األفقي للمدن الكبيرة
 

 ومصروفاتهااإليرادات البلدية    ٣٢/٣/٦
شهدت هذه  وقد. تشكل اإليرادات البلدية مصدراً مهماً لتمويل الخدمات البلدية

مليون ريال عام  ١٦٨٠ارتفعت من  ، إذاً خالل خطة التنمية الثامنةحوظاإليرادات تطوراً مل
بزيادة  ،)٢٠٠٩( هـ٣٠/١٤٣١ن ريال عام ليوم ٢٢٥١إلى  )٢٠٠٥( هـ٢٥/١٤٢٦

اإليرادات البلدية تمثل  فال تزال التطور اإليجابي،على الرغم من هذا إال أنه ). ٣٤( قدرها
يعزى انخفاض مساهمة و. لقطاع البلديات جاريةالالتشغيلية من المصروفات  فقط )٣٠(نحو 

، البلدياتصول مستوى االستغالل ألتدني اإليرادات البلدية إلى العديد من العوامل في مقدمتها 
تقديم العديد من الخدمات في األجهزة البلدية  إضافة إلى استمرار، لتحصيال وانخفاض كفاءة

 . مجانيةال
، إدارتها على أسس اقتصاديةيتطلب لخدمات البلدية وتحسين مستوياتها، إن تطوير ا

ومن ثم، يتطلب األمر . خاصة في ضوء التوجه نحو تخصيص الكثير من تلك الخدمات
د يتكاليف توفيرها وترشبما يعزز مستوى تغطية  ،لخدماتلالرسوم الحالية فئات مراجعة 
ها، وزيادة فعالية توخفض تكلفالمقدمة كفاءة الخدمات رتقاء بيتطلب األمر االكما . استخدامها

ألراضي واألصول البلدية، فضال عن االستمرار في إتاحة تعزيز استثمار اتحصيل الرسوم، و
، بما يخفف من عبء لمشاركة في تقديم تلك الخدماتلللقطاع الخاص  مختلف الفرص

كة المجتمعية في تقديم الخدمات المصروفات المتصاعدة وفي الوقت نفسه يعزز المشار
 .وإدارتها
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٣٢  
 االستفادة من مخططات المنح  ٣٢/٣/٧

تحتوي على ما يفوق  ات،مخطط ٣٦٠٥نحو حالياً يبلغ عدد مخططات المنح القائمة 
المخططات  شكل تلكوت. مليون نسمة ١١نحو  ، قابلة الستيعابمليون قطعة أرض ٢,٢

توفير المساكن لشرائح واسعة من  الوطني، ويضمنيضاف إلى السوق العقاري  ضخماً رصيداً
 مختلف الخدمات والتجهيزاتب إمدادهاتطلب تاالستفادة من هذه المخططات  إال أن. المواطنين

 ،في إطار برنامج يرتب األولويات وفق االستراتيجية العمرانية الوطنيةاألساسية، وذلك 
، بحيث يتم )٢٠٠٠( هـ٢٨/٥/١٤٢١وتاريخ ) ١٢٧(راء رقم الصادرة بقرار مجلس الوز

مختلف مصادر التمويل االستفادة من  نبغيكما ي. التركيز على محاور التنمية المعتمدة
التمويل  بحيث ال يتم االقتصار على، خاصة فرص الشراكة مع القطاع الخاص، المتاحة

 .المباشر من ميزانية الدولة
 

 السيول مخاطر  ٣٢/٣/٨
 ،السـيول ، أخطار خالل مواسم األمطار خاصة وقراها، مدن المملكةالعديد من اجه تو

بالمرافق والخدمات العامة  إضافة إلى األضرار التي تلحقها ،األرواح والممتلكاتقد تهدد التي 
الدراسـة االسـتراتيجية    ولمواجهة هذه الظاهرة، يتطلب األمر النظر في إقرار. والتجهيزات
إقامـة الحـواجز   التي تنطـوي علـى    ،تصريف مياه األمطار ودرء أخطار السيولالمتعلقة ب
ـ تهذيب مجاري األودية وتوجيه السيول إليها ضماناً لنقلهـا بع ووالسدود،  داً عـن أمـاكن   ي
 عبـث االلتزام بالتعاميم والتوجيهات الناهيـة عـن ال  االستمرار في تأكيد كما ينبغي ، العمران

 .بمجاري السيول
 

  وقعات الطلبت   ٣٢/٤
 تحقيقالتوجه نحو  من ،خطة التنمية التاسعةخالل  لطلب على الخدمات البلديةينطلق ا

النمو السكاني واالقتصادي والتوسع وحسابات للخدمات البلدية، التغطية الشاملة هدف 
التنمية  هذا مع مراعاة تحقيق هدف .إلحالل عند انتهاء العمر االفتراضي للمرافقوا، العمراني

 .المملكة أثناء عملية التنفيذ المتوازنة بين مناطق
 على الخدمات البلديةالمشروعات المخططة لتلبية الطلب ) ٣٢/٥(جدول ويوضح ال

 .موزعة حسب المناطق اإلداريةمشروعاً  ١٢٤٩٣والبالغة نحو التاسعة خطة التنمية خالل 
خطة التنمية التاسعة بتنفيذ نحو  الطلب خاللذلك من ) ٦٥(تنفيذ نحو وتستهدف الخطة 

 .مشروعاً في مختلف الخدمات البلدية ٨١٢٢
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 )٣٢/٥( جدولال

 الطلب على الخدمات البلدية حسب المناطق اإلداريةالمشروعات المخططة لتلبية 
 التاسعة خطة التنمية
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 ٢٥٨٩ ٦٤ ٢٠٨ ١٥٧ ١٨١ ٩٩ ١٥٧ ١١٠٧ ٢٤٥٣٧١ الرياض

 ١٤٠٩ ٣٥ ١٣١ ٩٤ ٧٦ ٢٣ ٨٢ ٥٩٥ ١٦٠٢١٣ مكة المكرمة

 ٧٩٢ ١٨ ٦٢ ٧٧ ٤٦ ١٥ ٥٠ ٣٦٣ ٤٩١١٢ المدينة المنورة

 ٩٠٤ ٢٨ ٧٤ ٧٥ ٦٨ ٤٩ ٦٦ ٤٢٦ ٢٥٩٣ القصيم
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 ٥٠٩ ١٧ ٥٣ ٣٦ ٢٠ ١٧ ٣٣ ٢٢٣ ٣٣٧٧ الباحة

 ٤٦٥ ١٦ ٤١ ٣٨ ٢٧ ١٤ ٢٤ ٢١٤ ٧٠ ٢١ الجـوف

  مناطق مختلفة
 )ديوان الوزارة(

٣٢٦ ٠ ٩ ١ ١٣ ٠ ٠ ١٢ ٨ ٢٨٣ 

 ١٢٤٩٣ ٣٠١ ١٠٩٣ ٩١٨ ٧٦٩ ٣٨٧ ٧٨٤ ٥٣٧٤ ١١٥٥١٧١٢ اإلجمالي

 .وفاكهة ولحوم وأسماك ومواشيأسواق خضار  (*)  
 .ومراكز حضرية ومقابر ومغاسل موتى ومواقف سيارات ومراكز احتفاالت ساحات بلدية (**)
 .لخطة التنمية التاسعة وزارة الشؤون البلدية والقرويةبرامج ومشروعات : المصدر

 
  تنميةالاستراتيجية    ٣٢/٥
  الرؤية المستقبلية ٣٢/٥/١

بلدية مستوفية للمعايير الدولية، تلبي االحتياجـات المتزايـدة للسـكان فـي      خدمات
المناطق الحضرية والقروية على السواء، وتعزيز كفاءة هذه الخدمات ومرافقها وتجهيزاتها، 
ودعم دور القطاع الخاص في إنشاء المرافق البلدية وتشغيلها وتمويلها، وبما يرتقي بنوعية 

 .حياة المواطنين
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 األهداف العامة   ٣٢/٥/٢
في تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف واإلسهام تحسين الظروف المعيشية للسكان  -

 .اإلدارية مناطق المملكة
 . رفع كفاءة أداء األجهزة البلدية وتحسين فعالية خدماتها -
 .حماية صحة البيئة وتوفير مقومات السالمة العامة -
 .ورفع كفاءتها االستمرار في تطوير المشاعر المقدسة -
 .رفع كفاءة التصنيف والبدء في تصنيف االستشاريين ومقاولي القطاع الخاص -

 
 السياسات  ٣٢/٥/٣
 التوسع في توفير الخدمات البلدية وفقا لالستراتيجية العمرانية الوطنية. 
 التغطية الشاملة للخدمات البلدية في محاور التنمية ومراكز النمو المعتمدة. 

  الفنية والبشرية لألجهزة البلدية وتعزيز صالحياتهاتطوير القدرات. 

  واستدامتها لضمان تطور خدماتها ةلبلدياتنمية اإليرادات. 

 يصهاخصتو ،إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي للخدمات البلدية مواصلة جهود. 

 تدوير النفايات والتخلص اآلمن منها. 

 التطبيق الصارم لقواعد الصحة والسالمة العامة. 

 توفير نظام متكامل للنقل العام داخل المدن. 

 ألنظمة المرور فيما يختص بسالمة المركبات واالنبعاثات الكربونية التطبيق الصارم. 

    اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية األراضي الحكومية للمحافظة عليها ومنـع التعـدي
 .عليها لمصلحة التنمية المستدامة حاضراً ومستقبالً

 المقدسة وخدماتهاود في تطوير مرافق المشاعر مواصلة الجه. 

 وضع آليات تصنيف االستشاريين ومقاولي القطاع الخاص. 
 

 األهداف المحددة  ٣٢/٥/٤
  بلدية جديدة في مختلف مناطق المملكة ٦٠استحداث. 
  ٧٥(رفع نسبة تدوير النفايات إلى.( 
  ٦٠(تنمية اإليرادات البلدية لتغطي نحو ( المصروفات التشغيليةمن تكاليف. 
 إعداد نظام المجالس البلدية وتشكيل أعضائها. 
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  مركزاً حضارياً ٤٠إنشاء. 
  البناء السعودي ومتابعته وتحديثه دورياً) كود(تطبيق نظام. 
 إعداد دراسة تطوير تصنيف المقاولين وتطبيق توصياتها بعد اعتمادها. 
 استكمال إعداد المخططات اإلقليمية لجميع المناطق. 

 استكمال مشروعات المشاعر المقدسة. 
 استكمال إعداد المخططات الهيكلية لجميع البلديات. 
  ٨٤,٨(رفع نسبة السعودة بالقطاع إلى نحو (بنهاية خطة التنمية التاسعة. 
  ٣٢/٦(لخدمات البلدية المختلفة المحددة في الجدول ل اًمشروع ٨١٢٢تنفيذ نحو.( 

 
 )٣٢/٦( الجدول

 داريةللخدمات البلدية حسب المناطق اإل هداف المحددةاأل
  خطة التنمية التاسعة

 المناطق اإلدارية
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 ١٨١٤ ٣٧ ١٢٩ ٢٦٥٨٣٠١٢٤٦٦١٠٠٩٠ ١٧٣ الرياض
 ٨٤٣ ٢٠ ٨٠ ١٣٣٣٨٤٤٨١٧٣٧٥٧ ٦٧ مكة المكرمة

 ٤٧٥ ١٠ ٢٦ ٧٣٢٣١٤٥٥٢١٤٢ ٢٢ المدينة المنورة
 ٦٢٦ ١٧ ٥١ ٥٣٢٨٨٦٦٣٧٥٣٤٩ ١٢ القصيم
 ٥١٠ ٥ ٣٦ ٥٠٢٤٢٤٦١٢٣٤٥١ ٣٤ الشرقية
 ٩٢٤ ١٩ ١٢١ ١١٨٤٣٦٦٣٢٨٤٢٤٤ ٥٣ عسير
 ٣٣٢ ٥ ٢٥ ٥٤١٥٣٢٨٣١٨٢٩ ١٧ تبوك
 ٤٥٣ ٥ ٤٤ ٦٥٢٠٩٢٧٢١٢٨٣٥ ١٩ حائل

 ٢٧٠ ١ ٢٢ ٥٥١١٠٢٧٦١١٢١ ١٧ الحدود الشمالية
 ٧٢١ ٣٤ ٥٥ ٩٩٣٠٩٦٤٢٦٢٩٦٦ ٣٩ جازان
 ٢٤٢ ١ ٢٤ ٤٨٨١٢٤٩١٧٢١ ١٧ نجران
 ٣٨٠ ١٠ ٤٥ ٥٢١٥٨٢٦١١١٦٣٠ ٣٢ الباحة
 ٢٦٥ ٨ ٢٧ ٤٥١٢٠١٦٥١٢١٦ ١٦ الجوف

 مناطق مختلفة 
 )الوزارةديوان (

٢٦٧ ٠ ٩ ١ ١٠ ٠ ٠ ١٢ ٨ ٢٢٧ 

 ٨١٢٢ ١٧٢ ٦٩٤ ١١١٨٣٥٦٣٦٠٤٢٤٦٤٢٨٥٥٢ ٧٤٥ ياإلجمال
 .برامج ومشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية لخطة التنمية التاسعة :المصدر

 
 المتطلبات المالية  ٣٢/٦

وزارة (قطاع البلـديات   المخصصة للجهات الحكومية في تبلغ المتطلبات المالية
 )٩٥,٤(خالل خطة التنميـة التاسـعة   ) واألمانات والبلديات الشؤون البلدية والقروية

 . ريالبليون 
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 الثقافة واإلعالم
 

 المقدمة   ٣٣/١
فمن خاللهـا  .  تشكل التنمية الثقافية ركيزة أساسية لعملية التنمية بمفهومها الشامل

تتـم تنمية القدرات العلمية والمعارف والمهارات للوصول إلى مسـتوى اإلبـداع فـي كـل     
مرت الحركة الثقافية بتطورات واكبت التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي  وقد . المجاالت

الكثير من المبـدعين والمفكـرين والبـاحثين والدارسـين      ، واتسمت بإسهامشهدتها المملكة
السعوديين، ورعاية المؤسسات والهيئات الوطنية الحكومية والخاصة المعنية بحركة التطـور  
الثقافي، وفي مقدمتها وزارة الثقافة واإلعالم، واألندية األدبية، وجمعيات الثقافـة والفنـون،   

لمكتبات العامة، إضافة إلـى المؤسسـات الصـحفية ودور النشـر،     والجامعات والمدارس وا
ولم تقتصر تلك الجهود على الداخل فقط، . في نطاق اختصاصهاهيئة وغيرها من الهيئات كل 

فكانت جهود المملكة المميزة من . بل امتدت لتتواصل مع محيطها العربي واإلسالمي والعالمي
الخـارج،   ها وملحقياتها التعليميـة والثقافيـة فـي   أجل التواصل مع العالم من خالل سفارات

جت تلك الجهود بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهللا بـن  وتُوِّ. وإعالمها الخارجي
عبد العزيز، حفظه اهللا، من خالل رعايته للمؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار بمكـة المكرمـة   

 . والمؤتمر العالمي لحوار األديان في مدريد
وقد شهدت خطة التنمية الثامنة فعاليات ثقافية متنوعة، حيث حظيت مختلف أشكال 
التعبير كالمقالة والقصيدة والقصة والرواية واألطروحات الفكرية والبحوث والدراسات 
العلمية، باهتمام كبير، وتطورت الفنون المختلفة، كما زاد االهتمام بالتراث الوطني والشعبي 

وتم أيضاً تخصيص جوائز أدبية وثقافية للتفوق العلمي . اقع األثريةوالمأثورات والمو
واألدبي، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومهرجانات ثقافية على مدار العام مثل المهرجان الوطني 

وفي الجانب اإلعالمي حقق النشاط اإلعالمي تطوراً نوعياً . للثقافة والتراث في الجنادرية
 .المقروءة والمسموعة والمرئية وكمياً في وسائله وأدواته

وستتواصل الجهود خالل خطة التنمية التاسعة لالرتقاء بمستوى الخدمات الثقافية من 
خالل تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية في مختلف األنشطة الثقافية ودعمها، كما ستعمل 

سيع نطاق الخطة من خالل سياساتها وأهدافها على النهوض بالخدمات اإلعالمية وتو
 انتشارها
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يتناول هذا الفصل الوضع الراهن لقطاع الثقافة واإلعالم، وما شهده من تطورات 
القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها،  برزخالل خطة التنمية الثامنة، كما يستعرض أ

وتوقعات الطلب على الخدمات الثقافية واإلعالمية، ويلقي الضوء على الرؤية المستقبلية 
 .طاع وأهدافه وسياساته وأهدافه المحددة خالل خطة التنمية التاسعةللق
 

 الوضع الراهن    ٣٣/٢
 الثقافة  ٣٣/٢/١

من أبرز وتزخر الحياة الثقافية في المملكة بزخم من العطاء الثقافي بمختلف أشكاله، 
 :دالالته خالل خطة التنمية الثامنة ما يلي

 فعلى مسـتوى النشـاط   . من األنشطة والفعاليات قيام وزارة الثقافة واإلعالم بالعديد
معرضاً وورشـة سـنوياً،    ٢٣الثقافي، تم تنظيم معارض وورش متنوعة بمعدل نحو 

نادياً، مجموعـة مـن    ١٦كما قّدمت من خالل اإلدارة العامة لألندية األدبية وعددها 
ـ   ٤٩١األنشطة المنبرية، بلغ متوسطها في العام نحو  عرية ندوة وملتقى وأمسـية ش

إصداراً، كما قدمت من خـالل فـروع    ٥٣أصدرت الوزارة أيضاً أكثر من . وقصصية
 -فرعاً موزعة على مختلف مناطق المملكـة   ١٣وعددها  -جمعية الثقافة والفنون 

أمسية قصصية وشـعرية،   ٢٧فعاليات مسرحية وندوات ومحاضرات بما معدله نحو 
وأقامت الـوزارة  . عرضاً فنياًمورشة و ٥٢معرضاً و ٤٨مسرحية و ٢٨ندوة و ١٣و

كمـا زودت الـوزارة   . طفـالً  ١٧٤٥ست ورش عمل تعليمية، شارك فيها ما يقارب 
عنـوان   ٨٠٠مكتبة، بـأكثر مـن    ٨٠المكتبات العامة التي تشرف عليها، وعددها 

ومـن النشـاطات الثقافيـة     .سنوياً، عالوة على إشرافها على تنظيم معرض الكتاب
أسبوعاً ثقافياً بالتعاون مـع   ١٣ها وزارة الثقافة واإلعالم، تنظيم البارزة التي قامت ب

كما استحدثت الوزارة خمس جمعيات جديدة إلى جانب . الدول العربية والدول الصديقة
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وجمعيـة  : جمعية هواة جمع الطوابع هي

لتصوير الضوئي، والجمعية السـعودية  المسرحيين السعوديين، والجمعية السعودية ل
  .للخط العربي، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية

  رئاسة الحرس الوطني، على مدى أكثر من عقدين، لفعاليات المهرجان الوطني رعاية
للتراث والثقافة في الجنادرية، والذي يعد من أبرز التظاهرات الثقافية على السـاحات  

الياته على مدى أسبوعين سنوياً لتشـمل األنشـطة المنبريـة    العربية، حيث تمتد فع
 ٢٤وقد بلغ عدد دورات هذا المهرجـان حتـى اآلن   . والقرية الشعبية، واإلصدارات
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كمـا صـدر عـن    . دورة، شملت ندوات فكرية وعلمية وأمسيات شعرية وقصصـية 
. ليكتاباً إضافة إلى إقامة معرض للكتاب وآخـر للفـن التشـكي    ١٤٤المهرجان نحو 

هات الحكومية وإمارات جويتزامن مع كل دورة، مهرجان تعرض من خالله مختلف ال
 .المناطق منجزاتها ومأثوراتها التراثية في أجنحة خاصة بها

  تضافر جهود الدولة مع جهود القطاع الخاص واألفراد للدفع بحركة التأليف واإلنتاج
اد الجهات المعنية بصناعة الثقافي المتنوع، وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع أعد

للقطاع  ١٢٧للقطاع الخاص و ٣٢١داراً للنشر، منها  ٤٤٨الكتاب، فبلغ عددها نحو 
وبلغ حجم اإلنتاج الثقافي من المطبوعات . الحكومي منتشرة في جميع مناطق المملكة

ألف مطبوعة، وعدد مجلدات رصد المطبوعات  ١٧٥الوطنية السعودية نحو 
في حين بلغ . مادة ٧١٧٣١مجلداً ضمت  ٢٤ات السعودية نحو والمؤلفات والمنشور

مكتبة  ٨٠مكتبة متخصصة و ١٩٤مكتبة، منها  ١٩٨٠عدد المكتبات بأنواعها نحو 
وقد بلغ مجموع مقتنيات هذه . مكتبة جامعية ٦٠مكتبة مدرسية و ١٦٤٦عامة و

ات الكبرى مليون كتاب ووثيقة، إضافة إلى  مقتنيات المكتب ١,٩أكثر من المكتبات 
ألف مادة، ودارة الملك  ٢٠٠التي تضم نحو  العامة مثل مكتبة الملك عبدالعزيز
 ٣٠٠ألف مقتنى، والمكتبة الوطنية التي تحوي نحو  ٨٠٠عبدالعزيز التي تحوي نحو 

عن حفظ اإلنتاج  ألف مقتنى، ومكتبة الملك فهد الوطنية، التي تعد الجهة المسؤولة
 ١,٣وتحوي نحو ) ١٩٩٣(هـ ١٤١٤داع عام الفكري السعودي منذ تطبيق نظام اإلي

 . مليون مادة

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بدور فاعل في خدمة  قيام
 ١٢٣٠الثقافة اإلسالمية، إذ بلغ إجمالي إصداراتها من الكتب العربية والمترجمة نحو 

 كتاباً، ٢٧٠كما بلغ عدد إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء نحو . كتاباً
 ٧٠٠كما أصدرت الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحو 

 .كتاب

   احتضان مركز الملك فهد الثقافي للعديد من الفعاليات الثقافية والعلمية والفنية، التـي
 . الندوات، المحاضرات، والعروض المسرحية وغيرها تنوعت بين المؤتمرات،

وُيعد إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إضافة ثقافية نوعية في مجال مواجهة 
قضايا التنمية الثقافية ومعوقاتها والظواهر االجتماعية وإشكاالتها، ومتابعة تطـور الظـواهر   

 . المركز دوراً مهماً في نشر ثقافة الحواركما يؤدي . االجتماعية وما تفرضه من تحديات
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 :مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني): ٣٣/١(إطار 
حرمين الشـريفين الملـك   ادم الـر خـأم بموجب العزيز للحوار الوطنيمركز الملك عبدصدر قرار إنشاء  

 . هـ ٢٤/٥/١٤٢٤ في تاريخ – رحمه اهللا –العزيز فهد بن عبد
 التنميـة  قضايا لمختلف ومناقشته طرحه خالل من الثقافية، للحياة حقيقياً وإثراًء إضافة هؤإنشا شكل وقد 

 فـي  دوراً مهمـاً المركزيؤدي  كما تحديات، من تفرضه وما االجتماعية الظواهر تطورمتابعة و ،ومعوقاتها الثقافية
وطني بين أفـراد المجتمـع   للحوار ال الداعمةالمالئمة  يسعى المركز إلى توفير البيئةو. والحوار التسامح ثقافة نشر

ـ        ) من الذكور واإلناث(وفئاته  ة المبنيـة علـى   بمـا يحقـق المصـلحة العامـة ويحـافظ علـى الوحـدة الوطني
 :وذلك من خالل األهداف التالية  ،اإلسالمية العقيدة

 الهادف تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة اإلسالمية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري. 

    اإلسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطية واالعتدال داخل المملكة وخارجهـا مـن
 .خالل الحوار البناء

  تربوية وغيرها وطرحها مـن خـالل   القتصادية واالسياسية والثقافية والجتماعية واالمعالجة القضايا الوطنية
 .قنوات الحوار الفكري وآلياته

  مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضاياترسيخ. 
   توسيع المشاركة ألفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقـق

 .العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة اإلسالمية
 لوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العالقةتفعيل الحوار ا. 
 تعزيز قنوات االتصال والحوار الفكري مع المؤسسات واألفراد في الخارج. 
 بلورة رؤى استراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل مخرجاته. 

 
 اإلعالم ٣٣/٢/٢

إلى لكة، الهادف تتولى وزارة الثقافة واإلعالم اإلشراف على النشاط اإلعالمي في المم
، وتعميق الوالء الوطني، أرضـاً وكيانـاً، فـي    وقيمها شريعة اإلسالم السمحة تأصيل مبادئ

نفوس المواطنين، وحثهم على اإلسهام الجاد في تقّدمه وإعماره وصونه، واحتـرام النظـام،   
والنهوض بالمستوى الفكـري   وتوثيق روابط الحب والتآزر وإذكاء روح التكافل االجتماعي،

الوجداني، ومكافحة األمية واالهتمام بالتراث وإحيائه، وترسيخ التقاليد والعادات والحضاري و
العربية الكريمة، والتصدي للتيارات واالتجاهات الهدامة وكشف زيفها وخطرها على األفـراد  
والمجتمعات، وتسليط الضوء على كيان المملكة وتميزه، وما يتمتع به مجتمعها مـن نعمـة   

 .وما تيَسر لها من التقدم في المجاالت االقتصادية واالجتماعيةاالستقرار واألمن 

وتشتمل منظومة النشاط اإلعالمي على قنوات التلفزة، ومحطات اإلذاعة، والصـحف  
 .والمجالت والمكاتب اإلعالمية
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وقد حقق النشاط اإلعالمي خالل سنوات خطة التنمية الثامنة نقالت نوعية في وسائله 

وفي هذا اإلطار شهدت المملكة عدداً من التطـورات  . والمرئية والمسموعةوأدواته المقروءة 
 :كان من أبرزها

إذاعـة القـرآن   : برامج هـي  ٥محطة، تبث من خاللها  ٢٨بلغ عدد محطات اإلذاعة  -
الكريم، وإذاعة نداء اإلسالم، وإذاعة البرنامج العام من الرياض، وإذاعـة البرنـامج   

أما محطـات الــ   . لغة ١٢رامج الموجهة التي تبث بنحو الثاني من جدة، وإذاعة الب
)FM ( مركـزاً، وتبـث    ١٤٩وبلغ عدد المراكز التلفزيونيـة  . محطة ٢٤٦فقد بلغت

، باإلضافة إلى افتتـاح أربـع قنـوات    قنوات ٥القنوات التلفزيونية برامجها من خالل 
. نة النبوية الشـريفة القرآن الكريم، والسواالقتصاد، وتلفزيونية جديدة تخدم الثقافة، 

مركزاً تلفزيونياً بدالً من البث التماثلي  ٦٠كما تم تعميم البث الرقمي الحديث من خالل 
 .الذي كان معموالً به في السابق

، كما تنامـت طاقـات البـث    مكتباً ٢١) واس(ألنباء السعودية وكالة ابلغ عدد مكاتب   -
 .لديها

أسهم القطاع الخاص في المملكة بجهود فاعلة بتنمية القطاع الثقافي واإلعالمـي مـن        -
مجلة علمية  ١٦٥صحيفة يومية، و ١٤خالل امتالكه المؤسسات الصحفية التي تصدر 

مكتبة ودار نشـر،   ٣٢١ومتخصصة، وامتالكه مكتبات ودور نشر بلغ عددها أكثر من 
تاج الفني المختلفـة، ومسـاهماته فـي    ومؤسسات وشركات اإلعالن، ومؤسسات اإلن

 . إنشاء المرافق اإلعالمية والثقافية
 

 التعليم والبحث العلمي  ٣٣/٢/٣

مؤسسات التعليم العام والعالي بفعالية في إثراء الحياة الثقافية انطالقـاً مـن   أسهمت 
أصـدرت  وقد . واختصاصاتها، إضافة إلى دورها الحيوي في تطوير العملية التربويةمهماتها 

الجامعات السعودية العديد من البحوث والدراسات، ودعمت نشاط التأليف والترجمة بإصدارات 
متنوعة، فضالً عن تفعيل الحياة الثقافية من خالل المؤتمرات العلميـة الثقافيـة واللقـاءات    

 .والندوات، إضافة إلى معارض الكتاب

عبد العزيـز للعلـوم والتقنيـة      مدينة الملكأسهمت وفي مجال ثقافة العلوم والتقنية، 
 ،نياً صـرفاً بحثاً وط ٣٠منها  ،بحثاً ٩٠بحث، كما أنجزت نحو  ٢٦٠٠بدعم إجراء أكثر من 

ات علمية دولية، إضافة إلى تعريب مئـات مـن مصـطلحات    بحثاً بالتعاون مع مؤسس ٦٠و
ضـافة إلـى   كتاب علمـي، إ  ٣٠٠العلوم، وإنتاج األفالم والبرامج العلمية، وإصدار أكثر من 
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أشهر وقد صدر منها حتى اآلن ) ٣(االستمرار في إصدار مجلة العلوم والتقنية التي تصدر كل 
 .عدداً ٩٠

من جهة أخرى، يؤدي معهد اإلدارة العامة دوراً مهماً في مجال الثقافة اإلدارية مـن  
قة بتأهيـل  خالل إصدار الكتب والبحوث العلمية والدراسات، إلى جانب رسالته األساسية المتعل

آالف مرجع، كمـا أصـدر    ٢٠٣وقد بلغ إجمالي مقتنيات مكتبة المعهد نحو . القوى البشرية
كتاب، إضافة إلى تواصل صدور مجلة المعهد الشهرية، والتـي صـدر    ٢٠٠المعهد أكثر من 
كما تقوم وزارة الشؤون االجتماعية، من خالل مراكـز التنميـة   . عدداً ١٩٥منها حتى اآلن 

الجتماعية، بتقديم خدمات ثقافية مثل برامج محو األمية وتعليم الكبار، إضافة إلـى  والخدمة ا
وقد نُظمت خالل . قيامها بتنظيم مسابقات ثقافية وندوات ومحاضرات وإصدار الكتب والبرامج

 .فعالية ثقافية متنوعة ١٨٦خطة التنمية الثامنة نحو 
 

 التراث   ٣٣/٢/٤
لسياحة واآلثار، وحث المـواطنين علـى السـياحة    تصاعد االهتمام الوطني بقطاع ا

ولدعم هذا التوجه، تقوم الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالكشف والرصد والتوثيـق  . الداخلية
للمواقع التاريخية واألثرية والمعالم الطبيعية المميزة، إضافة إلـى جمـع التـراث الـوطني     

وقـد بلـغ عـدد المتـاحف     . المملكة وحمايته وصيانته، وإنشاء المتاحف في مختلف مناطق
متحفاً عاماً، أبرزهـا المتحـف الـوطني فـي      ٢٣المسجلة بنهاية خطة التنمية الثامنة نحو 

موقع أثري،  ١١٠٠كما تم حصر نحو . متحفاً خاصاً ٦٥الرياض، إلى جانب الترخيص لنحو 
درعيـة القديمـة   وُسجِّلتْ مدائن صالح وال. موقع من آثار التعدين القديمة ١٠٠٠وأكثر من 

وجدة التاريخية في قائمة التراث اإلنساني العالمي من قبل منظمة األمـم المتحـدة للتربيـة    
كما جرى إحياء سوق عكاظ التاريخي في مدينة الطائف وإعادته ). اليونسكو(والعلوم والثقافة 

ألثري في قلعة وتم بناء المسجد ا. إلى المشهد الثقافي، حيث أقام منذ افتتاحه ثالثة مهرجانات
 .مارد في دومة الجندل، وإبراز آثار قلعة مدينة األخدود في نجران

وتعكف الهيئة على تأهيل المباني التاريخية للمملكة، والتي تم تشـييدها فـي عهـد    
، ليتم فتحها للجمهور كمتاحف تعـرض صـور   –طيب اهللا ثراه  –المؤسس الملك عبد العزيز 

كما تتولى تنفيذ مشروع األسواق الشـعبية، وتعمـل علـى    . ووثائق مراحل تأسيس المملكة
تطوير الوسط التاريخي لعدد من مدن المملكة، مثل الطائف وجدة، إضافة إلى مواصلة العمـل  

الغاط القديمة، ورجال ألمع، وقرية ذي عين، وبلـدة جبـة،   : في مشروع القرى التراثية مثل
 .وبلدة العال القديمة
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 القضايا والتحديات ٣٣/٣
 وترسيخها الحفاظ على الهوية الوطنية  ٣٣/٣/١

عد روحي، وُبعد ثقافي، ُب: تشكل الهوية الوطنية مفهوماً تتضافر في تحديده ثالثة أبعاد
ولكي تتمكن الهوية الوطنية من مجابهة التحديات، خاصة في ضوء ما يشـهده  . عد وطنيوُب

ع الثقافات والمصالح، يلـزم دعـم   العالم من تحوالت كبرى في أنماط السلوك والتعبير وصرا
جهود الحفاظ عليها، من خالل تعميق ثقافة الحوار واالنفتاح على اآلخـر، وإتاحـة مختلـف    

، ومنح الثقة للفاعلين في الحياة الفكرية والثقافية، وتهيئة مناخ من وقنواتها مصادر المعرفة
 .التسامح وتشجيع الحوار الذي يثري الهوية الوطنية

 
 العولمة والهوية الثقافية واإلعالمية  ٣٣/٣/٢

لقد أحدثت ثورة االتصاالت والمعلومات تحوالت جذرية في الخطاب الثقافي اإلعالمـي  
على المستوى العالمي، لما تتيحه من سرعة فائقة وانتشار واسع وخيارات متعددة، أفضـت  

عب التحكم في تـدفق  وفي ظل العولمة الثقافية، بات من الص. جميعها إلى ما يسمى بالعولمة
بـل  . المعلومات والرسائل الثقافية واإلعالمية بكل ما تحمله من مضـامين، وربمـا مخـاطر   

أصبحت المؤشرات الثقافية، كاإلنتاج األدبي والفكري والفني، وعدد الصحف وقّراؤها، وعـدد  
قيـاس  الخ، من معايير ... المكتبات والمتاحف والندوات، وعدد مواقع ومستخدمي اإلنترنت 

يحتّم ذلك العمل على االرتقاء بمحتوى المواد الثقافية . تطور مستويات المعيشة ونوعية الحياة
واإلعالمية من األخبار والبرامج الثقافية واألعمال الفنية، ويفـرض الحاجـة إلـى تشـجيع     

ن الكفاءات الوطنية للمشاركة بإبداعاتها من أجل جذب االهتمام والحفاظ على عالقة وثيقة بـي 
المواطن واألجهزة الثقافية واإلعالمية، وذلـك يتطلـب بـدوره تطـوير المرافـق الثقافيـة       

 .البشرية العاملة بهاالطاقات واإلعالمية، إضافة إلى صقل مهارات 
 

 تنمية اهتمام الفرد بالقراءة والشأن الثقافي   ٣٣/٣/٣
المعـارف، حيـث   شهدت المملكة مؤخراً مبادرات طموحة لتشجيع القراءة وتطـوير  

الذي استهدف " مهرجان القراءة الحرة"على سبيل المثال  العامة أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز
وقد رافقت المهرجـان  . اً في حياة المواطنين وتشجيعهم عليهاـراً أساسيـجعل القراءة عنص

هــ  ١٤٣٠فعاليات كثيرة شّددت على أهمية القراءة والتشجيع عليها، كمـا أطلقـت عـام    
كما أحيت مدينة جدة وبتنظيم من الغرفـة التجاريـة   " القراءة في المطارات"برنامج ) ٢٠٠٩(
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ت فيـه أهميـة القـراءة وتـاريخ الكتـاب      ـر السعودي، وعرضـة معرض الناشـالصناعي
 .وصناعته

وُيعد معدل القراءة من المؤشرات المهمة لقياس مستوى التقـدم الحضـاري، وقـد    
شرية الصادرة عن األمم المتحدة خالل السنوات الماضية إلى تـدني  أشارت تقارير التنمية الب

وعلى الرغم من عدم توفر إحصـاءات  . معدل القراءة في العالم العربي قياساً بأوروبا وأمريكا
ومسوحات ثقافية موثقة تعرض لحجم استهالك الكتاب والمـواد الثقافيـة، ومعـدل القـراءة     

يمكن االستنتاج بأن مستوى اإلقبال على القراءة والثقافة ال  واالهتمام بالشأن الثقافي، إال أنه
ومن ثم، فإن هناك حاجة إلـى تضـمين المنـاهج الدراسـية     . يرقى إلى المستويات المأمولة

مقررات تنمي القراءة الحرة ومهارات البحث والدراسة، واالهتمام بتوزيع الكتـاب ونشـره،   
 .إضافة إلى الترجمة والتعريب

 
 قافة العلمية والتوجه نحو مجتمع المعرفةالث ٣٣/٣/٤

تتوجه المملكة نحو ترسيخ مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة، ومن  
ويقوم . متطلبات تحقيق هذا التوجه زيادة الوعي بأبعاده وتنوير المجتمع بركائزه األساسية

ي كل من اإلعالم المرئي اإلعالم بدور فعال في هذا المجال بتبني برامج تثقيفية مناسبة ف
من جهة . والمقروء والمسموع، ومن المأمول التوسع في هذه البرامج خالل الخطة التاسعة

أخرى باتت الثقافة العلمية والتقنية عامالً أساسياً من عوامل التنمية االقتصادية واالجتماعيـة 
 .قوأصبح االهتمام بهـا من قبل وسائل اإلعالم أكثر إلحاحاً من الساب

 
 الترجمة والمحتوى الثقافي ٣٣/٣/٥

تتسم ثروة المملكة الثقافية بالتزايد المطرد، ويعكس ذلك تنامي المحتوى الثقافي  
وتعد . سواء على الوسائط التقليدية كالكتب، أو الوسائط الرقمية كاألقراص المدمجة وغيرها

تمام بالترجمة برز مؤخراً وهو وثمة اه. الترجمة من الروافد األساسية إلثراء الثروة الثقافية
البشرية المتخصصة أو البرامج المعتمدة وخاصة في الطاقات بحاجة لترسيخ وتوسع من حيث 

 .مجال تنمية الثقافة العلمية والتقنية وثقافة االبتكار
 

 توقعات الطلب  ٣٣/٤
تتوقع خطة التنمية التاسعة أن يشهد الطلـب علـى المرافـق الثقافيـة واإلعالميـة        

ويعزى هذه التنامي في الطلـب  . واألنشطة المرتبطة بها تنامياً ملحوظاً خالل سنواتها الخمس



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٦٠٥ 

فة 
لثقا
ا

الم
إلع
وا

 
صل 

الف
٣٣  
ليس فقط ألسباب تتعلق بالزيادة السكانية، بل أيضاً لتنامي الوعي الثقافي واإلعالمـي لـدى   

تجسده اهتماماتهم بالشأن الثقافي الوطني من ناحية،  وإدراكهم ألهمية تملك المواطنين الذي 
المعلومة وشغفهم بها من ناحية أخرى، خاصة الشباب الذين يشكلون شريحة ال يستهان بهـا  

 . لذا ستعمل الخطة على تلبية القدر األكبر من هذه المتطلبات. في المجتمع السعودي
 

 استراتيجية التنمية   ٣٣/٥
 رؤية المستقبلية ال  ٣٣/٥/١

أن يسود مستوى رفيع من الثقافة، يستلهم القيم الثقافية للمجتمع السـعودي، يكـون    
لإلعالم دور محوري في خدمة مصالح المملكة، ومساهمة فاعلة لقطاع الثقافة واإلعالم فـي  

 . العملية التنموية والتوجه نحو مجتمع المعرفة
 

 األهداف العامة  ٣٣/٥/٢
 .فاظ على الهوية الحضارية العربية واإلسالمية للثقافة الوطنية وتعزيزهاالح -
تشكل ركناً أساسياً من أركان البنـاء  لكونها تطوير الُبنى الفكرية والثقافية واإلعالمية  -

 .الحضاري
تعزيز حركة التأليف والترجمة واإلنتاج اإلعالمي العربي والفعاليـات الثقافيـة داخـل     -

 .المملكة وخارجها

التعامل مع انعكاسات العولمة واستثمار إيجابياتها بما يعزز قدرات الثقافـة الوطنيـة    -
 .ويزيد من تماسكها ويوطد مكانتها بين الثقافات العالمية

، وتعميق العالقة بينهـا  ورفع مستوى كفاءتها تطوير أداء األجهزة اإلعالمية والثقافية -
ة، واالجتماعية، والعلميـة، والثقافيـة،   وبين مختلف الفعاليات في المجاالت االقتصادي

 .والتربوية، والترويحية

إنتـاج برامج ومواد ثقافية وإعالمية قادرة على المنافسة والتأثير وجـذب المشـاهد    -
 .إليها

 .زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الثقافية واإلعالمية -
 . تحقيق االنتشار المتوازن للثقافة على مستوى المناطق -

 



الصفحة
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 :وتنطوي األهداف العامة المشار إليها أعاله على أربعة أبعاد هي
تعزيز دور الصناعات الثقافية في تنمية االقتصاد الوطني، : البعد االقتصادي ويتطلب .١

رص عمل للشباب ومواكبة مظاهر التحديث والعولمة في المجاالت الثقافية، وتوفير ف
 .في مختلف مجاالت الثقافة واإلعالم

والتحديث في برامج التربية والتعليم في خدمة ثقافة  التطويـر: البعد التربوي ويتطلب .٢
 .تنموية عصرية

إنشاء آلية شراكة وتكامل بين المعنيين بالشأن : البعد المؤسسي والتنظيمي ويتطلب .٣
ومية والخاصة والمجتمع األهلي، واالرتقاء الثقافي، بحيث تشمل المؤسسات الحك

بمستوى الجودة واألداء في القطاع الثقافي، وتعاون المؤسسات الثقافية في المملكة 
 .مع الفضاء العربي والعالمي

تعميم تجربـة ثقافيـة جديدة تبرز خصائص الهوية : البعد االجتماعي ويتطلب .٤
 .السعودية وتحاكي العولمة

 
 اتالسياس  ٣٣/٥/٣
 تشجيع الصناعة والتسويق المحلي للمواد الثقافية وزيادة انتشارها. 
   زيادة اإلنتاج الثقافي واإلعالمي بكل أشكاله ودعم اإلنتاج الثقافي واإلعالمي، وزيـادة

 .دوره في عملية التنمية

      تأمين بنى تحتية حديثة وعصرية وخاصة في وسائــط االتصـال لتعزيـز التنميـة
 .الثقافية

 قدرات في مجاالت الثقافة واإلعالم بما فيها الثقافة العلميةبناء ال. 

     تطوير البرامج التعليمية لتتناسب مع تطلعات الشباب ومتطلبات سـوق العمـل فـي
 .الصناعات واألنشطة الثقافية واإلعالمية

  المعنية برفع المستوى الثقافي التربويةتعزيز دور المؤسسات. 

  في العمل الحكومي في مجال الثقافة واإلعالم –إن وجدت  –معالجة االزدواجية . 

 ،اتمودعمها بآليات عملية واضحة المه صياغة استراتيجية إعالمية وثقافية عصرية 
 .وقابلة للتنفيذ

 وضع استراتيجية للثقافة وأخرى للنهوض باللغة العربية. 

 تحفيز المجتمع األهلي والقطاع الخاص على إنشاء مؤسسات إعالمية وثقافية جديدة . 

 إطالق النشاطات المتخصصة التي تساعد على تطوير القطاعات الثقافية.  
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 رفع مستوى الجودة في أداء األعمال في المجاالت الثقافية واإلعالمية . 

 لم الخارجي، والعمل علـى تطـوير   مع العا الثقافي واإلعالمي زيادة التواصل والتفاعل
 . الشراكات العربية والدولية في قطاع الثقافة واإلعالم

 العمل على جعل المملكة قطباً أساسياً على الساحة الثقافية العربية واإلسالمية . 

 تحفيز الشباب على االهتمام بالمسائل والقضايا الثقافية والمشاركة في مناقشتها. 

 لثقافي واإلعالمي في عملية التوجه نحو االقتصاد القائم علـى  زيادة مساهمة القطاع ا
 . المعرفة

 إعداد قاعدة معلومات وطنية ثقافية . 

 زيادة االهتمام بالترجمة العلمية من العربية وإليها . 

    تكثيف جهود إجراء الدراسات والبحوث في المجاالت الثقافية واإلعالميـة، وإنشـاء
 . المجالشبكات وطنية وإقليمية في هذا 

 

 األهداف المحددة   ٣٣/٥/٤
 في مجال الخدمات الثقافية : أوالًً

  أندية ٤زيادة عدد األندية األدبية بواقع. 
  فروع لجمعية الثقافة والفنون ٣افتتاح. 
  مراكز ثقافية ٧إنشاء. 
  مكتبات جديدة ٨إنشاء. 
  أسبوعاً ثقافياً ٢٠تنظيم. 
  مشاركة للفنون المسرحية ٥٠تنظيم. 
 مشاركة للفنون الشعبية داخل المملكة وخارجها ٨٠ تنظيم. 
  مشاركة للفنون التشكيلية داخل المملكة وخارجها ١٠٠تنظيم. 
  معارض للكتب داخل المملكة وخارجها ١١٠تنظيم. 

 في مجال الخدمات اإلعالمية :ثانياً

  مركزاً جديداً للبث التلفزيوني ٢٣إنشاء. 
 بث على النظام التماثلي، بأخرى رقميـة تضـم   استبدال المراكز التلفزيونية التي ت

 .القناة األولى والثانية والرياضية واإلخبارية
  إم علـى الطـرق   .محطـات إف  ٥إم جديدة، وإنشــاء  . محطة إف ٣٨إضافة

 .السريعة
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     محطـات   ٧إنشاء محطة إذاعية على الموجة القصيرة، إضـافة إلــى تحـديث
 .إذاعية

  محطة إذاعية ٢٨تحديث. 
  المدينة المنورةآخر في في مكة المكرمة و إذاعي وديوستاإنشاء. 
  مكاتب جديدة لوكالة األنباء السعودية ٤افتتاح. 
  مراكز إعالمية داخلية ٣افتتاح. 

ملخصاً لألهداف المحددة للمرافق الثقافية واإلعالمية حسب ) ٣٣/١(ويوضح الجدول 
 .المناطق اإلدارية خالل خطة التنمية التاسعة

 
 )٣٣/١(الجدول 

 األهداف المحددة للخدمات الثقافية واإلعالمية 
 حسب المناطق اإلدارية
 خطة التنمية التاسعة

 

المناطق اإلدارية
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 ٤ ١ - ١ - - ٤ ٥ ٣ الرياض

 ٥ - ١ - ٢ - ٣ ٤ ٣ مكة المكرمة

 ٢ ١ - ١ - ١ ٣ ٤ ٥ المدينة المنورة

 ٢ ١ - ١ - - ٢ ٢ - القصيم

 ٥ - - ١ ١ ١ ٣ ٥ ٢ الشرقية

 ٢ - - ١ ١ ١ ٣ ٤ ٢ عسير

 ١ - - - ١ - ٣ ٣ ١ تبوك

 ٢ - - ١ - - ٢ ٢ - حائل

 ١ - ١ ١ ١ - ٢ ١ ١ الشماليةالحدود 

 ٢ - - - - - ١ ٢ ٢ جازان

 ١ ١ ١ - - - ٣ ٣ - نجران

 - - - - ١ - ٢ - ٢ الباحة

 ١ - - ١ - - ١ ٣ ٢ الجوف

 ٢٨ ٤ ٣ ٨ ٧ ٣ ٣٢ ٣٨ ٢٣ اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
 

 المتطلبات المالية  ٣٣/٦
تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للبرامج اإلعالمية والثقافية خـالل خطـة التنميـة    

 .بليون ريال )١٢,١(التاسعة نحو 
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 والقضائية والحج والعمرة الخدمات الدينية

 
 خدمات الدينيةال   ٣٤/١
  مقدمةال  ٣٤/١/١

مها اهللا باألماكن والمشاعر المملكة مهبط الوحي، ومهد الرسالة اإلسالمية، كّر
المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنها البيت الحرام والكعبة المشرفة قبلة 
المسلمين في مشارق األرض ومغاربها ومهوى أفئدتهم، وإليها يفد الحجاج والعّمار والزوار 

وتم التأكيد على هذا ت منذ تأسيسها على شريعة اإلسالم ونهجه القويم، مناسك، وقامالألداء 
التنمية  طخطأولويات العناية باألماكن المقدسة تصدرت لذا . النهج في النظام األساسي للحكم

في تطوير الحرمين الشريفين بما يوفر لقاصديهما أداء مناسكهم الدولة ما استهدفته ة مجسد
 .بكل يسر وسهولة

جميع بناء العديد من الجوامع والمساجد في  التنمية الثامنة تواصل هدت خطةشوقد 
توسع في أنشطة الدعوة والأرجاء المملكة استجابة للنمو السكاني والتطور العمراني، 

كما طُبعت حول العالم، ُوزِّعت ن المصحف الشريف ـأعداد كبيرة موطُبعت واإلرشاد، 
ورش العمل والمحاضرات والندوات في مواضيع شتى يمت وُأقالترجمات والكتب اإلسالمية، 
 .هماتر الدعاة المؤهلين وتمكينهم من القيام بمهمـن توفيـتهم العالم اإلسالمي، فضال ع

والثقافات الحوار بين أتباع األديان مؤتمر بادرت المملكة بالدعوة إلى عالوة على ذلك، 
جميع من  وترحيباً ياته التي القت تعاوناًفعالفي على أعلى المستويات وأسهمت والحضارات، 

 . األوساط العالمية
جوانب الخدمات الدينية جميع تستهدف خطة التنمية التاسعة االستمرار في تطوير 

كما سيتم تعزيز . والتوسعات العمرانية غرافيةومواكبة التغيرات الديم، لوتحسين كفاءتها
مع المحافظة ، األنشطة الهادفة إلى مكافحة الغلو والتطرف، واالستفادة من االنفتاح العالمي

والثقافات يجابي مع أتباع األديان سالمية، ودعم الحوار اإلوالقيم اإلالموروثات على 
التاسعة إلى تنفيذ عملية إعادة  وعلى صعيد األوقاف، تهدف خطة التنمية .والحضارات األخرى

تطوير إدارة األوقاف وتعزيز دورها في إلى تسعى هيكلة تنطلق من استراتيجية متكاملة 
 .التنمية االجتماعية

يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن للخدمات الدينية موضحاً التطورات التي  
لقضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها ا برزشهدتها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ



الصفحة
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الضوء على  يلق، وُيهذه الخدماتخالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على 
داف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في خطة التنمية ـالرؤية المستقبلية، واأله

 . التاسعة
 

 الوضع الراهن   ٣٤/١/٢
 الحرمين الشريفينتوسعة  ٣٤/١/٢/١

التي شهدها المسعى في المسجد الحرام خالل خطة التنمية الثامنـة  التوسعة  أسهمت
اإلجمالية بنهاية الخطة الثامنة   تهلغت مساححيث ب، الحرام االستيعابية قة المسجدطا في زيادة

ألف متـر   ٦٣٢نحو ستضيف أخرى ويجري العمل حالياً على توسعة ، ألف متر مربع ٤١٣
 ٢,٢٥، وطاقته االستيعابية أكثر مـن  متر مربع مليون ١,٠٤جمالية بع لتصبح مساحته اإلمر

 .مليون مصل
كما شهد المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عدداً من المشاريع التطويرية 

 ١٤٣مظلة تغطي  ٢٥٠تم تركيب ، كما لزيادة طاقته االستيعابية إلى أكثر من مليون مصلٍّ
ع من الساحات المحيطة بالمسجد من جهاته األربع، فضالً عن المرافق ومواقف ألف متر مرب

 .السيارات وما يرتبط بها من الخدمات األخرى
 

 اهللالعناية بكتاب   ٣٤/١/٢/٢
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خالل إصدارات  تبلغ

مصاحف شملت ال، نسخةمليون  ٥٤السنوات األربع األولى من خطة التنمية الثامنة نحو 
باهتمام تحفيظ القرآن الكريم وقد حظي . وكتب السنة والسيرة النبوية تسجيالتوالترجمات وال

يد من المسابقات المحلية والعالمية لحفظ القرآن وعناية كبيرة حيث شهدت الخطة عقد العد
 . الكريم وتجويده وتفسيره

 
 عمارتهاالعناية ببيوت اهللا و  ٣٤/١/٢/٣

خالل السنوات األربع األولى من خطة التنمية عدد المساجد والجوامع التي أنشئت بلغ 
مع في عام ألف مسجد وجا ٩٥أكثر من   ها إلىعددليصل  ،مسجد وجامع ٤٥٠٠نحو  الثامنة
مناطق المملكة  في جميع مسجداً وجامعاً ٤٤٩، وأعيد تأهيل )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩

 ).٣٤/١/١(، الجدول اإلدارية
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لجان الختيار األئمة والمؤذنين وفق معايير تعطي األولوية  تشكيل  وشهدت الخطة

سلوك وتؤكد على أهمية االعتدال في ال ،طلبة العلم وحفظة القرآن الكريمللمؤهلين من 
 .دورات لتأهيل منسوبي المساجدالعدد من كما ُأقيم  ،والمنهج

 
 )٣٤/١/١(الجدول 

 رة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاداخدمات وز

 (*) )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
 

 المنطقة
عدد 
 الجوامع

 عدد 
 المساجد

عدد فروع 
 الوزارة

 عدد أعيان
 األوقاف

عدد مكاتب 
الوزارة في 
 المحافظات

عدد الجمعيات 
الخيرية 

 لتحفيظ القرآن

عدد مراكز 
 الدعوة

 ٨ ٢٨ ١٩ ٣٥٧ ١ ١٥٣٠٠ ٣٦٠٠ الرياض

 ٦ ١٨ ١١ ١٠٥٢ ١ ٩٠٠٠ ٤٣٢٠ مكة المكرمة

 ١ ٨ ٦ ٢٨٩ ١ ٢٧٠٠ ١٩٠٠ المدينة المنورة

 ٣ ١٤ ١٠ ٧٨ ١ ٧٢٠٠ ٢١٦٠ القصيم

 ٢ ٤ ١١ ١٨٦ ١ ٣٤٢٠ ٩٧٠ الشرقية

 ٢ ١٩ ١١ ٢٣٩٠ ١ ٧٥٣٠ ٢٥٦٠ عسير

 ١ ٨ ٥ ٢٢ ١ ٣٠٦٠ ٥٤٠ تبوك

 ١ ٩ ٣ ٣٥٦ ١ ٥٢٢٠ ١٠٨٠ حائل

 ١ ٤ ٢ ٣ ١ ٢٥٢٠ ٤٥٠ الحدود الشمالية

 ٢ ١٦ ١٣ ٢٨٧ ١ ٨٤٦٠ ١٨٠٠ جازان

 ١ ٥ ٦ ٣٨ ١ ٢٣٤٠ ١٠٠٠ نجران

 ١ ١٠ ٦ ١٩٩٠ ١ ٣٦٠٠ ١٢٦٠ الباحة

 ١ ٥ ٢ ٥٧ ١ ٢٨٨٠ ٣٦٠ الجوف

 ٣٠ ١٤٨ ١٠٥ ٧١٠٥ ١٣ *٧٣٢٣٠ ٢٢٠٠٠ المجموع

 .اإلحصائية شاملة مساجد المحطات والمزارع (*)

 وزرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد: المصدر
 

 وتنمية مواردهااألوقاف   ٣٤/١/٢/٤
بلغ عدد األعيان التي تم حصرها وتسجيلها خالل السنوات األربع األولى من خطة 

هـ ٢٨/١٤٢٩أعيان في عام  ٧١٠٥ليصل عددها إلى  ،عيناً ١٠٨٨التنمية الثامنة نحو 
، وشهدت خطة ثبات وقفية األعيانإالتعرف على األوقاف و وتواصلت أيضاً جهود). ٢٠٠٨(

 متعددةمن خالل وسائل وتطويرها واستثمارها أصول األوقاف التنمية الثامنة استمرار تنمية 
المناطق، وإنشاء عدد من الصناديق  لممتلكات األوقاف في عدد من جلشملت التأجير طويل األ

دخول األوقاف شريكاً مساهماً في مشروعات التطوير إضافة لالوقفية ألغراض االستثمار، 



الصفحة
٦١٢

 

استثمارية  أصولبقيمة أعيانها الواقعة ضمن نطاق مشروعات التطوير، كما تم شراء و
شراء عقارات عن فضالً للمصلحة العامة،  تي تمت إزالتهاألعيان األوقاف الكبديل مناسبة 

، المدينة المنورة، توزعت بين مناطق مكة المكرمة، واألوقافريع استثمارية من فائض 
  .والقصيم

ـ كتـب و المراجع وبـال مكتبات األوقـاف  كما تم دعم  العنايـة  إضـافة إلـى   دوريات، ال
 المساجد فـي مـدن المملكـة   بمكتبات العديد من الترميم بعض المكتبات، وفتح وبالمخطوطات، 
النسائية المؤهلة لتقديم الخدمات الطاقات والعمل على توفير  ،، وإنشاء مكتبات نسائيةومحافظاتها

في المكتبات الوقفية، مع إدخال نظام الحاسب اآللي كما تم . للباحثات والطالبات في هذه المكتبات
شـبكة  هـا علـى   لإنشاء موقع ، والمكتبات العامة، إضافة لربطها بربطها بشبكة آلية فيما بينها

األعمال  رجالودعـوة  ،فضال عن إقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض اإلنترنت،
 .المكتباتهذه لإلسهام في دعم 

 
 الحث على االلتزام بالخلق اإلسالمي  ٣٤/١/٢/٥

العديد من األنشطة والبرامج في مجال الحث على الفضيلة تنفيذ  شهدت الخطة الثامنة
مجلس الدعوة واإلرشاد وأمانته العامة ولجنته ومن بينها أنشطة  وااللتزام بالخلق اإلسالمي،

مثل خطورة الفتاوى ومناقشتها التي شملت تداول عدد من الموضوعات المهمة و ،التحضيرية
مظاهر و ،ووسائل التصدي للغزو الفكري للمسلمين ،المضللة، والتصدي لها بالحجة والدليل

والمؤسسات الدعوية ، وحفظ األمن والحفاظ على مكتسبات الوطن ا،وكيفية معالجتهنحراف الا
 .وغيرها، الباطلة وفساد الدعاوي المضللة هوأثرها في كشف الشب

استمر معهد األئمة والخطباء بالتعاون مع وكالة المساجد والدعوة واإلرشاد في تنفيذ و
كما تم . اضرات لألئمة والخطباء والدعاةتضمنت إقامة المحالعديد من األنشطة والبرامج، 

من األندية الرياضية  واالستفادةالعمل على تطوير الوسائل الدعوية في برامج رعاية الشباب، 
 . التوجيه واإلرشادتعزيز برامج في 

في الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة أخرى، تسهم 
الصالح والتحلي بالخلق اإلسالمي الفاضل واإلرشاد والنصح الحث على التمسك بالسلوك 

إلتباع الواجبات الدينية، واألمر بالتي هي أحسن، وقد شهد أداء الرئاسة خالل خطة التنمية 
الثامنة تطوراً الفتاً في بناء الكفاءات والقدرات، وعزز من ذلك تنظيمها العديد من البرامج 

بنهاية عام  مرفقاً ٤٧٤الرئاسة  وقد بلغ عدد مرافقالتدريبية المتخصصة لمنسوبيها، 
مركزاً  ١٣و ،فرعاً في المناطق اإلدارية ١٣ى ـعل، موزعـة )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
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٣٤  
 في المراكزمركزاً للهيئة  ٣٤٨و ،في المحافظاتمركز للهيئة  ١٠٠و ،في المدنللهيئة 
 .اإلدارية
 

 التطوير المؤسسي والتنظيمي   ٣٤/١/٢/٦
تختص كل واحدة منها بشأن تقوم على توفير الخدمات الدينية بالمملكة عدة جهات، 

من الشؤون التي يحتاجها الناس لقضاء مصالحهم، أو إلرشادهم وتبصيرهم للتعامل وفقاً 
حيث تتولى الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة للنهج اإلسالمي القويم، 
العلمية من الوعظ  األنشطةة إلى ـإضاف، امـا وصيانتهمـيتهالحرمين الشريفين ورعا

تتولى وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد كما  والتوعية واإلرشاد،
مسؤولية اإلشراف على المساجد والجوامع في أنحاء المملكة وصيانتها والعناية بها، 

، واإلشراف على لمطهرة والدعوة إلى اهللاالنبوية ة الهتمام بحفظ القرآن الكريم والسنّوا
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات الوطنية والدولية لحفظ القرآن 

، والتوسع في تنمية األوقاف الخيرية في مجاالت البر المتنوعة واستثمار مواردها الكريم
 إصدار الفتاوى الشرعية،إلفتاء والبحوث العلمية الرئاسة العامة لتتولى و .وضبط أعيانها

إلى جانب القيام بإجراء البحوث العلمية والدراسات وتعميمها على المختصين ونشرها، 
 .والمهتمين

، فقد شهدت الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكروفيما يختص ب
المعتمدة من اللجنة الوزارية تطبيق الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة  خطة التنمية الثامنة

الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم اإلداري شملت تعديالت مهمة في الهيكل اإلداري للرئاسة 
إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة اإلدارية وإحداث نقلة في يهدف وحداتها باتجاه  اتومهم
 .هاها، ورفع كفاءة األداء، والرقي بجهازاتمهم

 
 القضايا والتحديات    ٣٤/١/٣
 التطرف والغلو   ٣٤/١/٣/١

الدين اللذين في  الغلو والتطّرف ينافياالعتدال والوسطية، ويقوم على اإلسالم دين 
يمتد أثرهما وضررهما على جميع نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية، ومن ثم يعيقان تقدم 

 .السلبي على نظرة الشعوب األخرى لديننا الحنيفالمجتمع واستقراره، فضالً عن تأثيرهما 
في  يمنع العنفو ،االنحراف والخروج عن جادة الصواب إلىعن كل ما يؤّدي اإلسالم  ىوينه

الخطة التاسعة مواصلة الجهود لبيان سماحة اإلسالم، وموقفه وتستهدف . التصرفات والسلوك



الصفحة
٦١٤

 

منه، إضافة إلى تعزيز الفكر  من الغلو ورفضه للتطرف بجميع صوره وأشكاله وبراءته
وتحصين المجتمع من األفكار الضالة  المعتدل وتأصيل الوسطية في حياة المسلمين،

لتعريف الناشئة بخطر الغلو، تعزيز برامج التوعية واإلرشاد كما ينبغي  .المنحرفة توالسلوكيا
بين جميع السامية، والتنسيق والتعاون وقيمه مبادئ اإلسالم وإرشادهم إلى المنهج الصحيح و

 .لتحقيق ذلك الجهات المعنية
 

 تنمية األوقاف وتطويرها   ٣٤/١/٣/٢
فـي تنميتهـا لتلبيـة     سـتمرار االتوجـب  يالتي  ،الصدقات الجارية مناألوقاف تُعد 

مكونـاً مهمـاً مـن مكونـات القطـاع       كما أنهـا تشـكل  . األهداف التي خصصت من أجلها
فـي   وعلـى الـرغم ممـا تـم تحقيقـه بشـأن األوقـاف       . الوطني االجتماعي في االقتصاد

 .وتعزيزه التنمويبحاجة إلى المزيد من االهتمام لتفعيل دورها  تا زالفمالمملكة، 
هذه القضية تفعيل التوجه نحـو إعـادة هيكلـة شـؤون األوقـاف      لزم معالجة تستو 

وضع استراتيجية شـاملة تتضـمن بـرامج محـددة لتنفيـذ       ، كما تتطلبمؤسسيفي إطار 
 األوقـاف  اسـتكمال حصـر أعيـان   وأهمهـا   ،الجوانب ذات العالقة بشؤون األوقافجميع 

إضـافة  سـتثمار أصـولها ومواردهـا،    آليـات فاعلـة ال   وضعأرجاء المملكة، وجميع في 
 .الكفاءة االقتصادية لمواردهاب االرتقاء إلى

 
 توقعات الطلب    ٣٤/١/٤

 معدل النمو السكاني المتوقعفي ضوء لخدمات الدينية اعلى المتوقع تم تقدير الطلب ي
مختلف التطورات العمرانية المتوقعة في إضافة إلى غرافية المصاحبة، ووالتطورات الديم
حاجتها إلى مدى الوضع الراهن للمرافق وتقدير مع األخذ في الحسبان . مناطق المملكة

 .القادمةالمدة االستبدال خالل  أو الترميم
الحاجة خالل خطة التنمية التاسعة إلى الطلب على الخدمات الدينية تشير تقديرات و

مركزاً  ١٣مصلى للعيد، وإنشاء   ١٦٥وتسوير  ،مسجد ٦٠٠جامع و ٤٠٠إلى إنشاء نحو 
مسجد  ٥٠٠نحو مركزاً للتوعية، وإعادة بناء  ٢٩للدعوة، كما أن هناك حاجة الفتتاح 

 ).٣٤/١/٢(مبنًى إدارياً، الجدول  ٣٤وجامع، إضافة إلى إنشاء 
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٣٤  
 )٣٤/١/٢(الجدول 

 حسب المناطق اإلداريةتوقعات الطلب على الخدمات الدينية 
 خطة التنمية التاسعة

 المساجد الجوامع المناطق اإلدارية
المباني 
 اإلدارية

مساكن 
 األئمة

تسوير
 ياتمصل

 العيد

مراكز 
 الدعوة

مراكز 
 التوعية

إعادة 
بناء 
 الجوامع

إعادة 
بناء 
 المساجد

 ٤٠ ٢٦ ٠   ١ ٢٥ ٢٦ ٥ ٧٠ ٥٥ الرياض

 ٣٥ ٢٠ ١٨ ١ ١٥ ٢٠ ٥ ٦٠ ٤٠ مكة المكرمة

 ٢٥ ٢٠ ١ ١ ١٠ ٢٠ ٣ ٦٠ ٣٠ المدينة المنورة

 ٢٥ ٢٠ ٠ ١ ١٥ ٢٠ ٣ ٦٠ ٣٥ القصيم

 ٢٥ ٢٠ ٤ ١ ١٥ ٢٠ ٣ ٦٠ ٣٥ الشرقية

 ٢٥ ٢٠ ١ ١ ١٥ ٢٠ ٣ ٦٠ ٣٥ عسير

 ١٥ ١٠ ١ ١ ١٠ ١٠ ٢ ٤٠ ٢٠ تبوك

 ٢٠ ٨ ٠ ١ ٧ ٨ ٢ ٣٠ ١٥ حائل

 ١٥ ٨ ١ ١ ٧ ٨ ٢ ٢٠ ١٥ الحدود الشمالية

 ٣٠ ٢٠ ١ ١ ١٩ ٢٠ ٣ ٦٠ ٥٠ جازان

 ١٥ ١٠ ١ ١ ١٠ ١٠ ١ ٣٠ ٣٠ نجران

 ١٥ ٨ ١ ١ ٧ ٨ ١ ٢٠ ١٥ الباحة

 ١٥ ١٠ ٠ ١ ١٠ ١٠ ١ ٣٠ ٢٥ الجوف

 ٣٠٠ ٢٠٠ ٢٩ ١٣ ١٦٥ ٢٠٠ ٣٤ ٦٠٠ ٤٠٠ اإلجمالي

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 

 استراتيجية التنمية     ٣٤/١/٥
 الرؤية المستقبلية  ٣٤/١/٥/١

عزم المملكة، حكومة وشعبا في تتمثل الرؤية المستقبلية للخدمات الدينية 
 ةبما ينسجم مع قيم اإلسالم السمحفي رفع كفاءة وفعالية الخدمات الدينية ومؤسسات، 

األوقاف وفي أن تكون  .سخة للتسامح واالعتدالاومبادئه األخالقية السامية، والفضائل الر
الذي مع العمل  انسجاماًوذلك  ،االجتماعيةاالقتصادية والتنمية  داعماً رئيساً لخطط وبرامج

مبدأ  حدده لها اإلسالم في المجتمع، خاصة إسهامها في مكافحة الفقر والحاجة، وتجسيد
لكي تتمكن من تحقيق الغايات المرسومة مما يتطلب تطويرها  ،والتعاضد اإلنساني التكافل

 .لها
 



الصفحة
٦١٦

 

 األهداف العامة  ٣٤/١/٥/٢
 :تتمثل األهداف العامة الرئيسة للخدمات الدينية خالل خطة التنمية التاسعة في التالي 

 .وحفظاً ونشراًوتجويداً العناية بكتاب اهللا تالوة  -
 .بالحكمة والموعظة الحسنةالدعوة إلى اهللا  -

 .وصيانتها عمارتهاالعناية ببيوت اهللا و -

 .تعزيز دور األوقاف في التنمية االقتصادية واالجتماعية -

 
  السياسات  ٣٤/١/٥/٣

يتم تحقيق األهداف العامة الرئيسة للخدمات الدينية في خطة التنمية التاسعة من خالل 
 :السياسات التالية

  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورةتواصل إصدارات مجمع 
 .، ومواصلة االهتمام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةوإثراؤها

 االستمرار في دعم الجمعيات المعنية بحفظ القرآن الكريم ورعايتها. 

 االستمرار في تنظيم المسابقات المحلية والدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية 
 .المطهرة

  تعزيز جهود التعريف بالُمثُل والفضائل والقيم السامية لإلسالم والتي تستهدف تعميق
 .أواصر المحبة بين الناس، وتحقيق العدل والسلم في العالم

 إبراز جهود الدولة في دعم القضايا اإلنسانية في الدول اإلسالمية والصديقة. 

 تشجيع الناشئة على حفظ كتاب اهللا وتجويده. 

  مظهرها وجودة خدماتهاإنشاء المساجد وصيانتها والمحافظة على. 
 مواصلة جهود حصر األوقاف واستخراج حجج االستحكام الشرعية لها. 
 وإدارة مواردهاأصول األوقاف  التوسع في استثمار.   

  مواصلة جهود إعداد الدعاة والخطباء لالرتقاء بقدراتهم وتأهيلهم ليتمكنوا من إبراز
  .السمحاء والمعتدلـة لديننـا الحنيف، مع وضع معايير لتقويم أدائهمالصورة 

 

 المتطلبات المالية   ٣٤/١/٦
لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة المخصصة المتطلبات المالية تبلغ 

 .ليون ريالب )٢١,٥(نحو واإلرشاد في خطة التنمية التاسعة 
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٣٤  
  الخدمات القضائية ٣٤/٢
 مقدمةال   ٣٤/٢/١

فر نظام قضائي وعدلي كفؤ ومتكامل من أهم مقومات البيئة التنظيمية اتو دعُي
وفره للمجتمع من مقومات األمن واالستقرار ومن يلما  نظراً ،والمؤسسية للمجتمعات الحديثة
تصاعد الطلب على  ثامنةة التنمية الـد شهدت خطـوق. حماية للحقوق وتوفير للعدالة

الخدمات القضائية التي تقدمها وزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق واالدعاء العام، 
المظالم الهادفان إلى تطوير الخدمات القضائية  ديوانوالقضاء وصدر خالل الخطة نظاما 

الملك  ة أيضاً اإلعالن عن مبادرة خادم الحرمين الشريفينـوشهدت الخطا، ـوإجراءاته
باليين ريال لتطويـر مرفـق القضاء، والتي تعكس  ٧بن عبدالعزيز بتخصيص نحو  عبداهللا

إدراكاً واسعاً ومتعمقاً ألهمية القضاء الكفء في عملية التنمية، ودعم جهود اإلصالح 
 .والتطوير

ديوان المظالم، والقضاء  ينظام متطلباتكمال تنفيذ إخطة التنمية التاسعة تستهدف 
القدرات إضافة إلى تهيئة توفير المرافق المالئمة التي نص عليها النظامان، في مجال  خاصة

كما . المتخصصة المطلوبة، فضال عن تعزيز القدرات اإلدارية والتقنيةوالطاقات البشرية 
تستهدف الخطة تعزيز قدرات هيئة التحقيق واالدعاء العام ودعمها بالطاقات البشرية المؤهلة 

 .والتجهيزات الالزمةوبالمرافق 
يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن للخدمات القضائية موضحاً التطورات  

القضايا والتحديات التي ينبغي  برزالتي شهدتها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ
 يلق، وُيتلك الخدماتمعالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على 

الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في 
 . خطة التنمية التاسعة

 
 الوضع الراهن      ٣٤/٢/٢
 الخدمات القضائية    ٣٤/٢/٢/١

 قضـائية الخـدمات ال العديـد مـن   الطلب علـى   تصاعدخطة التنمية الثامنة شهدت 
، فض النزاعات وحماية حقوق األفراد والمؤسسـات و ماليةالتجارية والدارية واإلمعامالت كال

 محـاكم اسـتئناف   ٣ ولمقابلة هذا الطلب المتنامي ُأضـيفت . االقتصاديبنمو النشاط  مدفوعاً
محكمة عامة، هذا باإلضافة إلـى المرافـق    ٢٧٨إلى  هاليرتفع عدد عامة،محاكم  ٤، وجديدة



الصفحة
٦١٨

 

 ٢٩و ،ست محاكم اسـتئناف ووالمحكمة العليا، للقضاء، مجلس األعلى ة من المكوناألخرى ال
للدوائر الشرعية في  مجمعات ٨، فضالً عن المرافق الجاري إنشاؤها البالغة محكمة متخصصة

 . ، ونجرانكل من بريدة، وحائل، وتبوك، وجازان، وسكاكا، وخميس مشيط، والدمام
جانب مقر الـديوان الـرئيس   فتضم إلى ديوان المظالم وفيما يتعلق بالمرافق التابعة ل

محاكم إدارية في سبع مناطق، ويجري إنشاء سـت   رياض، محكمة استئناف واحدة، وسبعبال
 .محاكم إدارية أخرى في بقية المناطق

ندوات وورش عمل لمناقشة وفي إطار السعي لتيسير اإلجراءات القضائية، ُعقدتْ 
التقنيات الحديثة لحفظ وظّفت كما  مختلف القضايا المتعلقة بتطوير هذا المرفق الحيوي،
المكاتب خدمات تفعيل  رى أيضاً، وجالوثائق والمستندات وإجراء األعمال اإلدارية األخرى

صحائف الدعوى والمواعيد وتحضير ، وتطوير نظام المرافعات الشرعيةالمعنية بالجديدة 
 ،العملسير تنظيم  سهم فيما أفي صالة واحدة بكل محكمة، وهو هذه المكاتب وضم الخصوم، 

 .الجهد والوقت ينعلى المراجعوفّـر و
 

 كتابة العدل  ٣٤/٢/٢/٢
شهد أداء كتابات العدل تطوراً ملموساً خالل الخطة الثامنة لتلبية الطلب المتنامي على  

. خدماتها نتيجة لتزايد النشاط االقتصادي، وتعدد معامالت األفراد والمؤسسات وتنوعها
النمو قامت وزارة العدل بافتتاح المزيد من كتابات العدل في مناطق المملكة ولمواجهة هذا 

كتابة عدل، كما تواصلت عملية تطوير وتيسير اإلجراءات  ١٣٩المختلفة ليرتفع عددها إلى 
في كتابات العدل من خالل ميكنة المكاتب وذلك باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، وهو 

الصكوك، مما انعكس في زيادة مجموع الصكوك التي أنجزتها كتابات ما يسر عملية إصدار 
والتي بلغت أكثر من مليوني صك، موازنة بنحو ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ العدل خالل عام

، ومن جانبها تقوم المحاكم بإصدار )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥مليون صك في عام  ١,٦
جد بها كتابات عدل، وفي هذا الصكوك إلى جانب أعمالها الرئيسة، في الجهات التي ال يو

ما ) ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩الشأن بلغ عدد الصكوك التي أصدرتها المحاكم خالل عام 
 .ألف صك ١٣٠مجموعه 
 

 التحقيق واالدعاء العام  ٣٤/٢/٢/٣

من خالل مقرها الرئيس في مدينة بمهماتها تقوم هيئة التحقيق واالدعاء العام 
دائرة  ٧٧إضافة إلى ، فرعاً ١٣والبالغة مناطق المملكة المنتشرة في جميع  الرياض وفروعها
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٣٤  
التحقيق في الجرائم، طبقاً لما  وتتولى الهيئة. تحقيق وادعاء عام في مختلف محافظات المملكة

االدعاء العام أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز األحكام، فضالً عن اللوائح، األنظمة و تحدده
كما . التوقيفاإلصالح ولجزائية، والرقابة والتفتيش على دور واإلشراف على تنفيذ األحكام ا

الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة تتولى الهيئة بحث حاالت 
التي تكون المملكة طرفاً الدولية مختصة بالنظر فيها بمقتضى األنظمة الدولية أو المعاهدات 

 .فيها
ا التي تم التحقيق واالدعاء فيها خالل السنوات األربع األولى بلغ مجموع القضايوقد 

ألف قضية، إذ  ١١٤وبمتوسط سنوي بلغ  ،ألف قضية ٤٥٧من خطة التنمية الثامنة نحو 
ألف  ١١٩نحو إلى ) ٢٠٠٤( هـ٢٤/١٤٢٥ألف قضية في عام  ٩٢من نحو ارتفع عددها 

قابة والتفتيش على دور الر اتمهمبوفيما يختص . )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩قضية في عام 
حصولهم لتأكد من ضمان لبحث حاالت المساجين والموقوفين  ، فتستهدفالتوقيفاإلصالح و

 . صحة تنفيذ األحكام بحقهم، فضالً عن حقوقهمعلى 
   
 ورفع كفاءتهاالبشرية الطاقات  ٣٤/٢/٢/٤

طة التنمية إجمالي عدد القضاة وكتّاب العدل خالل السنوات األربع األولى من خ ارتفع
 في عام قاضياً ٧١٥إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥قاضياً في عام  ٦٦٣من الثامنة 

كتاب عدل في عام  ٣٠٥، في حين ارتفع عدد كتاب العدل من )٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩
صدر  كما). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩ كاتب عدل في عام ٤١٣إلى ) ٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥

 ٤٤٧ حداثإب) ٢٠٠٧(هـ ٨/١١/١٤٢٨ وتاريخ )م ب/٩٧١٥(األمر السامي الكريم رقم 
، وذلك في إطار إضافة ما يقابلها من الوظائف اإلدارية المساعدة ، فضالً عنوظيفة قضائية

 .الجهود الرامية إلى تسريع تطوير الخدمات القضائية
البشرية وقدراتها، تم تنفيذ العديد من الحلقات التدريبية الطاقات تطوير  وفي مجال

كما . بالتعاون مع المعهد العالي للقضاءخالل خطة التنمية الثامنة، وذلك  العدللقضاة وكتاب ل
بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع وذلك  ،دورات في القضايا المالية وقضايا األعمالُعقدت 

اإلدارة العامة لمؤسسة النقد العربي السعودي، فضال عن دورات أخرى متخصصة في معهد 
 .ألخرى داخل المملكة وخارجهاوعدد من المعاهد ا

قاضياً في  ١٨٤وفيما يختص بديوان المظالم، فقد ارتفع عدد القضاة بالديوان من 
بلغ كما ). ٢٠٠٨(هـ ٢٨/١٤٢٩قضاة في عام  ٣٠٣، إلى )٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥عام 

 هـ٢٨/١٤٢٩بنهاية عام فرداً  ٤٠٨٧إجمالي منسوبي هيئة التحقيق واالدعاء العام 
 موظفاً ٢٤٦٩تم تدريب نحو وفيما يختص بالتدريب، فقد  .هم من السعوديين، جميع)٢٠٠٨(



الصفحة
٦٢٠

 
وفي  ،للدراسات العليا داخل المملكةموظفاً  ٦١وإيفاد خطة، الخالل السنوات األربع األولى من 

مع دوائر وإدارات الهيئة بعضها جميع  لربطإنشاء شبكة  ، يجريتطوير الكفاءة واألداءإطار 
 .واعد البيانات والمعلوماتتوحيد ق بجانببعض 

   
 المؤسسي والتنظيميالتطوير   ٣٤/٢/٢/٥

الخدمات تقدم ملحوظ فيما يختص بتطوير  خطة التنمية الثامنةتحقـق خالل 
 )٧٨/م(بموجب المرسوم الملكي رقم  ،ديوان المظالمونظام صدر نظام القضاء ، حيث القضائية
نظامي القضاء وديوان المظالم مع آلياتهما وُيعد صدور  ).٢٠٠٧(هـ ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ 

نظام و، نظام اإلجراءات الجزائية :التنفيذية عملية مكملة لما سبقهما من األنظمة القضائية مثل
، للخدمات القضائيةشامالً  هيكالً، وهي تشكل مجتمعة ونظام المحاماة، المرافعات الشرعية

وذلك لمواكبة  ،للخدمات القضائية مسار التطوير المؤسسي والتنظيمي في همةخطوة مو
 . وتلبية متطلباتها المملكة اي تشهدهتال ةواالجتماعي ةاالقتصادي اتلتطورا

المحكمة   هي ثالثة مستويات وصنّفها إلىالمحاكم لقد فّصل نظام القضاء الجديد 
محاكم الدرجة األولى إلى ونظم أيضاً تصنيف . العليا، محاكم االستئناف، ومحاكم الدرجة األولى

محاكم األحوال والمحاكم الجزائية، والمحاكم العامة،  وهيحسب االختصاص فئات خمس 
 .المحاكم التجارية، والمحاكم العماليةوالشخصية، 

هيئة قضاء إداري مسـتقل،   هعلى أن، فقد نص نظامه ديوان المظالمأما فيما يختص ب
محاكم توزعت على ثالثـة   إضافة لتشكيلمجلس القضاء اإلداري،  اءنشكما نص كذلك على إ

وحـدد  . محاكم االستئناف اإلدارية، والمحـاكم اإلداريـة  والمحكمة اإلدارية العليا، : مستويات
 .تلك المحاكم واختصاصاتصالحيات ومسؤوليات النظام أيضاً 

لسـجل العينـي   ، بدأت وزارة العدل المرحلة األولى من تطبيق نظام امن جهة أخرى
وتـاريخ  ) ٦/م(للعقار الـذي صـدرت الموافقـة عليـه بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم         

حفظ حقـوق الملكيـة الخاصـة والعامـة     هذا النظام ويستهدف . )٢٠٠٢( هـ١١/٢/١٤٢٣
 .وحمايتها
 

 القضايا والتحديات   ٣٤/٢/٣
 القضائيالسلّم  ٣٤/٢/٣/١

المؤسسية األنظمـة الصادرة بشأن القضـاء وديوان المظالم األطر أرست 
والقدرة على تلبية متطلبات ووفرت دعائم بناء نظام قضائي يتمتع بالكفاءة  ،والتنظيمية



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٦٢١ 

نية
لدي
ت ا

دما
الخ

 
مرة

والع
ج 
الح
ة و

ضائي
والق

 
صل

الف
 

٣٤  
أمولة من هذا المرفق الغايات واألهداف المإال أن إنجاز ، واالجتماعية االقتصاديةالتنمية 

تحقيق التي تمكنه من  ادية واإلدارية والبشرية المطلوبةتوفير القدرات المالمهم، تتطلب 
ها تتطلب لخدمات القضائية أنبشأن ا مهماته على الوجه المطلوب، إذ تشير البيانات المتاحة

يضاف إلى  ،االختصاص عدد القضاة وكتاب العدل وغيرهم من العاملين من ذويدعماً في 
طاقات مؤهلة في شتى النظام الجديد من  قمنشأة وفالمحاكم المتخصصة ال تطلبهتسذلك ما 

 . المجاالت القضائية
 
 المباني المالئمة للخدمات القضائية ٣٤/٢/٣/٢

طبيعة تلك تتالءم ومرافق توافر لمستوى المرغوب باالخدمات القضائية تقديم يتطلب 
 فقـط ) ١٧( إذ من المالحظ أن نحو .وسرعةبيسر  المراجعين نجاز أعمالإالخدمات وتسهل 

، لمبـاني مسـتأجرة  من االغالبية العظمى أن  في حين من مباني وزارة العدل مملوكة للوزارة،
 .الخدمات القضائيةتتوافر فيها متطلبات أو مواصفات تقديم ال  غالباًو
 
 الوظائف التخصصية واإلشرافية ٣٤/٢/٣/٣

الرقابـة علـى   وزيـادة  النمو السريع في عدد قضايا التحقيق واالدعاء، ترتب على 
المطلوبـة  الطاقات البشـرية  السجون ودور التوقيف، خالل السنوات الماضية، بروز عجز في 

اإلشراف على تنفيـذ األحكـام   فضالً عن  ،للقيام بأعمال التحقيق واالدعاء والرقابة والتفتيش
علـى   نبغـي التـي ي المهمـات  العديد من على نظام اإلجراءات الجزائية  وقد نص. الجزائية

الحرص على االلتزام بتنفيذ النظـام  ترتب على وقد . القيام بها ضمن مواعيد محددة ينلمحققا
تتطلب المرحلة لذا . إجراء التحقيق حسب النظاملهم  أعضاء الهيئة المخولعلى عباء زيادة األ
 المطلوبة، وتكثيـف بـرامج التأهيـل والتـدريب    الطاقات تعزيز قدرات الهيئة بإضافة  المقبلة

تحسين إنتاجية جميع العاملين، وتوفير التجهيزات والبرامج المساندة التي تسهم في تطـوير  ل
 .كفاءة العمل
 

 التحقيق واالدعاء العام مرافق هيئة  ٣٤/٢/٣/٤
مباني هيئة التحقيق واالدعاء العام في الوقت الراهن مبـان مسـتأجرة، ال    اغلبإن 

. يؤثر على إنتاجيـة العمـل وكفـاءة األداء   مما  ،ر الشروط التي تتطلبها طبيعة أعمالهاـتوف
ويتطلب توفير بيئة العمل المناسبة افتتاح دوائر مستوفية للشروط التي تتطلبها طبيعة أعمـال  

  .الهيئة



الصفحة
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  الطلبتوقعات   ٣٤/٢/٤
 الخدمات القضائية  ٣٤/٢/٤/١

المطلوبة مـن  لمواكبة الطلب المتصاعد على الخدمات القضائية ينبغي توفير الطاقات 
القضاة والمحامين وكتاب العدل والقوى البشرية األخرى المسـاندة بتخصصـاتها المختلفـة،    

والتي يحددها حجم القضايا المناطق، جميع المرافق المختلفة وتوزيعها على فضالً عن توفير 
عوامـل متعـددة    تحكم فيهـا توهذه  الفصل فيها،على السلطة القضائية ينبغي التي وعددها 

النمو السكاني، والتطور االقتصادي واالجتماعي، وكفاءة البيئـة المؤسسـية والتنظيميـة،    ك
  .وغيرها

خالل خطة التنميـة التاسـعة،    على الخدمات القضائيةالمتوقع الطلب تشير تقديرات و
محكمة  ٢٩استئناف، ومحاكم  ٧ستحداث ، إلى الحاجة التنفيذ نظام القضاء الجديدوما يتطلبه 
 . كتابة عدل ٣٣إضافة  فضالً عن ،محكمة متخصصة ٥٨عامة، و

 التاسعة من القضاة خالل خطة التنمية اإلضافات المطلوبة تقدروعلى صعيد التوظيف، 
أمـا   .كاتب عدل ٦٩٠، كما تقدر اإلضافات المطلوبة من كتاب العدل بنحو قاضياً ٧١٥بنحو 

محـاكم   ٣تحداث محكمة إدارية عليا، وفيتطلب تنفيذه اسنظام ديوان المظالم الجديد بالنسبة ل
محاكم إدارية خالل خطة التنمية التاسعة، فيما تقـدر االحتياجـات مـن     ٥استئناف إدارية، و

قاضياً، وبهذه اإلضافات سيرتفع معدل القضاة لكل مائة  ٤٦٠القضاة في ديوان المظالم بنحو 
قضـاة   ٨,٨ة الثامنة، إلـى  قضاة في نهاية خطة التنمي ٤,٢ألف من السكان في المملكة من 

 .خالل خطة التنمية التاسعة
منـاطق  مسـتوى  المحاكم بفئاتها علـى  تقديرات عدد ) ٣٤/٢/١(يوضح الجدول و 

  .خالل خطة التنمية التاسعة المملكة اإلدارية
 

 التحقيق واالدعاء العام ٣٤/٢/٤/٢
ظهور  خالل خطة التنمية الثامنة، ثقافيةوالجتماعية االقتصادية واالتطورات صاحب ال

منها ما يتعلق باستخدام األنظمة  ،لم تكن معروفة في السابقالممارسات التي من  جديدةأنماط 
صـدور  واكب تلك التحوالت وقد . األخرى االقتصاديةوالقضايا ل األموال، يغسو، المعلوماتية

فيها هيئـة  لية التحقيق واالدعاء مسؤوالتي تتولى  العديد من األنظمة التي تجرم تلك األفعال
المجاالت جميع في وقدراتها األمر الذي يستلزم تطوير مرافق الهيئة  التحقيق واالدعاء العام،

 . ها بكفاءة وفعاليةتامذات الصلة لكي تتمكن من أداء مه
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٣٤  
إضافتها خالل خطة التنمية  الهيئة المطلوبعدد مرافق  وتشير تقديرات الطلب إلى أن

 .   دائرة داخل المدن ١٢، و)ب(دائرة فئة  ٢١، و)أ(فروع فئة  ٦التاسعة تشمل 
 

 ) ٣٤/٢/١(الجدول 
 والمناطق اإلدارية تقديرات عدد المحاكم حسب الفئات

 خطة التنمية التاسعة
 

  

المناطق 
 اإلدارية

  

 في الخطة ضافاتاإل )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦ )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١

محاكم
 استئناف

محاكم
 عامة 

محاكم
 متخصصة

محاكم
استئناف

محاكم
عامة 

محاكم 
 متخصصة

محاكم 
 استئناف

محاكم 
 عامة 

محاكم 
 متخصصة

 ٨ ٣ ٠ ١٣ ٥٨ ١ ٥ ٥٥ ١ الرياض

 ٦ ٤ ٠ ١٢ ٤٢ ١ ٦ ٣٨ ١ مكة المكرمة

 ٤ ٩ ١ ٦ ٢٣ ١ ٢ ١٤ - المدينة المنورة

 ٤ ١ ٠ ٥ ٢٥ ١ ١ ٢٤ ١ القصيم

 ٨ ٣ ٠ ١٥ ٣٠ ١ ٧ ٢٧ ١ الشرقية

 ٦ ٣ ٠ ٨ ٤٧ ١ ٢ ٤٤ ١ عسير

 ٣ ١ ١ ٤ ١٠ ١ ١ ٩ - تبوك

 ٣ ٣ ١ ٤ ١٧ ١ ١ ١٤ - حائل

 ٣ ٠ ١ ٣ ٧ ١ ٠ ٧ -الحدود الشمالية

 ٤ ١ ١ ٥ ٢٥ ١ ١ ٢٤ - جازان

 ٣ ١ ١ ٤ ٧ ١ ١ ٦ - نجران

 ٣ ٠ ١ ٤ ١٢ ١ ١ ١٢ - الباحة

 ٣ ٠ ٠ ٤ ٤ ١ ١ ٤ ١ الجوف

 ٥٨ ٢٩ ٧ ٨٧ ٣٠٧ ١٣ ٢٩ ٢٧٨ ٦ المملكةإجمالي 

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر
 

 التنمية استراتيجية  ٣٤/٢/٥
 الرؤية المستقبلية ٣٤/٢/٥/١

تتمثل الرؤية المستقبلية للخدمات القضائية في تطوير خدماتها بما ينسجم مـع نظـام   
العام، وذلك من خالل التوسع في  القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام هيئة التحقيق واالدعاء

افتتاح محاكم استئناف، ومحاكم عامة، ومحاكم جزائية، ومحاكم خاصة، ومحاكم إداريـة لكـل   
منطقة إدارية لتعزيز القدرة والكفاءة القضائية في جميع مناطق المملكـة، وتطـوير مهمـات    

 .وقالتحقيق واالدعاء العام والتفتيش، وزيادة توفرها لضمان صيانة الحق
 



الصفحة
٦٢٤

 

 األهداف العامة ٣٤/٢/٥/٢
 :تتمثل األهداف الرئيسة لقطاع الخدمات القضائية خالل خطة التنمية التاسعة فيما يلي 
 .في جميع مناطق المملكة تطوير الخدمات القضائية والعدلية وزيادة توفرها -
 .تعزيز الكفاءة االجتماعية واالقتصادية للخدمات القضائية -

فـي جميـع منـاطق     واالدعاء العام والتفتيش وزيادة توفرهاالتحقيق مهمات تطوير  -
 .المملكة

 

 السياسات ٣٤/٢/٥/٣
يتم تحقيق األهداف الرئيسة لقطاع الخدمات القضائية خالل خطة التنمية التاسعة عبر   

 :تنفيذ السياسات التالية
     زيادة عدد المحاكم الشرعية والمتخصصة، وفق ما ورد بنظـامي القضـاء وديـوان

 . المظالم الجديدين

 زيادة عدد دوائر كتابات العدل. 

 زيادة عدد دوائر التحقيق واالدعاء العام. 

 وأساليب العمل وتسهيلهااإلجراءات  تطوير. 

  بلة الطلب المتزايد على المسجلين لمقاو، وكتاب العدل القضائيزيادة المنتسبين للسلّم
  الخدمات القضائية والعدلية

     التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في المحاكم وكتابات العـدل ودوائـر التحقيـق
 . واالدعاء العام

 
 المتطلبات المالية   ٣٤/٢/٦
تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لقطاع الخدمات القضائية خالل خطة التنمية التاسعة  -

 .بليون ريال )١٦,٥(نحو 
بليـون   )٥,٥(تبلغ المتطلبات المالية المخصصة لهيئة التحقيق واالدعاء العام نحـو   -

 .ريال خالل خطة التنمية التاسعة
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٣٤  
 الحج والعمرة   ٣٤/٣
 المقدمة   ٣٤/٣/١

شرف اهللا المملكة بخدمة األماكن والمشاعر المقدسة في مكـة المكرمـة والمدينـة    
المنورة، وتوفير أسباب الراحة واألمان لقاصديها، على نحو يليق بقدسـية قبلـة المسـلمين    

ومهبط الوحي ومنطلق رسالة اإلسالم والسالم إلى العالمين التي حملهـا الرسـول   ومكانتها 
خطة التنمية الثامنـة  ت األماكن المقدسة خالل شهدوقد . ة والتسليماألمين عليه أفضل الصال

، المسـجد النبـوي  وفي المسجد الحـرام  الكبيرة  تطورات مهمة، يأتي في مقدمتها التوسعات
والتـي ترتـب عليهـا     وعملية التطوير الشامل لجسور الجمرات ومرافق المشاعر المقدسة،

أداء عبـاداتهم ومناسـكهم بيسـر     ج والزائرين مـن الحجا لتمكينارتفاع الطاقة االستيعابية 
 .وطمأنينة

تقوم وزارة الحج بالعناية بأمور الحج والحجاج والمعتمرين، من خالل وضع الخطـط  
والبرامج المتعلقة بالخدمات المقدمة لحجاج بيـت اهللا الحـرام والمعتمـرين وزّوار مسـجد     

وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة  ، وذلك في إطار منظومة متكاملة من الخدمات،الرسول 
وتتـولى وزارة الحـج   . بأعمال الحج، وفي مقدمتها لجنة الحج العليا، ولجنة الحج المركزية

التنسيق مع المسؤولين في الدول اإلسالمية، وتلك التي بها أقليات مسلمة، وبعثـات الحـج   
 .لضمان أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لمناسكهم بكل سهولة ويسر

يتناول هذا الجزء من الفصل الوضع الراهن لخدمات الحج والعمرة موضحاً التطورات  
القضايا والتحديات التي ينبغي  برزالتي شهدتها خالل خطة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أ

 يلق، وُيهذه الخدماتمعالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، كما يبرز توقعات الطلب على 
الضوء على الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للقطاع في 

 . خطة التنمية التاسعة
 

 الوضع الراهن    ٣٤/٣/٢

 األداء العام ٣٤/٣/٢/١
أشرفت وزارة الحج خالل السنوات األربع األولى من خطة التنمية الثامنة على خدمة 

مليون حاج سنوياً، وما يزيد  ١,٩مملكة وخارجها، وبمعدل ماليين حاج من داخل ال ٧,٥نحو 
ماليين معتمر سـنوياً، بجانـب اإلشـراف علـى أعمـال       ٣مليون معتمر، وبمعدل  ١٢عن 

ء بالمدينة المنّورة، وهيئات الحصر والتوزيع مؤسسات أرباب الطوائف بمكة المكرمة، واألدالّ



الصفحة
٦٢٦

 

مة للسـيارات، ومؤسسـات حجـاج الـداخل،     في مختلف منافذ القدوم للمملكة، والنقابة العا
وأعمال شركات العمرة، ولجنة الكشف على المساكن، ولجان المتابعة والمراقبة على جميـع  

 .مؤسسات الداخل والخارج
 

 تطوير المشاعر المقدسة    ٣٤/٣/٢/٢
تحسناً مطرداً في  بمكة المكرمة خالل خطة التنمية الثامنةالمشاعر المقدسة شهدت 

والمنطقة المحيطة  الجمراتر جس تطويرتم تنفيذ مشروع حيث التنظيم والتطوير والخدمات، 
، إضافة إلى المشاريع األخرى بيسر وسهولة اتمن أداء نسك رمي الجمر به، لتمكين الحجاج

رة، تشمل التوسع في مجال الخيام المطووالهادفة لراحة الحجاج وتيسير أدائهم لنسكهم، 
استيعاب من أجل الجبال وجعلها على هيئة مدرجات ض أجزاء بعوتواصل العمل على تسوية 

المشاعر المقدسة، بوخزاناتها الخاصة  المياهتطوير محطات ، وكذلك أكبر عدد من الحجاج
 العامة هيئةالونظام التفويج اآللي للحجاج في مرحلة المغادرة عن طريق الربط اآللي مع 

 كز إرشاد التائهين بعرفات، وإنشاءامر وتطويرالسعودية، الجوية ني والخطوط لطيران المدل
جدة السريع، /كما تم تطوير مركز تفويج الحجاج بطريق مكة. مراكز لإلرشاد بالمدينة المنورة

وكذلك انتظام التواصل والتنسيق مع ، وإنشاء نموذج موحد لالستراحات عند منافذ الدخول
  .بشؤون الحج والحجاج لية المعنيةالجهات الرسمية واأله

تواصل أعمال تطوير خدمات ومرافق النقل في باإلضافة إلى ذلك شهدت الخطة 
المشاعر المقدسة وذلك الستيعاب الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين الزائرين 

الحرمين مشروع قطار الحرمين الذي سيربط  بدأ العمل في تنفيذحيث لبيت اهللا الحرام،
  .ةبرابغ وجد مروراًوالمدينة المنورة  مكة المكرمة الشريفين في 

 
ج ـات الحـر خدمـن توفيـتطوير أداء الجهات المسؤولة ع  ٣٤/٣/٢/٣

 والعمرة
استمرت خالل خطة التنمية الثامنة جهود تطوير أداء الجهات المسؤولة عن توفير 

لمتابعة أداء شركات حجاج  متعددةتم في هذا اإلطار تشكيل لجان  وقدخدمات الحج والعمرة، 
للتأكد وتقويمها ومراقبتها،  ألخرىافي المشاعر المقدسة ومناطق المملكة ومؤسساتها الداخل 

قدرات هذه ، كما تم تعزيز من جاهزيتها والتزامها بالشروط التعاقدية مع الحجاج والمعتمرين
وتاريخ  )٥٨/م(صدور األمر السامي الكريم رقم أسهم وقد  ،هلةاللجان بالقوى البشرية المؤ

اج الداخل والئحته ـة حجـبالموافقة على نظام خدمالقاضي ) ٢٠٠٥(هـ ٢٨/١٠/١٤٢٦
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٣٤  
 .في تطوير كفاءة الخدمات في المشاعر المقدسة التنفيذية

كفاءة عدد من البرامج الهادفة لرفع   وعلى صعيد رفع كفاءة أداء العمالة، تم تنفيذ
برنامجاً تدريبياً  ١١بالجهات المختصة، ومنها تنفيذ  لحج والعمرةأدائها في توفير خدمات ا

عن  ، فضالًمشاركاً ٦٢٥تدريب  ، شملتوذلك في مقر مركز تدريب العاملين بالحج والعمرة
كما تم تنفيذ . تدريب أكثر من ألف موظف من منسوبي وزارة الحج في معهد اإلدارة العامة

 .تحسين مستوى الخدمات وتطويرهامن أجل من ورش العمل المتخصصة عدد 
 

 التطوير المؤسسي والتنظيمي ٣٤/٣/٢/٤
تتولى وزارة الحج اإلشراف العـام علـى خدمـة الحجـاج والمعتمـرين بالتنسـيق        

مع الجهات ذات العالقة منذ وصولهم إلى منافـذ الـدخول للمملكـة وخـالل إقـامتهم فـي       
ن مكة المكرمة والمدينـة المنـورة وحتـى مغـادرتهم أرض المملكـة،      المدينتين المقدستي

كما تتولى اإلشراف علـى المؤسسـات األهليـة للطوافـة واألدالء والـوكالء والزمازمـة       
والعمل على تطويرها، واإلشراف على أعمـال النقابـة العامـة للسـيارات وشـركات نقـل       

والعمـل علـى تنميـة     الحجاج والمعتمـرين، واإلشـراف علـى خدمـة حجـاج الـداخل،      
مؤسسات الخدمة المرخصة لهذه الفئة، واالشتراك فـي لجـان الحـج العليـا والمركزيـة،      
وإعداد خطـط تفـويج الحجـاج وتنفيـذها، والتنسـيق مـع جميـع األجهـزة الحكوميـة          
المساندة في أعمال الحج والعمرة بغية توحيد الجهـود فـي خدمـة الحجـاج والمعتمـرين      

 . والعمل على راحتهم
وفي هذا اإلطار، شهدت خطـة التنميـة الثامنـة صـدور قـرار مجلـس الـوزراء        

ــم  ــاريخ ) ٥٦(رق ـــ ٢١/٢/١٤٣٠وت ــدليل  ) ٢٠٠٩(ه ــى ال ــة عل ــي بالموافق القاض
التنظيمي لوزارة الحج المعتمـد مـن اللجنـة الوزاريـة للتنظـيم اإلداري والـذي تضـمن        

نـة المنـورة ومحافظـة جـدة،     مكة المكرمـة والمدي : هيكالً لوزارة الحج وفروعها الثالثة
وجاء هذا الدليل معـززاً للجهـود التـي ظلـت تبـذلها المملكـة       . في إطار مؤسسي منظم

 . في مجال اإلصالح اإلداري
 

 القضايا والتحديات    ٣٤/٣/٣
 أداء المناسك والعبادات ٣٤/٣/٣/١

من مختلف مناطق العالم، وزوار حجاج ومعتمرون  المشاعر المقدسةيفد إلى 



الصفحة
٦٢٨

 

 شرائح اجتماعية واقتصادية وتعليمية متعددةولغات وثقافات وينتمون إلى جنسيات و
أو في األداء الصحيح للمناسك والعبادات، وفي ضوء هذا التباين، قد يقصر بعضهم . ومتباينة

في التعامل مع المشاعر المقدسة أو في استخدام  سواًء ةغير مالئمقد تصدر عنهم تصرفات 
 .في المناسكالحجاج ا قد يضيق على بقية مموطرقها  هامرافق

العمل على تطوير الوعي لدى الحجاج والزائرين من وفي ضوء هذا التحدي، يلزم 
المناسك أو قبل قدوم الحجاج أثناء أداء خالل تعزيز برامج اإلرشاد والتوجيه، سواء 

عنية بتوعية بين الجهات المالوثيق وهذا يتطلب التنسيق المستمر والتعاون . والمعتمرين
الدينية مثل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  واجباتالو مناسكالالحجاج وتيسير أداء 

أن على كما . والدعوة واإلرشاد، ومؤسسات الطوافة، وبعثات الحج المرافقة لحجاج الخارج
التنسيق مع بعثات الحج المختلفة بشأن أفضل السبل لتعريف  وزارة الحج تعزيز جهود

قبل قدومهم إلى المشاعر المقدسة، وتزويدهم بالمواد  باألداء الصحيح لمناسك الحج حجاجهم
 .عن تنظيم ورش عمل حول األداء الصحيح للمناسك اإلرشادية المناسبة، فضالً

 
 تطوير منظومة نقل الحجاج ٣٤/٣/٣/٢

 المقدسة وإليها تحدياً وعائقاً أمام توسيع المشاعرمن ازدحام وسائل النقل  يشكل
على الحافالت والمركبات الصغيرة الخاصة، ، حيث ال يزال النقل مقتصراً االستيعابيةطاقتها 

بيئية  اًوبطء حركتها بسبب االزدحام، أصبحت تسبب ضغوطمع زيادتها كما أن هذه الوسائل، 
تطوير منظومة  الضروريلذا أصبح من ). الضجيج(تلوث الهواء والتلوث السمعي في تتمثل 

هناك  وفي هذا اإلطار. وطويلة األجل وافية يوفر حلوالً تطويراًوخارجها ل المشاعر النقل داخ
لخدمة انتقال الحجاج والمعتمرين في مدينة  وسائل نقل كهربائية سريعةاستحداث  حاجة إلى

 .المقدسةمكة المكرمة والمشاعر 
 

 توقعات الطلب    ٣٤/٣/٤
هـ ٣٠/١٤٣١حاج في عام مليون  ١,٩٧ن نحو معدد الحجاج ارتفاع يتوقع 

مليون حاج في  ٢,٠٧مليون حاج من خارج المملكة، إلى نحو  ١,٧٨، منهم نحو )٢٠٠٩(
وبلغ معدل النمو . مليون حاج من الخارج ١,٨٧، منهم نحو )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦عام 

للحجاج من خارج ) ٠,٩٩(، وجمالي عدد الحجاجإل) ٠,٩٦(السنوي المتوسط نحو 
 .المملكة
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٣٤  
مليون معتمر في عام  ٣,٠٥من نحو ، فيتوقع ارتفاعها  المعتمرينلنسبة ألعداد أما با

، )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦مليون معتمر في عام  ٣,١٥إلى نحو  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
 ).٣٤/٣/١(، الجدول )٠,٦٥(وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 

 
 ) ٣٤/٣/١(الجدول 

 توقعات أعداد الحجاج والمعتمرين
 التاسعةخطة التنمية 

 )باآلالف(

 البيان
  هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

  هـ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

معدل النمو السنوي 
 (المتوسط للخطة 

 ٠,٩٩ ١٨٧٠ ١٧٨٠ حجاج الخارج 

 ٠,٧٢ ١٩٩ ١٩٢ حجاج الداخل 

 ٠,٩٦ ٢٠٦٩ ١٩٧٢حجاجالإجمالي عدد 

 ٠,٦٥ ٣١٥٠ ٣٠٥٠ عدد المعتمرين 

 .وزارة الحج: المصدر 

 
 استراتيجية التنمية   ٣٤/٣/٥
 الرؤية المستقبلية ٣٤/٣/٥/١

االستمرار في تطوير المشاعر المقدسة، والتوسع في مرافقها، وتوظيف أحدث 
التقنيات في إدارتها، وبما يمكن الحجاج والمعتمرين من أداء مناسك الحج والعمرة بيسر 

 .وسهولة واطمئنان، وفي بيئة نظيفة وآمنة
 

 األهداف العامة  ٣٤/٣/٥/٢
تتمثل األهداف العامة الرئيسة لخدمات الحج والعمرة خالل خطة التنمية التاسعة في  

 :التالي

تنفيذ توجيهات الدولة الرامية لخدمة الحجاج والمعتمرين وتوفير المناخ المناسب لهم  -
 .ألداء المناسك بسالمة وطمأنينة

جاج والمعتمرين منذ وصولهم إلى المنافذ االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للح -
البرية والجوية والبحرية للمملكة وخالل إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة 

 .وحتى مغادرتهم



الصفحة
٦٣٠

 
 

تثقيف الحجاج والمعتمرين وتوعيتهم باألنظمة والحقوق والواجبات الخاصة بهم ألداء  -
 .مناسكهم بيسر وسهولة

 
 السياسات ٣٤/٣/٥/٣

تحقيق األهداف العامة الرئيسة لخدمات الحج والعمرة في خطة التنمية التاسعة يتم 
 :من خالل السياسات التالية

 شأن تطوير الخدمات المقدمة ب حجاج الداخل والخارجمع مؤسسات التنسيق  تعزيز
 .للحجاج والمعتمرين

 إرشاد طوير مراكز توجيه الحجاج، ومراكز مراقبة التفويج، وزيادة أعداد مراكز ت
 .الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة

  تكثيف برامج التوعية واإلرشاد والتوجيه للحجاج قبل وصولهم إلى مكة المكرمة
 .والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة

  التنسيق المستمر مع لجنة الحج المركزية وبعثات الحج اإلسالمية، والجهات
 .العالقة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين الحكومية األخرى ذات

 استمرار التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتطوير وسائل النقل. 

  وضع اآلليات الالزمة والمالئمة لمتطلبات كل موسم، وبما يضمن ويكفل تقديم الخدمة
 .المناسبة لحجاج بيت اهللا الحرام كافة

 
 المتطلبات المالية ٣٤/٣/٦

 )٣,٢( نحو خطة التنمية التاسعةخالل لوزارة الحج المخصصة المتطلبات المالية تبلغ 
 .ليون ريالب
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٣٥  
 البيانات والمعلومات اإلحصائية

 
 ةمقدمال  ٣٥/١

تلبية تطوير قواعد البيانات والمعلومات لتواصل العمل خالل خطة التنمية الثامنة على 
 في تخطيط البـرامج  عليها التي يتم االعتمادالمتزايدة للبيانات اإلحصائية والمعلومات  ةالحاج
المؤسسـات   ة، وتطويرها، إضافة إلى استخدامها فياالقتصادية واالجتماعية والبيئي ،يةوالتنم

وفي ضوء انـدماج االقتصـاد الـوطني فـي     . األكاديمية واالقتصادية واالجتماعيةالمدنية و
هـ ١٤٢٦هاية عام المنظومة العالمية، وبخاصة منذ االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بن

 . البيانات والمعلوماتعلى المؤسسات الدولية المختلفة ، تزايد طلب )٢٠٠٥(
، حيث شهدت خطـة التنميـة   جميع التطورات المشار إليها أعالهالمملكة واكبت وقد 
ة، وتوسعت وتنوعت خالل الخطة أيضـاً  في قواعد البيانات القطاعية والمتخصص الثامنة نمواً
، كما تم تطوير المدى الزمني لكل منها، وذلـك  السكانية واالقتصادية واالجتماعيةاإلحصاءات 

انتظـام  وتم العمل خالل الخطة أيضاً على ضمان . مع متطلبات استخداماتها المختلفة انسجاماً
 .المسوح اإلحصائية في دورات زمنية محددة

فـي  ت اإلحصائية البياناتطوير  مواصلة جهود وخططهدف خطة التنمية التاسعة ستت
عن االسـتمرار فـي بنـاء القـدرات      تغطيتها، فضالًنطاق القطاعين العام والخاص وتوسيع 

تهـدف  . ، وذلك اعتماداً على أفضل النظم المعمول بهـا عالميـاً  اإلحصائية للجهات المختلفة
وتـوفير   ،وتنويـع مؤشـر األسـعار   اإلحصاءات االجتماعيـة،  إلى تطوير  اًـأيضالخطـة 
كمـا تسـتهدف الخطـة    . الرئيسةلمناطق والمدن بالنسبة لالمختلفة  اإلحصائيةات رـالمؤش

تطوير قواعد بيانـات لمختلف القطاعات، حتى يمكن قياس مستوى األداء فـي كـل قطـاع    
من المستهدف أيضاً خـالل الخطـة التاسـعة    . ووضع خطط التطوير المستقبلية على هديها

 عن تحسين مواعيد توفير البيانات المختلفة رات، فضالًتقليص الدورة الزمنية لعدد من المؤش
 .ونشرها

مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات لخدمات يتناول هذا الفصل الوضع الراهن  
القضايا  طة التنمية الثامنة، ومستعرضاً أبرزها خالل ختموضحاً التطورات التي شهد

الضوء على الرؤية  يلقوالتحديات التي ينبغي معالجتها خالل خطة التنمية التاسعة، وُي
المستقبلية، واألهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة للمصلحة في خطة التنمية 

 . التاسعة



 الصفحة

٦٣٢

 

 الوضع الراهن   ٣٥/٢
 المعلومات اإلحصائية    ٣٥/٢/١

ـ الجهة المركزيـة  وهي  – مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات وّسعت ولة ؤالمس
من األنشـطة   عدداً غطياإلحصائية لتودراساتها نطاق أبحاثها  - والمنِظمة للقطاع اإلحصائي
تتابع بشـكل   ، بحيث باتتنشراتها اإلحصائية ودورياتها كما طورت االجتماعية واالقتصادية،

الجهات ومن جانبها، توفر معظم . لمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسكانيةاأشمل وأسرع 
وأنشـطتها  مهماتهـا  نشرات إحصائية تفصيلية عـن  المختلفة الحكومية والمؤسسات العامة 

 .القطاعية
نشر النتائج التفصيلية للتعداد العام للسـكان  أيضاً خطة التنمية الثامنة سنوات  شهدت

إطاراً عامـاً لألبحـاث    لذي شكل، وا)٢٠٠٤(هـ ٢٤/١٤٢٥ري في عام الذي أجوالمساكن، 
لعدد من الدراسات التي أجرتها الجهات المختلفة، مـن بينهـا    مرجعاًالسكانية واالجتماعية، و

في ، والذي نُِشر أعدته مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات الذيأطلس السكان والمساكن 
) ٢٠٠٣(هـ ٢٣/١٤٢٤شر نتائج تعداد المنشآت لعام كما تم ن. )٢٠٠٧(هـ ٢٧/١٤٢٨عام 

 وتم أيضـاً  .الذي شكّل إطاراً ومرجعاً مهماً لألبحاث االقتصادية السنوية والمسوحات الدورية
إجـراؤه فـي عـام     المزمعالتحضير إلجراء التعداد العام للسكان والمساكن هذه المدة خالل 
 .تنفيذ تعداد المنشآت االقتصادية -فسه ن وخالل العام -على أن يتبعه  ،)٢٠١٠( هـ١٤٣١

ملموساً سواًء على صعيد الموضوعات  شهدت منظومة األبحاث اإلحصائية تطوراً وقد
كما انتظمت تلك األبحاث في دورات  .اث وشموليتهابحعمق األبالنظر إلى  وأ ،التي يتم تناولها
 :نهام، و)٣٥/١(جدول بحوث المتنوعة، المن ال العديدوتم خالل الخطة إعداد . زمنية محددة

  وبحـث  كل خمس سنواتالبحث الديمغرافي  :االجتمـاعي السـكاني و في المجال ،
 كـل خمـس سـنوات،   األسرة  ودخل ، ومسح إنفاقنصف سنويةالقوى العاملة بدورة 

 . وغيرها

   بحث االستثمار األجنبي، وبحث المؤسسات المستجدة كـل   :وفي المجـال االقتصـادي
ـ إضافة إلى االقتصادي السنوي للمؤسسات، ، والبحث سنتين ث المـال والتـأمين   وبح

 .وبحوث المؤشرات االقتصادية واإلنتاج الصناعي عبر دورة ربع سنوية، والسياحة

 في إعـداد المؤشـر القياسـي    والمعلومات وقد استمرت مصلحة اإلحصاءات العامة
وفـي خطـوة   . ةألسعار الجمل الفصلي والمؤشر القياسي، )تكلفة المعيشة( لألسعار الشهري
سعار يتضمن متوسطات األإطالق تقرير شهري ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام تم  ،تكاملية

 . هاحسب أوجه استخداملسلة من السلع والخدمات المختارة 
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٣٥  
 )٣٥/١(الجدول 

 األبحاث اإلحصائية المنفذة 
 خطة التنمية الثامنة

 
 مالحظاتدورية التنفيذتاريخ آخر بحث البيان

 األبحاث السكانية واالجتمـاعية

هـ٢٧/١٤٢٨ غرافيوالبحث الديم
)٢٠٠٧( 

ــواهر الديم  سنوات) ٥(كل  ــة الظ ــادية  ودراس ــة واالقتص غرافي
 واالجتماعية للسكان

هـ٢٧/١٤٢٨ بحث المساكن والبيئة
)٢٠٠٧( 

توفير بيانات عـن خصـائص المسـاكن وارتباطهـا      سنوات) ٥(كل 
 التحتيةبالخدمات والبنية 

هـ٢٧/١٤٢٨ بحث اإلعاقة
)٢٠٠٧( 

التعرف على خصائص المعاقين في المملكة من حيث  سنوات) ٥(كل 
 الحجم ونوع اإلعاقة ومستوى االنتشار

هـ٣٠/١٤٣١ بحث القوى العاملة
غرافية واجتماعية عـن  وتوفير بيانات اقتصادية وديم نصف سنـوي)٢٠٠٩(

 )المشتغلين والمتعطلين(قوة العمل 

هـ٢٧/١٤٢٨  األسرة ودخل مسح إنفاق
توفير بيانات عن متوسطات ونسـب دخـل األسـرة     سنوات) ٥(كل )٢٠٠٧(

 على السلع والخدماتوإنفاقها

توفير بيانات عن الحجاج مثل أعـدادهم وجنسـياتهم    سنـوي )٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠ حصر الحجاج
 ونوع الجنس

هـ٢٦/١٤٢٧ دليل حصر الخدمات
حصر الخدمات المتوفرة في كل مركـز سـكاني فـي     سنوات) ٣(كل )٢٠٠٦(

المملكة
 األبحاث االقتصادية

البحث االقتصادي السنوي 
 للمؤسسات

هـ ٣٠/١٤٣١
 سنوي )٢٠٠٩(

توفير بيانات عن األنشطة االقتصادية المزاولـة فـي   
المملكة وتحديث قواعد البيانات للبحوث االقتصـادية  

 المتخصصة

هـ٢٧/١٤٢٨ بحث السياحة 
)٢٠٠٧( 

قياس مشاركة قطاع السياحة فـي عمليـة التنميـة     سنوات) ٥(كل 
 االقتصادية

هـ٢٧/١٤٢٨ بحث المال والتأمين 
)٢٠٠٧( 

 توفير بيانات عن نشاط المال والتأمين سنوات) ٥(كل 

هـ٢٧/١٤٢٨ بحث المؤسسات المستجدة 
)٢٠٠٧( 

 معدالت النمو في المؤسساتقياس  كل سنتين

هـ٢٨/١٤٢٩ االستثمار األجنبيبحث 
 توفير بيانات عن حجم االستثمار األجنبي ومصادره كل سنتين)٢٠٠٨(

هـ٣٠/١٤٣١ بحث المؤشرات االقتصادية 
)٢٠٠٩( 

توفير مؤشرات لغرض إعـداد تقـديرات الحسـابات     ربع سنوي
 القومية ربع السنوية

هـ٣٠/١٤٣١ بحث اإلنتاج الصناعي
)٢٠٠٩( 

 الرقم القياسي لإلنتاج الصناعيتوفير  ربع سنوي

ــة  ــرقم القياســي لتكلف ال
 شهري بحث مستمر المعيشة 

بناء أرقام قياسية لتحركات أسعار التجزئة لسلة مـن  
السلع والخدمات مرجحة بأوزانها النسبية من إجمالي 

 اإلنفاق لتكلفة المعيشة
الــرقم القياســي ألســعار

بناء أرقام قياسية لتحركات أسـعار الجملـة للسـلع     ربع سنوي بحث مستمر الجملة 
 والخدمات 

رصد تحركات أسعار السلع والخدمات حسـب أوجـه    شهري بحث مستمر بحث متوسطات األسعار
 االستخدام

 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر 
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٦٣٤

 

 ، وذلـك إطار التقارير والدراسات اإلحصائية، تم تطوير كفاءة الحسابات القومية وفي
تم إطالق تقريـر سـنوي للحسـابات    وي. لتقرير السنويكون مكمالً لبإضافة تقرير فصلي لي

من التقارير السـنوية   شهدت الخطة أيضاً إطالق مجموعة أخرى. ١٩٩٣القومية وفقا لنظام 
 ).٣٥/٢(جدول ال، الخارجيةالتجارة  إحصاءات والفصلية والشهرية عن

 )٣٥/٢(الجدول 
 التقارير والدراسات اإلحصائية المنفذة 

 خطة التنمية الثامنة
دورية سنة آخر إصدار البيان

 مالحظاتالتنفيذ

هـ ٣٠/١٤٣١ تقرير الحسابات القومية 
)٢٠٠٩( 

 سنوي
تقديرات الناتج المحلـي واإلجمـالي حسـب    يتضمن

القطاعات التنظيمية والطلب المحلي ومعدالت التضخم 
وبيانات الصادرات والواردات ويصدر في نهاية السنة 

الجارية
نشرات الحسابات القومية

حسب نظامي 
١٩٦٨،١٩٩٣ 

هـ ٢٨/١٤٢٩
 سنوي )٢٠٠٨(

اإلجمالي باألسـعار الجاريـة    تقديرات الناتج المحلي
والثابتة باإلضافة إلى الحسـابات الموحـدة والـدخل    

 القومي والدخل المتاح والتكوين الرأسمالي وغيرها 
مؤشرات الحسابات 

 القومية 
هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربع سـنوي وفقـاً    ربع سنوي
 السعوديللقطاعات التنظيمية باالقتصاد 

نشرة إحصاءات 
 الصادرات 

هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

رصد حركة صادرات المملكة من السلع مـع العـالم    سنوي
الخارجي

هـ٢٨/١٤٢٩نشرة إحصاءات الواردات 
)٢٠٠٨( 

رصد حركة واردات المملكة من السـلع مـع العـالم     سنوي
الخارجي

هـ ٢٨/١٤٢٩ نشرة التبادل التجاري 
)٢٠٠٨( 

 سنوي
حركة صـادرات المملكـة ووارداتهـا خـالل     رصد
دولة والميزان التجاري وأهـم  ٦٠سنوات مع أهم ١٠

 السلع خالل العام 
التقرير الشهري 

لصادرات المملكة غير 
 البترولية ووارداتها 

رصد حركة صادرات المملكة غير البترولية ووارداتها  شهري مـسـتـمـر
 من السلع المنظورة مع العالم الخارجي خالل الشهر 

نشرة األرقام القياسية
 للتجارة الخارجية

هـ٢٨/١٤٢٩
)٢٠٠٨( 

قياس التطور في قـيم وكميـات السـلع المصـدرة      سنوي
 والمستوردة

نشرة الرقم القياسي 
 شهري مـسـتـمـر لتكلفة المعيشة

رصد تحركات أسعار سلع التجزئة لسلة مـن السـلع   
والخدمات مرجحة بأوزانها النسـبية مـن إجمـالي    

اإلنفاق
نشرة الرقم القياسي 

 رصد تحركات أسعار الجملة للسلع والخدمات ربع سنوي مـسـتـمـر ألسعار الجملة

الكتاب اإلحصائي السنوي
هـ ٣٠/١٤٣١ والمؤشر اإلحصائي

رصد المعلومات والبيانات اإلحصائية وتوثيقها وإبراز  سنوي )٢٠٠٩(
 أنشطة األجهزة الحكومية وغير الحكومية 

هـ ١٤٢٧ أطلس السكان والمساكن 
)٢٠٠٦( 

بعد نشر
نتائج التعداد 
التفصيلية

عرض النتائج التفصيلية لتعداد السكان على خـرائط  
 أطلس 

 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات :المصدر
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٣٥  
في البيانات اإلحصـائية التـي توفرهـا     واضحاً تحسناًاً ـسنوات الخطة أيضشهدت 

. هـا يتشمل هذا التطور نطاق البيانـات ونوع  ، حيثات الحكومية والمؤسسات العامةـالجه
. أنشطتها وخـدماتها  عنالجهات نشر بيانات تفصيلية دورية تلك  معظم اًء عليه، تتولىـوبن

ضوحا في قطاع البيانات واإلحصاءات المالية الذي حفـزه توسـع   وقد كان هذا التطور أشد و
واق المالية المحلية واإلقليمية، خاصة تداوالت أسواق األسهم والسـندات،  ـاط في األسـالنش
 . القطاعات االقتصادية المستجدة والواعدة مثل قطاع السياحة وقطاع االستثمارعن  فضالً

 
 والمعلومات في الوقت المالئمتوفير البيانات    ٣٥/٢/٢

بـل  البيانات ونطاقها، كم لم تقتصر التطورات في قطاع اإلحصاءات والمعلومات على 
نضج العديد من يعزى هذا التحسن إلى و. وموثوقيتهادقتها شهدت الخطة تحسناً في مستوى 

الجهـات  مع تراكم الخبرة وتطور القدرات اإلدارية والفنيـة لـدى    ، خاصةقواعد المعلومات
بـل  عن ارتفاع مستوى الشفافية وازدياد الطلب على البيانات الدقيقـة مـن قِ   المعنية، فضالً

نـات  ايالبتـوفير   سـهم كما أ. المجتمع والقطاعات االقتصادية واالجتماعية واألهلية المختلفة
مصـداقية  نترنت في تعزيـز  عبر الشبكات المحلية وشبكة اإلذات الجودة العالية المعلومات و

 .المنشورة المعلوماتالبيانات و
ب، وإصدارها خالل إطار توفر البيانات اإلحصائية والمعلومات في الوقت المناس وُيعد
 اًحسنخطة التنمية الثامنة تشهدت وقد . من أبرز العوامل المحددة لكفاءة البياناتزمني ثابت 

إلحصـائية فـي دورات   حيث انتظمت إلى حد كبير معظم النشرات اعلى هذا الصعيد،  ملموساً
إلى المـدى السـنوي والفصـلي     ،لدورة الزمنيةفي ا تقليصاًشهد بعضها كما ، زمنية محددة
 شـهدت  ،من جهـة أخـرى  . ويتوقع أن تتواصل جهود التطوير على هذا الصعيد. والشهري

اإلحصـائية  المدة المدد بين نهاية  تمثل في تقليص مواعيد إصدار النشرات اإلحصائية تحسناً
وتمثل خدمات المعلومات المالية بشكل عام، وتلك المتعلقة . ذات العالقة النشرةوعد صدور وم

حيث يـتم تـوفير بيانـات     ،بتداوالت سوق األسهم بشكل خاص، حالة متقدمة في هذا اإلطار
أجهزة الهاتف المتنقل في مقدمتها و ،عمليات التداول مباشرة عبر وسائل االتصاالت المختلفة

 .ترنتوشبكة االن
 

 بناء القدرات اإلحصائية  ٣٥/٢/٣
 اًتطـور  التوسع في نطاق البيانات اإلحصائية والتحسن في توقيتها واعتماديتها واكب
لدى مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومـات أو    سواًء ،بناء القدرات اإلحصائية على صعيد



 الصفحة

٦٣٦

 

تطوير جهود خالل خطة التنمية الثامنة  تواصلتفقد . الجهات الحكومية والخاصة األخرى لدى
من خـالل   ،الذي تديره مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ،المركز الوطني للحاسب اآللي

عن تعزيز قدرات التوثيـق الرقمـي    تطوير النظم والبرامج التطبيقية وقواعد البيانات، فضالً
تحسين الخـدمات الفنيـة التـي    كما تم . لمخرجات التعدادات والمسوح واألبحاث اإلحصائية
تطـوير الـنظم والبـرامج    بالتـي قامـت   وتوفرها المصلحة للجهات المرتبطة بهذا المركز، 
 .المستخدمة لديها لتعزيز كفاءة شبكة المعلومات

نظـم المعلومـات    تي تعتمد علىتطوير الخرائط اإلحصائية الهذه المدة أيضاً شهدت 
تسهم هذه الخـرائط فـي   و .دادات واألبحاث اإلحصائيةالجغرافية واستخدامها في إجراء التع

وتحديد  ،السكانية مسمياتمن خالل تثبيت ال وتحسين إنتاجيتها، تحسين كفاءة عملية اإلحصاء
الربط بين البيانات الطبوغرافيـة   وذلك من خاللالعينات اإلحصائية وتحديثها، وحدات مواقع 

 .ومخططات المدن والمراكز
هــ  ١٤٢٦في عـام  الذي تم إطالقه ، "يسر"حكومة االلكترونية سهم مشروع الوقد أ

 ،تعزيز القدرات اإلحصائية وقواعد البيانات في الجهـات الحكوميـة المختلفـة   في  ،)٢٠٠٥(
إلى  "يسر"مشروع ويصبو . بينهمافيما لترابط الوثيق والتكامل الوظيفي وذلك باالستفادة من ا

ومن ثم، يتطلب . لكترونيةنظام التعامالت اإل تدعم ،موحدةحكومية إحصائية بناء قاعدة بيانات 
في مجاالت تقنية االتصـاالت  وتطويرها بناء القدرات الفنية والمهارات البشرية هذا المشروع 

 .الجهات الحكومية والمؤسسات العامةجميع والمعلومات في 
من اسـتخدام   ، وذلك استفادةعملية نشر البيانات اإلحصائية والمعلومات كما توسعت

أصـبحت معظـم    وعليـه، فقـد  . الوسائط المتعددة التي توفرها تقنية االتصاالت والمعلومات
فضالً عن إتاحتها مـن  مواقع الجهات على شبكة االنترنت،  متاحة عبراإلحصاءات والبيانات 

 ، وتشارك المملكة في نظام النشر العام الـذي النشرات اإلحصائية الورقية وااللكترونيةخالل 
 .يرعاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 
 المؤسسي والتنظيميالتطوير   ٣٥/٢/٤

بإعادة ، )٢٠٠٥( ـه٢٤/١١/١٤٢٦وتاريخ ) ٢٨٤(قرار مجلس الوزراء رقم قضى 
 ، ليتمكن من تلبيـة لتعزيز قدراته وتحسين كفاءتهوتنظيمه هيكلة قطاع اإلحصاء والمعلومات 

ومـن  . من ِقبل جميع المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى طلب األفـراد الطلب المتنامي 
 :يلي أبرز ما تضمنه القرار ما
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 مصلحة اإلحصـاءات  " إلىاسمها وتعديل  ،مصلحةالمهمة جمع المعلومات إلى  سنادإ

من قطاعين فرعيين، قطـاع اإلحصـاءات وقطـاع     شكلبحيث تت" العامة والمعلومات
 .المعلومات

 على المستوى الوطني من عدد من األجهزة الحكومية، تتولى التنسـيق   ةتكوين لجن
بينها وبين مصـلحة اإلحصـاءات    وأبين األجهزة الحكومية، سواًء وتوحيد الجهود 

تطوير آليات فعالة لضمان انسياب المعلومات  تتولى اللجنة أيضاً. العامة والمعلومات
ة من المشاريع في مجـال أنظمـة   ، إضافة إلى تأسيس مجموعبين الجهات المختلفة

للمعلومات اإلحصـائية يتـولى تلبيـة طلبـات     بنك وطني المعلومات من أجل توفير 
 .االستعالم من خالل قواعد بيانات لجميع المجاالت

  اإلحصـاءات  لمصـلحة  المختلفة بتوفير البيانات اإلحصائية والمعلومات قيام الجهات
 .ي مواعيدها المحددةوف بشكل آلي ومنتظم العامة والمعلومات

  قيام الجهات الحكومية التي ليس لديها وحدات لإلحصاء والمعلومات بإنشاء مثل تلك
 .الوحدات لتعزيز قدراتها في هذا المجال

 
على أن تأكيد هـ ال١٦/٧/١٤٢٨وتاريخ ) ٢٣٥(مجلس الوزراء رقم كما أعاد قرار  

لــجميع المعلومـات   والرئيس ي المرجع الرسمهي  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
تنفيـذ التعـدادات   : التـي تشـمل  فضالً عن إبراز مهماتها  في المملكة، والبيانات اإلحصائية

وجمع المعلومات والبيانات اإلحصـائية مـن السـجالت     ،السكانية واالقتصادية واالجتماعية
ـ  كما تضمن القرار قيا. اإلدارية في األجهزة الحكومية وتبويبها وتحليلها إجراء م المصـلحة ب

تطوير قطاع اإلحصاء والمعلومات، وتوحيـد األنظمـة   من أجل الدراسات وتقديم االقتراحات 
إيجاد نظام مركـزي  إضافة إلى المعتمدة دولياً،  نظيرتهاواألساليب والتصنيفات المختلفة مع 

سـاهمة  آلياً بجميع األجهـزة الحكوميـة، والم  ، على أن يتم ربطه مصلحةال داخلللمعلومات 
وأشار القرار إلى ضرورة إيجاد آلية  .الفعالة في إنشاء البنك الوطني للمعلومات واإلحصاءات

عمل يتم من خاللها توفير الخدمات اإلحصائية والبحوث والدراسات فـي القطـاعين العـام    
والخاص باألسلوب التجاري أسوة بما هو معمول به في بعض الـدول المتقدمـة فـي هـذا     

 .المجال
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 القضايا والتحديات  ٣٥/٣
 قواعد بيانات المناطق   ٣٥/٣/١

 خاصـة  ،قواعد البيانات اإلحصائية للمناطق على قدر عال من الشمول واالعتمادية باتت
 وعلى الرغم من ذلك،. ة والتجهيزات األساسيةـقطاعات الخدمات العامالبيانـات المتعلقـة ب

ذي يتماشى مع متطلبـات  القطاعات دون المستوى العدد من الخاصة بزالت قواعد البيانات  ما
هذه الفجوة في اإلحصاءات تجسير ينبغي العمل على  ومن ثم،. التنمية االقتصادية واالجتماعية

واالجتماعيـة  االقتصـادية  على مختلـف األصـعدة    تطوير بيانات المناطقمن خالل  ،الوطنية
دعـم  و، في تحسين كفاءة التنمية المحلية هاألهميت نظراً والصناعية، وذلك والمالية والتجارية

 .التنمية المتوازنة بين المناطق
 

  مؤشر األسعار  ٣٥/٣/٢
عن  واالجتماعي، فضالًمحددات التطوير اإلداري واالقتصادي من أهم  اتمؤشرال دعتُ

هـذا   ومـن . وتخطيط البرامج والمشاريع وتنفيـذها وتشـغيلها  إسهامها في دعم الدراسات 
بشـكل   متـوفراً  باتحيث ب ،تطوير مؤشر األسعار خالل خطة التنمية الثامنةالمنطلق، جرى 

الرغم من إال أنه وعلى . على مستوى المدن الرئيسة وأعلى المستوى الوطني  سواًء شهري
يتطلب تـوفر مؤشـرات   على األصعدة كلها،  اتمن تطورالمملكة ن ما بلغته إف ،ريهذا التطو
وتعكـس فـي   للوضع االقتصادي واالجتماعي لشرائح المجتمع الرئيسة،  وترجمة أكثر تمثيالً
تطـوير  تتطلب المرحلة أيضاً . غرافية والجغرافية والمكانية للمملكةواألبعاد الديم الوقت نفسه

لخدمة أغراض محددة في اإلدارة االقتصادية واالجتماعية وأنشـطة   ،مؤشرات فرعية لألسعار
ـ تطلب استمرارية التطوير في هذا المجال مما يالقطاع الخاص   ذي تشـهده ليواكب التطور ال

 .وأحدثها معتمدةالممارسات العالمية الأفضـل تطبيق ، على أن يراعـي المملكة
 

 البيانات اإلحصائيةنشر   ٣٥/٣/٣
 في ضوء التطورات االقتصادية والتقنية والمعرفيـة التـي شـهدها العـالم ، باتـت     

 يات سريعة تتطلب استخدام المنهجية العلميـة الصـحيحة  يكبدينامتتمتع  االقتصادات الحديثة
ر المؤشرات االقتصادية يتوف، لعلى مراحل زمنية قصيرة وبدورات منتظمةاإلحصائي  للقياس

ما تم تحقيقه من تطورات فـي  اإلشارة إلى سبقت وقد . بشكل كفء ودقيقوالمالية واإلدارية 
نصف سنوي أو فصـلي،  بشكل ، حيث أصبحت بعض المؤشرات المهمة تقاس هذا الخصوص
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٣٥  
ورغم ذلك، فـإن  . شهريوإحصاءات التجارة الخارجية بشكل في حين يقاس مؤشر األسعار 

مؤشـرات  كلعدد من المؤشرات، بالنسبة لم تعد كافية  ،وحتى الفصلية ،الدورة النصف سنوية
 . ق العملسوالرئيسة لمؤشرات الالحسابات القومية، و
لتماثـل الممارسـات    ،ينبغي العمل على تطوير دورة البيانات اإلحصائيةوبناًء عليه، 

مصـلحة اإلحصـاءات العامـة    إمـداد  وهـذا يتطلـب   . الدولية ومقتضيات االقتصاد الحديث
ي حساب المؤشرات فاألساسية التي تدخل الرئيسة والبيانات في الوقت المناسب بوالمعلومات 
وحسب التصـنيفات اإلحصـائية القياسـية     ة،المطلوب تالتفصيالى أن تتضمن علالمطلوبة، 
 .اإلحصائيةالمدة نشر المؤشرات مباشرة بعد انتهاء  يلزمكما . المعتمدة

 
 اإلدارية للقطاع الخاصوالمؤشرات البيانات   ٣٥/٣/٤

تتوفر لدى الشركات والمؤسسات معلومات شاملة حول أنشطتها وأعمالها المختلفـة،  
المصروفات االسـتهالكية،  والمصروفات االستثمارية، : منها على سبيل المثال وليس الحصر

تجميع هذه البيانات دورياً على المستوى القطاعي وينتج عن . الخ... المشتريات واألجور، و
ؤشرات اقتصادية ومالية عامة منهـا، فوائـد جّمـة لجميـع الجهـات      والوطني، واستنباط م

لذا ينبغي االسـتفادة مـن البيانـات والمعلومـات     . والمؤسسات في القطاعين العام والخاص
التطـوير المؤسسـي والتنظيمـي    إحـداث  فرة لدى القطاع الخاص من خالل ااإلدارية المتو
 .المطلوب لذلك

 
 التنمية استراتيجية  ٣٥/٤
 الرؤية المستقبلية  ٣٥/٤/١

المتغيـرات االقتصـادية   جميع شاملة ومتنوعة عن ور قواعد معلومات متطورة يتوف
تسـهم  مصداقيتها، ها أو نشر مواعيدالنظر إلى واالجتماعية، تتسم بالدقة واالعتمادية سواء ب

إشـراف  ، وتحـت  في إنتاجها جميع الجهات العامة والخاصة كل حسب وظيفته واختصاصـه 
 .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات

 
 األهداف العامة   ٣٥/٤/٢

توفير البيانات اإلحصائية والمعلومات التـي تغطـي جميـع األنشـطة والتطـورات       -
 .االقتصادية واالجتماعية والسكانية



 الصفحة

٦٤٠

 

 .وموثوقيتهاتعزيز كفاءة البيانات اإلحصائية والمعلومات  -
 .بناء القدرات اإلحصائية الوطنية وتطويرها -
 

 السياسات  ٣٥/٤/٣
    تشجيع جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة على بناء قواعد بيانـات شـاملة

 .ألنشطتها ونشرها

  في إعداد البيانات اإلحصـائية   ،مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتمهمة تعزيز
 .ونشرها وتنسيق قواعد البيانات الوطنية

 زمنية متعددة وفق أطرتوفير مؤشرات إحصائية متنوعة و. 

  البيانات ومتابعة الجديد منها وتطبيقهنشر لتطبيق المعايير الدولية. 

  الحكومية في جميع الجهات والمؤسساتوتطويرها وحدات إحصائية دعم إنشاء. 

  بمهمات تـوفير البيانـات   دعم قيام الجمعيات المهنية والوظيفية وتشجيع اضطالعها
 .ئيةاإلحصا

 

 المحددة األهداف   ٣٥/٤/٤
  تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وكذلك تعداد المنشآت االقتصادية والتعداد

 . الزراعي والصناعي
 والبحوث االجتماعية، والبحوث االقتصادية )السكانية(غرافية وتنفيذ البحوث الديم ،

 .السنوية للمؤسسات
  قطاعات اقتصادية محددة، تنفيذ المسوح والبحوث االقتصادية المتخصصة، التي تغطي

مثل قطاعات اإلنشاءات، والصناعة، والسياحة، على أن تشمل تلك المسوح بيانات 
الخدمات  مدخالت ومخرجات كل قطاع حسب نوعة عن ـومعلومات إحصائي

يلية واألجور ة المضافة وتوزيعات العمالة والنفقات التشغـاج والقيمـواإلنت
 .الخ... واإليرادات 

  مثل نشرة الحسابات القومية، وإصدارها في تطوير النشرات اإلحصائيةاالستمرار ،
، ونشرة )الصادرات والواردات(ونشرة اإلحصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجية 

اإلحصاءات المتعلقة باألسعار واألرقام القياسية لتكاليف المعيشة واألرقام القياسية 
برنامج خاص بمراقبة الجودة النوعية  ألسعار الجملة، ومتوسطات األسعار، مع تنفيذ

 .لبيانات األسعار
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  ليظهر بالشكل والمضـمون  )اإلنترنت(تطوير موقع المصلحة على الشبكة العنكبوتية ،

الذي يلبي جميع احتياجات المستفيدين، والذي يعكس أيضـاً تطـورات العمـل فـي     
 .المصلحة

 
 المتطلبات المالية   ٣٥/٥

يبلغ إجمالي المتطلبات المالية المقدرة لمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات خـالل  
 .بليون ريال )١,٥(خطة التنمية التاسعة نحو 
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 منهجية خطة التنمية التاسعة
 

 المقدمة ٣٦/١
حرص التخطيط التنموي في المملكة على مدى الخطط الخمسية المتعاقبة، على تحقيق 
التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية، والتكيف مع الظروف المرحلية لكـل  
خطة من خالل تطوير منهجية تتعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات المحليـة والمسـتجدات   

، وتُفَّعل الدور التنموي للقطاع الخاص من خالل التخطيط التأشيري انطالقـاً  اإلقليمية والدولية
من تكامل مبادراته مع مبادرات القطاع الحكومي المعتمدة على التخطيط التوجيهي، وتكـوين  

 .رؤى متكاملة بعيدة المدى للتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التخطيط االستراتيجي
هد خطة التنمية التاسعة اسـتمرار الجهـود لتحسـين أسـاليب     وفي هذا اإلطار، تش

التخطيط وتطوير منهجيته في ضوء الخبرات المتراكمة، والدروس المستفادة مـن التجـارب   
 . اإلقليمية والدولية الناجحة

يستعرض هذا الفصل منهج التخطيط المتبع في المملكة، ومكونـات خطـة التنميـة،    
عة تنفيذها، فضالً عن بيان أبرز محاور التطوير التي أدخلت على وأعمال إعدادها، وآليات متاب

 . منهجية إعدادها، والرؤية المستقبلية لمنهجية التخطيط
 

 منهج التخطيط  ٣٦/٢
تتبنى المملكة منهجاً متكامالً للتخطيط، يشمل التخطيط االستراتيجي والتخطيط متوسط 

وُيعنـى  . خطيط علـى مسـتوى المنـاطق   المدى بشقيه التوجيهي والتأشيري، فضالً عن الت
التخطيط االستراتيجي بصياغة المنظور التنموي بعيد المدى، الذي يحدد أولويـات التنميـة،   
والتحديات المحتملة، ومسارات النمو المستقبلية الممكنة في ضوء التطورات المتوقعـة فـي   

 . البيئة الداخلية والخارجية
برامج الخطط التشغيلية ومشروعاتها لمختلف الجهات أما التخطيط التوجيهي، فيتعلق ب    

الحكومية، مع ما تنطوي عليه من بعد إقليمي، التي تعتمدها الدولة وتموَّلها لتحقيق األهـداف  
 .التنموية، سواًء على مستوى االقتصاد الكلي أو على المستوى القطاعي

نموي للقطاع الخاص ومن ناحية أخرى، يهدف التخطيط التأشيري إلى تفعيل الدور الت
من خالل تهيئة البيئة المواتية لجذب االسـتثمارات الخاصـة وتـوفير الحـوافز والفـرص      

وُيعّد . االستثمارية التي تسهم في تحقيق األهداف العامة لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية



الصفحة
٦٤٤

 

قيـق  التخطيط بالسياسات مرحلة مهمة من مراحل التخطيط التأشيري التي تعتمـد علـى تح  
، وقد )االستثماري واإلنتاجي والتنظيمي(الكفاءة االقتصادية للقطاع الخاص بمفهومها الواسع 

وستواصل خطة التنمية التاسـعة  . تم تبني هذا النوع من التخطيط خالل خطة التنمية الثامنة
 . تعزيز االعتماد على هذا النوع من التخطيط

ق التنمية المتوازنة بين المنـاطق، مـن   أما البعد اإلقليمي للتخطيط فيهدف إلى تحقي
خالل التوزيع المتوازن للخدمات الحكومية بين مختلف مناطق المملكة، وضـمان االسـتخدام   
األمثل للموارد االقتصادية المتوفرة في كل منطقة، لتحقيق التوازن المكاني واالجتماعي فـي  

ـ . توزيع ثمار التنمية االقتصادية ) ١٩٩٢(هــ  ١٤١٢ادر عـام  وقد جاء نظام المناطق الص
وتؤكد خطة التنمية التاسعة على تعزيـز البعـد التنمـوي    . معززاً لهذا الُبعد من أبعاد التنمية

للمناطق، والحرص على تحقيق المزيد من المواءمة بين البعـد القطـاعي والبعـد المكـاني     
 . للمشروعات المضمنة في الخطط التشغيلية للجهات الحكومية

ه، يشتمل نظام التخطيط المتبع في المملكة أيضاً على المهمـات األساسـية   وبناًء علي    
إعداد تصور بعيد المدى للمسار التنموي، وتنسيق جهـود التنميـة فـي القطـاعين     : التالية

الحكومي والخاص، وتوجيه الموارد الحكومية وفق أولويات التخطيط االقتصادي واالجتماعي، 
لسياسات خطط التنميـة وبرامجهـا ومشـاريعها وتقـويم      ةـن المراجعات الدوريـفضالً ع
 . نتائجها

 
 مكونات خطة التنمية  ٣٦/٣

 :تشمل مكونات خطة التنمية التاسعة ما يلي 
وهي عبارة عن تقرير شامل يتضمن مراجعة لخطة التنميـة الثامنـة   : وثيقة الخطة -

والقطاعي، والرؤيـة  وتقويمها، وقضايا التنمية الرئيسة على مستوى االقتصاد الكلي 
 .المستقبلية وأهداف خطة التنمية التاسعة وسياساتها

وهي بمثابة خطة تفصيلية لكل جهة من الجهات الحكومية، تشـتمل  : الخطة التشغيلية -
على ما يخصها من األهداف العامة والسياسات واألهداف المحددة، والقضايا الرئيسة، 

 . والمشاريعوالمتطلبات المالية والبشرية، والبرامج 

وهي عبارة عن خطة مفصلة لكل منطقة من مناطق المملكة تشـتمل  : خطط المناطق -
على تقويم ألوضاع المنطقة االقتصادية واالجتماعية، وتتضمن ما يخص المنطقة في 

 .الخطط التشغيلية القطاعية من أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع
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االقتصـاد والتخطـيط بالتعـاون مـع      وهو تقرير سنوي تُعده وزارة: تقرير المتابعة -
الجهات الحكومية المختلفة، ويتضمن تقويم أداء تنفيذ الخطة، ومتابعة تنفيذ برامجها 
ومشاريعها ورصد المحقق منها موازنـة باألهـداف المخططـة، ويتنـاول القضـايا      

 .الجوهرية، ومعوقات التنفيذ ومعالجتها

 
 أعمال إعداد خطة التنمية  ٣٦/٤
مال إعداد الخطة تقويم المنهجية المزمع إتباعها، وإجراء الدراسات المساندة تشمل أع   

للخطة، وتوفير قواعد البيانات اإلحصائية والمعلومات الالزمة ألغراض الرصد والتحليل سواء 
على الصعيد الكلي أو القطاعي أو اإلقليمي، وإعداد الدليل اإلرشـادي لمسـاعدة الـوزارات    

ي إعداد خططها التشغيلية، والقيام بزيارات ميدانيـة لمنـاطق المملكـة    والجهات الحكومية ف
كما تتضمن تجهيز أدوات التخطيط الضرورية المتمثلة فـي النمـاذج االقتصـادية    . المختلفة

وتكثيف التشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل مراحـل  
 .إعداد الخطة

 
 هجية تقويم المن   ٣٦/٤/١

يتم قبل الشروع في إعداد خطط التنمية الخمسية، مراجعة المنهجية المقترح إتباعهـا  
ة، وتحديد جوانب التطوير الالزمـة، اسـتناداً إلـى الخبـرة المتراكمـة،      ـفي إعداد كل خط

واسترشاداً بالتجارب اإلقليمية والدولية الناجحة في مجال التخطـيط التنمـوي، واالسـتعانة    
أعداد تلك الخطـط، مسـتجدات   خالل مراحل وقد برزت . وطنية والدولية المتميزةبالخبرات ال

محلية عديدة، ومتغيرات اقتصادية دولية متالحقة، ومنهـا االنعكاسـات    اقتصادية واجتماعية
ظاهرة العولمة بأبعادها المختلفة، والتوجهات العالمية لتحقيق المزيد من تحريـر  المتسارعة ل

تطلب استخدام أساليب أكثـر تطـوراً لكـل    ، مما وزيادة حدة المنافسة ،التجارة والتخصيص
 مـن أسـلوب  التحول وتمثل ذلك في المنهجيات المتعددة التي استخدمتها كل خطة، و ،مرحلة
توسيع نطاق أسـاليب التخطـيط ليشـمل    ، مع البرامجتخطيط إلى أسلوب اريع المش تخطيط
فضـالً عـن    ،التأشيري، والتخطيط االستراتيجيالتخطيط التوجيهي، التخطيط ة إلى ـباإلضاف

بـين  التنميـة المتوازنـة   التركيز علـى  ة من خالل ـي للتنميـد المكانـزيادة االهتمام بالبع
  .المناطق

 
 



الصفحة
٦٤٦

 
 الدراسات المساندة   ٣٦/٤/٢
تتعلـق  مسـاندة  إجراء دراسات يتم  الخمسية، التنمية طفي إطار التحضير إلعداد خط  

تؤدي تلـك  وها، خطة وتوليها اهتمامكل بالقضايا والموضوعات الجوهرية التي تتعامل معها 
 .وبلورة عناصرها ط،في إثراء الخطاً مهم اًلدراسات دورا

تحمـل فـي   ، والتي ةتاسعالمرحلة القادمة التي تستشرفها خطة التنمية الوفي إطار 
وفـق   ،بغي للخطة التصدي لها والتعامـل معهـا  طياتها العديد من القضايا والتحديات التي ين

بعض الموضوعات الحيوية التي تشكل  متعمقة حولدراسات ، ُأعدت منظور استراتيجي شامل
 . وسياساتها المستقبليةالخطة  لتوجهاتارتكاز محاور 

 
 قواعد البيانات والمعلومات اإلحصائية    ٣٦/٤/٣

انات ومعلومات حديثة وأساسية إلعداد بي مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوماتتوفر 
الصعيدين الكلـي  خطط التنمية، وهي بيانات مهمة ألغراض الرصد والتحليل االقتصادي على 

غرافية، والمؤشرات االقتصـادية، والحسـابات القوميـة،    و، مثل اإلحصاءات الديموالقطاعي
االقتصادية، التي تستخدم فـي  فضالً عن قيامها بتوفير البيانات الالزمة لقاعدة بيانات النماذج 

 ). السيناريوهات(إعداد  توقعات الخطة ومساراتها البديلة 
من جهة أخرى، يتم تعزيز قواعد البيانات والمعلومات وتحـديثها بصـفة مسـتمرة،    
وتشكل هذه البيانات مكوناً أساسياً في تقويم أداء الخطة، وإعداد أوراق السياسات القطاعيـة  

ر االقتصادية المختلفة، والتي تسهم في رسم التوجهات المسـتقبلية لخطـة   والكلية، والتقاري
والجهـات   توالـوزارا االقتصاد والتخطـيط  كما أن هناك ربطاً إلكترونياً بين وزارة . التنمية

الحكومية المختلفة، يتم من خالله توفير قاعدة بيانات الكترونية حديثة تعزز من عملية إعداد 
 . الخطة، ومتابعة تنفيذها

 
 دليل إعداد الخطة   ٣٦/٤/٤

، بوضع دليل إلعـداد خطـة التنميـة، ويـوفر هـذا      وزارة االقتصاد والتخطيطتقوم 
الفنيـة لالسـتعانة بهـا مـن قبـل الـوزارة       الدليل مجموعة من اإلرشـادات التخطيطيـة   

والجهات الحكومية في إعداد خططها التشغيلية التـي جـرى تطويرهـا لتتضـمن البـرامج      
والمشاريع موزعة على مستوى مناطق المملكة المختلفـة، ومـا يتبعهـا مـن محافظـات      

 .ومدن ومراكز
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موقع الوزارة في يلية ولتسهيل إعداد الخطة، ُجهَّز نظام إلكتروني إلعداد الخطط التشغ
على شبكة اإلنترنت، بحيث تتولى الجهات الحكوميـة إدخـال بيانـات خططهـا وبرامجهـا      

 .ومشاريعها إلكترونياً في مشروع الخطة مباشرة
 

 الزيارات الميدانية   ٣٦/٤/٥
تنظم وزارة االقتصاد والتخطيط زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق المملكة، للوقـوف  

بيعة الوضع االقتصادي واالجتماعي في تلك المناطق، وهو ما يسـاعد فـي   عن كثب على ط
 .إعداد فصول الخطة، والخطط التشغيلية، وخطط المناطق

 
 النماذج االقتصادية   ٣٦/٤/٦

انطالقا من األهداف العامة لخطة التنمية وتوجهاتها، تقوم وزارة االقتصاد والتخطـيط   
لية إعداد خطط التنمية، وتقدير التوقعات المستقبلية لكـل  باستخدام النماذج االقتصادية في عم

خطة والمسارات البديلة، وبلورة سياساتها االقتصادية وتقويم فاعليتها، وتخضع هذه النماذج 
 .االقتصادية لعمليات تحديث وتطوير مستمرة

وتتكون منظومة النماذج االقتصـادية التـي ُيعتمـد عليهـا فـي تقـدير توقعـات        
أنمـوذج القـرن، وأنمـوذج االختيـار،     : ة، من خمسة نمـاذج أساسـية هـي   خطط التنمي

ـ و. وأنموذج التنفيذ، وأنموذج النفط، وأنموذج المنـاطق  تم اسـتخدام تلـك النمـاذج فـي     ي
ـ  التنميـة علـى الصـعيدين الكلـي والقطـاعي،       ةتحديد مسارات النمو المتوقعة خالل خط

إعـداد الخطـة، ثـم تقـدير     وقـت  انطالقا من األوضاع الراهنة لالقتصاد الـوطني أثنـاء   
التطورات المتوقعة خالل سـنوات الخطـة بشـأن المتغيـرات االقتصـادية واالجتماعيـة،       

حـة  مـن ناحيـة، وأفضـل البـدائل المتا     لخطـة التنميـة  وذلك في ضوء األهداف العامـة  
 . من ناحية أخرىاالقتصادية لترشيد استغالل الموارد 

 
 تعزيز  مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص    ٣٦/٤/٧

دأبت وزارة االقتصاد والتخطيط على التشاور والتنسـيق مـع الـوزارات والجهـات     
، الحكومية المختلفة إضافة إلى استطالع رأي القطاع الخاص في جميع مراحل إعداد الخطـة 

وتشارك الوزارات والجهات الحكومية في إعداد الخطة من خالل فرق العمل القطاعية المشكلة 
من ممثلي تلك الجهات، حيث تتولى تلك الفرق إعداد خططها التشغيلية بالتنسيق مـع وزارة  

كما تسهم تلك الجهات في إعداد األهداف العامة للخطة من خالل تقديمها . االقتصاد والتخطيط



الصفحة
٦٤٨

 

رات األولية لألهداف العامة، والسياسات التي تحقق التوجهات التنموية لكل قطاع على للتصو
 .المديين المتوسط والبعيد

 
 التطوير في إعداد خطة التنمية  ٣٦/٥
 البعد االستراتيجي للخطة   ٣٦/٥/١
ترسيخاً للبعد االستراتيجي في عملية التخطيط، وتزامناً مـع إعـداد خطـة التنميـة         

هــ  ٤٥/١٤٤٦عة، تمت مراجعة االستراتيجية بعيدة المدى لالقتصاد الوطني حتى عام التاس
وتطويرها، في ضوء المستجدات االقتصادية المحلية، والتغيرات االقتصادية الدولية، ) ٢٠٢٤(

والتوقعات الخاصة بالمسار المستقبلي لبعض المتغيرات االقتصـادية ومنهـا التوجـه نحـو     
ومن الجوانب التي شملتها المراجعة، تحديث قواعـد البيانـات   . المعرفةاالقتصاد القائم على 

ر المكونة لمؤشر نوعية الحيـاة فـي االسـتراتيجية، والعناصـر     ـالتي ترتكز عليها العناص
ـ ـكم. قـالمكونة لمؤشر تنمية المناط ت االسـتفادة مـن االسـتراتيجيات القطاعيـة     ـا تّم

المعتمدة، ومنها االستراتيجية الوطنية للصناعة، واالستراتيجية العمرانية الوطنية، والسياسة 
الوطنية للعلوم والتقنية، واستراتيجية التخصيص، والخطـة الوطنيـة لالتصـاالت وتقنيـة     

... ة الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار المعلومات، واالستراتيجية الوطنية للتوظيف، واستراتيجي
 .وغيرها

 
 الخطة التشغيلية   ٣٦/٥/٢
انطالقاً من الدور المحوري للخطة التشغيلية في نظام التخطيط بالمملكة، لكونهـا أداة      

أساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، وتمشياً مع سياسة المملكة الخاصة بتطبيق التعـامالت  
بمشاركة الجهات الحكوميـة المعنيـة، نظامـاً     وزارة االقتصاد والتخطيطاإللكترونية، طورت 

إلكترونياً يسهل للجهات الحكومية إعداد خططها التشغيلية، كما يتيح متابعة تنفيذها عبر شبكة 
وقد تضمن دليل إعداد خطة التنمية التاسعة شرحاً لإلجراءات المطلوب إتباعها من  .نترنتاإل

دخال ما يتعلق بالخطة من بيانات، وتشمل إجراءات تتعلق بتحديد أهداف قبل الجهة المعنية إل
وقد ركزت اإلرشـادات  . الجهة، والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك األهداف، واختيار آليات التنفيذ

الواردة في دليل إعداد الخطة على ضرورة تحديد أولويات لكل من األهداف والبرامج، وذلـك  
فـي تحقيـق   " مؤشرات النجـاح "ترجيحية محددة، فضالً عن تحديد  من خالل إعطائها أوزاناً

 .األهداف والسياسات والبرامج
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 خطط المناطق ٣٦/٥/٣
جرى تطوير ملحوظ في الخطط  التنموية للمناطق شمل مواصلة تنفيذ منهجية محاور 

دتها الجهات التنمية المعتمدة في االستراتيجية العمرانية الوطنية، والمخططات الهيكلية التي أع
الحكومية ذات العالقة، وذلك كأساس لنشر التنمية من المراكز الحضرية إلى التجمعات األقـل  
نمواً، وتحديد الفرص االستثمارية الواعدة التي توفرها كل منطقة، وما تتمتع به من إمكانات 

، والبرامج وميزات نسبية، عالوة على تضمين بدائل استراتيجية التنمية العمرانية لكل منطقة
 .الهادفة إلى رفع قدرات مؤسسات التنمية المحلية وتحسين كفاءة أدائها

المزيـد مـن    فـي المنـاطق   ألجهزة المحليةاإعطاء كما تتبنى خطة التنمية التاسعة 
البـرامج  إعـداد  على  هاي تساعدالفنية والبشرية التباإلمكانات ودعمها  ،الصالحيات اإلدارية

 .ومتابعة تنفيذها منطقةبالوالمشاريع التنموية الخاصة 
 

 متابعة تنفيذ الخطة  ٣٦/٥/٤
يتم متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 

حيـث تعـد   . هـ، المنظم لقواعد متابعة تنفيذ خطط التنميـة ٢٢/٨/١٣٩٦وتاريخ ) ١٣٦٨(
ة كل سنة، وذلك بالتعاون مع الجهـات المعنيـة، ويشـمل    ـي نهايـابعة فالوزارة تقرير مت

التقرير متابعة تنفيذ أهداف الخطة على المستويين الكلي والقطاعي، كما يشمل متابعة مفصلة 
القضـايا الجوهريـة    بـرز ا التي تضمنتها الخطة، ورصداً ألـلتنفيذ برامج التنمية ومشاريعه
ويتضمن تقرير المتابعة أيضاً موجزاً عـن  . ج التنمية ومشاريعهاالمؤثرة في مسار تنفيذ برام
ور مسيرة االقتصاد الوطني وقطاعاته الرئيسـة خـالل   ـح تطـأداء االقتصاد الوطني، يوض

 . العام
وُيعد تطوير آليات المتابعة عملية مستمرة، تعتمد علـى التطـورات التـي تشـهدها     

فمثالً أدخلت مشاريع الخطة في قاعدة بيانـات  . وماتالتقنيات الحديثة لالتصاالت وتقنية المعل
إلكترونية مشتركة تستفيد منها الجهات المنفذة من جهة، ووزارة االقتصاد والتخطيط من جهة 
أخرى، وتشمل هذه القاعدة جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بتقدم سير العمـل فـي تنفيـذ    

كما شهدت عملية المتابعة تطورات تمثلت  . ةمشاريع الخطة مما يتيح متابعتها بصورة مستمر
في الربط اآللي بين الوزارة والجهات الحكومية التنفيذية عن طريـق رابـط خـاص بموقـع     
الوزارة على شبكة اإلنترنت في إطار تطبيقات الحكومة اإللكترونية، ويسمح هذا التطور فـي  

 . عملية المتابعة بمتابعة األداء على مدد متقاربة
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 الرؤية المستقبلية لمنهجية التخطيط    ٣٦/٦
تطوير آليات التخطيط التأشيري بما يتناسب مع الدور المتنـامي للقطـاع الخـاص،     

مزيد من الصالحيات لإلدارات التفويض وإضافة إلى زيادة االعتماد على التخطيط بالسياسات، 
 . المحلية، وإكمال إعداد االستراتيجيات القطاعية

 
 المكاني البعد  ٣٦/٦/١
ستستمر جهود تعزيز البعد المكاني في عملية التخطيط، من خالل تطـوير الجوانـب        

التخطيطية والتحليلية واإلحصائية المتعلقة بتنمية المناطق، ويشمل ذلك إدخال المزيـد مـن   
التعديل والتطوير للنماذج الخاصة بالخطط التشغيلية لتغطي البعد المكاني ألنشـطة الجهـات   

ومية بصورة أكثر تفصيالً وفاعلية، ومواصلة تطوير أنموذج المناطق ليتضمن عدداً أكبر الحك
ومن المستهدف أن يوفر هذا األنمـوذج إطـاراً   . من مؤشرات التنمية على مستوى المناطق

تحليلياً متطوراً، يتم من خالله تحقيق التوزيع األمثل الستثمارات الخطة وأنشطتها اإلنتاجيـة  
ين المناطق، بما يعجل من وتيرة تحقيق أهداف التنمية المتوازنـة، ويحـد مـن    والخدمية ب

 .الفوارق التنموية فيما بينها
 

 االرتباط بين الخطة واالستراتيجية ٣٦/٦/٢
ستتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز االرتباط بين خطة التنمية واالستراتيجية بعيـدة      

، وذلك من خالل إعداد كل جهـة  )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦المدى لالقتصاد الوطني حتى عام 
حكومية استراتيجية بعيدة المدى خاصة بها، أو تطوير القائم منها، بحيث تتوافق توجهاتهـا  
الرئيسة مع توجهـات االستراتيجية بعيدة المدى لالقتصاد الوطني، كمـا ستتواصـل عمليـة    

الل تنظـيم ورش عمـل ولقـاءات    تعزيز القدرات التخطيطيـة لدى الجهات الحكومية، من خ
 .دورية

 
 آليات المتابعة    ٣٦/٦/٣
يقتضي تحقيق إدارة فاعلة لخطط التنمية، أن يشمل نظام متابعة تنفيذ الخطـة إلـى       

جانب متابعة المشاريع وتقويم األداء، متابعة تنفيذ السياسات االقتصادية الكليـة والقطاعيـة   
هتمام بمتابعة تنفيذ السياسات االقتصادية أن يزيد مـن  ومن شأن هذا اال. الُمضمنة في الخطة

بيد أنه يقتضي التركيز، في مرحلة إعداد الخطة، علـى   ،فاعلية الدور التأشيري لخطة التنمية



 

 

سعة
التا

ية 
تنم
ة ال

خط
 

الصفحة 
٦٥١ 

طة 
 خ
جية

منه
سعة

التا
ية 
تنم
ال

 
صل 

الف
٣٦  
تحديد مؤشرات مالئمة للسياسات االقتصادية واآلليات التنفيذية الخاصة بها فضالً عن تبنـي  

 . أساليب فعالة لمتابعة وتقويم تنفيذ السياسات بكفاءة عالية
وقد تضمنت خطة التنمية التاسعة في خططها التشـغيلية المزيـد مـن المؤشـرات     

تنفيذ الخطة، وسـتدعم هـذه المؤشـرات    واألهداف المحددة القابلة للقياس ألغراض متابعة 
ولتطـوير األسـاليب الخاصـة    . عملية تقويم األداء، فضالً عن تعزيز الدور التأشيرى للخطة

ـ ايمهووتق التحسن المحرز في كفاءة أداء االقتصاد السعودي بقياس مـن   وزارة، ستستمر ال
ؤشرات قياس تتعلق م إعدادخالل التعـاون والتنسيـق مـع الجهات الحكومية المختصة، في 

 . بالقطاعات واألنشطة اإلنتاجية والخدمية لموازنة أدائها وفق معايير مرجعية متعارف عليها
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 لخطة التنمية التاسعة األهداف العامة
 

 هـ٣٥/١٤٣٦ – ٣١/١٤٣٢
 )م٢٠١٤-٢٠١٠(
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 األمانة العامة لمجلس الوزراء
 هـ٢٠/٤/١٤٣١وتاريخ ) ١٢٦(القرار رقم 

 
 إن مجلس الوزراء

بـرقم  بعد اإلطالع على المعاملة الواردة من ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء     
، المشتملة على برقية معـالي وزيـر   هـ٢٠/١٢/١٤٣٠وتاريخ ) ب/٥١٠٨٥(

هـ، المرافق لها ٢٢/١٠/١٤٢٩وتاريخ ) ٤٣٧٧/١/٢٩(االقتصاد والتخطيط رقم 
  .)هـ١٤٣٥/١٤٣٦-هـ١٤٣١/١٤٣٢(لخطة التنمية التاسعة األهداف العامة 

 .التاسعةوبعد اإلطالع على األهداف العامة لخطة التنمية 
الدائمـة للمجلـس االقتصـادي األعلـى رقـم      وبعد اإلطالع على توصية اللجنة 

 .هـ٢٥/١١/١٤٢٩وتاريخ ) ٦٤/٢٩(
 .هـ٢١/١١/١٤٣٠وتاريخ ) ٨١/٥٤(وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 

وتـاريخ  ) ٢٣٧(س الوزراء رقـم  وبعد اإلطالع على توصية اللجنة العامة لمجل
 .هـ٢٩/٣/١٤٣١

 
 يقرر

 -هــ  ١٤٣١/١٤٣٢(التاسـعة  الموافقة على األهداف العامة لخطـة التنميـة   
 .، وفق الصيغة المرافقة)هـ١٤٣٥/١٤٣٦

 
 رئيس مجلس الوزراء
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 األهداف العامة 
 هـ٣٥/١٤٣٦-٣١/١٤٣٢

 )م٢٠١٤-٢٠١٠(  
 

 :الهدف األول 
والقيم اإلسالمية، وتعزيز الوحدة الوطنية، واألمن الـوطني الشـامل،   المحافظة على التعاليم 

وضمان حقوق اإلنسان، وتحقيق االستقرار االجتماعي، وترسـيخ هويـة المملكـة العربيـة     
 .واإلسالمية

 
 :الهدف الثاني 

والمعتمـرين  إلى الحجاج االستمرار في تطوير المشاعر المقدسة، والخدمات المقدمة 
 .يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولةبما والزوار 

 
 : الهدف الثالث 

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، وذلك من خـالل تسـريع وتيـرة النمـو     
 . ةاالجتماعي يةاالقتصادي والرفاه

 
 :الهدف الرابع 

تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكـة وتعزيـز دورهـا فـي التنميـة االقتصـادية       
 .واالجتماعية

 
 :الهدف الخامس 

في اكتساب المعارف والمهـارات  للمواطنين تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة 
هذه القدرات المكتسبة، وتوفير مستوى الئق من الخـدمات  بوالخبرات، وتمكينهم من االنتفاع 

 .الصحية
 

 :الهدف السادس 
 .ياة لجميع المواطنينرفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الح

 
 



الصفحة
٦٦٠

 

 :الهدف السابع 
ـ   اد ـتنويع القاعدة االقتصادية أفقياً ورأسياً، وتوسيع الطاقات االستيعابية واإلنتاجيـة لالقتص

 .النسبية هة، وتعظيم العائد من ميزاتـه التنافسيـز قدراتـي، وتعزيـالوطن
 

 :الهدف الثامن 
 .وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات ةـى المعرفـعلالمبني اد ـو االقتصـه نحـالتوج

 
 

 :الهدف التاسع 
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة، وتوسـيع مجـاالت    

، ومجـاالت الشـراكة بـين القطـاعين الحكـومي      )الوطنية واألجنبية(االستثمارات الخاصة 
 . والخاص

 
 :الهدف العاشر 

ا، ـوالمحافظة عليها، وترشيد استخدامه –وبخاصة الموارد المائية  –تنمية الموارد الطبيعية 
 . ا في إطار متطلبات التنمية المستدامةـر أنظمتهـة وتطويـة البيئـوحماي

 
 :الهدف الحادي عشر 

مواصلة اإلصالح االقتصادي واالجتماعي والمؤسسي وتطوير األنظمـة ذات العالقـة برفـع    
والعمل على ترسيخ مبدأ الشـفافية والمسـاءلة، ودعـم مؤسسـات      وتحسين األداء ةيالكفا

 .المجتمع المدني في تطوير أنشطتها اإلنمائية
 

 :الهدف الثاني عشر 
والدول العربية  تعزيز التكامل االقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .قة، وتطوير عالقات المملكة بالدول اإلسالمية والدول الصدياألخرى
 

 :عشر  لثالهدف الثا
زيادة مساهمته فـي النـاتج المحلـي    ل ،تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 .وتنظيمه واستحداث األطر لرعايته ،اإلجمالي
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 آليات تنفيذ األهداف العامة
 لخطة التنمية التاسعة

 
 هـ٣٥/١٤٣٦ – ٣١/١٤٣٢

 )م٢٠١٤-٢٠١٠(
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 العامةآليات تنفيذ األهداف 
 لخطة التنمية التاسعة

 
يتطلب تحقيق األهداف العامة لخطة التنمية التاسعة تبنّي مجموعة متكاملة من اآلليات  

 :التنفيذية كاآلتي
تسريع وتيرة النمو االقتصادي وتوزيع ثمـاره بـين منـاطق المملكـة، والشـرائح       .١

 : االجتماعية المختلفة، وذلك من خالل
   زيادة معدالت االستثمار الحكومي والخاص بما يحقق أعلى المستويات الممكنـة

 . من القيمة المضافة وفرص التوظيف المنتج للعمالة الوطنية
      تكثيف الجهود لتنمية الموارد البشرية بمختلـف عناصـرها ورفـع مهاراتهـا

 .وخبراتها وتحسين إنتاجيتها

       السعي لزيادة الكفاءة اإلنتاجية الكلية لعوامـل اإلنتـاج فـي سـائر القطاعـات
 . واألنشطة اإلنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص

 إزالة المعوقات اإلدارية والنظامية لتحسيـن بيئـة االستثمار. 

     توسيع طاقة االقتصاد الوطني الستيعاب االستثمارات المحليـة واألجنبيـة فـي
 .لف المجاالتمخت

       االستمرار في إعادة الهيكلـة اإلداريــة والتوســع فـي اسـتخدام أسـاليب
 .التعامالت اإللكترونية لتحسين كفاءة األداء في األجهزة الحكومية

 دعم البحث العلمي والتطوير واالبتكار ونقل التقنيات المتطورة. 

 
 :رة من خاللتعزيز الفاعلية التنموية لالستثمارات األجنبية المباش .٢

    تبني سياسات مالئمة لتوطين االستثمارات األجنبية بما يسهم في زيـادة النمـو
االقتصادي، ونقل التقنيات المتطورة وأساليب اإلدارة الحديثة، وتوظيف العمالـة  

 .الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها
  لـك  توسيع نطاق الحوافز الممنوحة لالستثمارات األجنبية المباشرة، وتصـنيف ت

 .على مناطق المملكةاالستثمارات وفقاً إلسهاماتها التنموية وتوزيعها 
 ربط منح الحوافز بمؤشرات األداء الفعلي لالستثمارات األجنبية. 
 يم المستمر للفاعلية التنموية لالستثمارات األجنبية المباشرةوالتق. 



الصفحة
٦٦٤

 

 
 :تقليص الفجوات التنموية بين المناطق اإلدارية، وذلك من خالل .٣

  وضع إستراتيجيات للتنمية على مستوى المناطق اإلداريةإكمال. 
       توزيع المشاريع التنموية العامة بـين المنـاطق اإلداريـة المختلفـة، وتـوفير

 .احتياجاتها من المرافق والخدمات العامة، بناًء على معايير محددة

 الدور التنموي لمجالس المناطق وتطوير قدرات اإلدارة المحليـة للتحـول    تفعيل
 .)الالمركزية(عدم المركزية التدريجي نحو 

 معالجة اآلثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر خاصة في المدن الكبيرة . 
 

 : تكثيف جهود تنويع القاعدة االقتصادية، وذلك من خالل .٤
  المضافة لصناعات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، القيم االقتصادية تعزيز

 . وتحفيز التوسعات األفقية والرأسية للقطاع الصناعي
 وتطويرها توسيع الطاقة اإلنتاجية لصناعة المعدات واآلالت واألجهزة المتطورة . 

  للمملكة على الميزات التنافسيةالمرتكزة التوسع في الصناعات. 

 اجية في صناعة البناء والتشييدتوسيع الطاقة اإلنت . 

   التعدينيـة  استغالل الثروة المعدنية وتنويع أنشطتها، وتشجيع إنتاج المواد الخـام
ومعالجتها، وتحفيز الصناعات التحويلية التي تعتمـد علـى المنتجـات التعدينيـة     

 .المحلية

  قطاع الخدمات في تنويع القاعدة االقتصاديةإسهامات زيادة. 

 أسواقها الخارجيةوتوسيع نطاق ات غير النفطية زيادة الصادر. 

  ع المحافظة على البيئة والتراث الوطنيمتطوير الخدمات والمرافق السياحية. 

   االستفادة من الميزات النسبية للمناطق اإلدارية بالمملكة في تحقيق هدف تنويـع
 .القاعدة االقتصادية

  القاعدة االقتصاديةتصميم المعايير المالئمة لقياس درجة تنويع. 
 

 :تهيئة البيئة المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خالل .٥
  ،ورفـع كفـاءة أداء   اسـتخدامها ترشـيد  وتحسين استغالل الموارد االقتصادية ،

 .ولة عنهاؤاألجهزة المس
  ،وُحسـن  االسـتفادة منهـا،   وتعزيز إتباع منهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 .استخدامها، وتنمية مصادرها وأساليب المحافظة عليها
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 لحياة الفطريـة  االستمرار في حماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها، وحماية ا
 .ظة علـى الموارد الطبيعية خاصة غير المتجددةوإنمائها، والمحاف

 ها، االستمرار في بناء التجهيزات األساسية بما يواكب الطلب عليها، وتطوير أدائ
 .واالهتمام بصيانتها والمحافظة عليها، وإحالل المستهلك منها

 
تكثيف الجهود لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة واالستمرار في تقلـيص   .٦

 : معدالت الفقر، وذلك من خالل
 تقليص معدالت البطالة. 

 تعزيز برامج األمان االجتماعي وتطوير أنظمتها . 

 منشآت الصغيرةتكثيف الدعم المقدم لل. 

  وتمكـين  الوطنية لإلنماء االجتمـاعي  ستراتيجية االالتي اقترحتها تمويل البرامج
 . تنفيذها

      تطوير الخدمات والمرافق العامة وتحسين نوعيتهـا، وبصـفة خاصـة الخـدمات
التعليمية والصحية واإلسكانيـة، وخدمات المياه والصـرف الصـحي والخـدمات    

 . لمناطق األقل نمواًة لإعطاء األولويالبلدية، مع 

  لزيـادة إسـهامها فـي    وتجويد أدائها دعم األعمال التطوعية والخيرية وتنظيمها
 . التنمية االجتماعية

 ـ وتيسـير  كفاءة مؤسسات اإلقـراض المتخصصـة   ع ـرف ا وزيـادة  ـإجراءاته
 .اـشفافيته

  حماية المستهلك جمعيةمهمة خفض معدالت التضخم وتفعيل. 
 

على المعرفة والتحـول التـدريجي   المبني تهيئة البيئة المواتية للتوجه نحو االقتصاد  .٧
 : نحو مجتمع المعلومات، وذلك من خالل

 التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله . 

  يـة التحتيـة   إيجاد البيئة المؤسسية والنظامية المالئمة للمعلوماتية، وتطـوير البن
 . إلدارة المعرفة

  توليد المعرفة، ونقـل  البحث والتطوير والعمل على زيادة قدرات المملكة في مجال
التقنية وتوطينها ونشرها واستثمارها، وذلك فـي جميـع األنشـطة االقتصـادية     

 . واالجتماعية

 يةتعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات اإلنتاجية والخدم . 



الصفحة
٦٦٦

 

   تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات اإلنتاج والخدمات القائمة على المعرفـة
 .وذات القيمة المضافة العالية

  تحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة بالمملكة، واالرتقاء باإلنتاجية
 . والمقدرة التنافسية

 تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة . 

  الوطنية وتأهيلها بمـا يواكـب المعـارف والتقنيـات     القوى تطوير برامج تدريب
 .الحديثة

 
تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع عمليات التخصيص، وذلك مـن   .٨

 :خالل
 يجية التخصيص مع وضع جدول زمني لذلك، وتبني أساليب التعجيل بتنفيذ استرات

مالئمة لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في ملكية األصول والمرافـق والخـدمات   
 . العامة المزمع تخصيصها

  ومراجعة األنظمة ذات العالقة بنشاط القطاع بيئة االستثمار االستمرار في تحسين
 . الخاص وتطوير الخدمات المالية

 ار في تطوير األنظمـة لجـذب رؤوس األمـوال الوطنيـة واألجنبيـة،      االستمر
 .واستقطاب مدخرات العمالة الوافدة بالمملكة

     تبني أفضل الممارسات الدولية المشجعة لالستثمار فـي األنشـطة ذات القيمـة
إنشاء التجمعات الصناعية، والمدن الصـناعية المتطـورة،   : المضافة العالية مثل
 .اضناتهاوحدائق التقنية وح

 

ـ  .٩ ع ـتحقيق االستقرار المالي واالستمرار في انتهاج سياسة مالية ونقدية تسهم في رف
 : ة، وذلك من خاللـو االقتصادي وتقليص الضغوط التضخميـمعدالت النم

 ربط اعتمادات الميزانية باألهداف واألولويات المعتمدة في خطة التنمية . 

      التوظيف الفعال ألدوات السياسة النقدية فـي إدارة السـيولة المحليـة الحتـواء
 . الضغوط التضخمية وتوجيه التمويل نحو المسارات ذات األولوية التنموية

 وتطويرهاوتشجيعها ة بحماية المنافسة ـكمال مراجعة األنظمة المتعلقإ . 

 السلع األساسية منها تفعيل إجراءات الرقابة على األسعار وتطويرها، وبخاصة. 

 تبني آليات مالئمة لتحقيق االستقرار المالي . 
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 : ، وذلك من خاللالقطاعات التنمويةالوطنية في القوى العاملة إسهام زيادة  .١٠
 االنتقـائي للعمالـة   دام قاالستاالستمرار في توطين الوظائف، والترشيد التدريجي و

 . الوافدة

   اعتماد أسس واقعية في استقدام العمالة الوافدة للمواءمة بين االحتياجات الفعليـة
 . للسوق واستيعاب العمالة الوطنية

 االجتماعية لترسيخ مفهوم مشاركة المواطن في المسـيرة   ِهِمَينشر ثقافة العمل وِق
 .التنموية

  للمهنيـين   الموارد البشرية والقروض المقدمـة تنمية االستمرار في دعم صندوق
 . والمشروعات الصغيرة

     تطوير خدمات سوق العمل بما يكفل النشر الدوري الموسـع للفـرص الوظيفيـة
 .المتاحة وتوصيفها

 اعتماد شهادات واختبارات المهارات الوظيفية للعمالة الوافدة. 
 

توفير فرص التعليم وتحسين معدالت االلتحاق بمراحله المختلفـة، وتطـوير النظـام     .١١
التعليمي لضمان االستجابة النوعية والكميـة لالحتياجـات التنمويـة والمجتمعيـة،     

 :وللمعارف المستجدة، وذلك من خالل
      توفير البنى التحتية المتطورة والكافية لتمكين النظـام التعليمـي مـن مواكبـة

 .المعارف والتقنيات الحديثة والتفاعل معها
 م التعليميتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية للنظا . 

  تطوير مناهج التعليم كعنصر أساسي في إصالح التعليم ومواكبة التطور المعرفي
 .والتفاعل مع الثقافات العالمية

   التوسع في برامج التعليم لمرحلة الحضانة ورياض األطفال وتوعية المـواطنين
ذه المرحلة ألطفالهم وتشجيع القطاع الخـاص لإلسـهام فـي هـذا     ـة هـبأهمي
 . لالمجا

 ة االبتدائية للبنين والبناتـة للمرحلــم بالنسبـة التعليـإلزاميى علتأكيد ال . 

 تكثيف االهتمام باللغة اإلنجليزية في جميع المراحل التعليمية. 
  استمرار االهتمام بالمعلم والمعلمة وإعدادهما إعداداً جيداً، وزيادة قدراتهما على

تطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم، وتنمية مهاراتهما وتطويرهـا،  
 .  وتبني أسلوب التأهيل والتدريب المستمر
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 لتهما بالتعليم تحقيق التوازن بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني وتوثيق ص
 . العالي

 زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات خاصة في التخصصات العلمية . 

   خاصـة  وتوسـيعها  تنويع الخيارات المتاحة من التخصصات في التعليم العـالي
 .التخصصات العلمية

 دعم أوجه نشاط البحث العلمي، والتطوير التقني  . 

  ي توفير فرص التعليمفوتعزيز دوره تكثيف مشاركة القطاع الخاص. 

  تنفيذ برنامج الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليمفي اإلسراع. 
 

المناطق جميع توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني وتطويرها ونشرها في  .١٢
 : اإلدارية، وذلك من خالل

  التعـاوني، وإجـراء   زيادة االهتمام بالتدريب على رأس العمل والتدريب والتعليم
البحوث التي تساعد على تحسين نوعية التدريب والتوسع في الدورات التدريبية 

 .وخارجها داخل المملكة

  توفير احتياجات المناطق المختلفة من الكليات التقنية في المجاالت والتخصصات
 . المالئمة لمشروعاتها التنموية، ومتطلبات سوق العمل

 بمدى إسـهامها  ) الوطنية واألجنبية(ستثمارات الخاصة ربط الحوافز المقدمة لال
 .وتأهيلها في تدريب العمالة الوطنية

  والمنظمـات الدوليـة   "اللجان الدولية الثنائية المشتركة"االستفادة القصوى من ،
المتخصصة في تطوير برامج التدريب والتأهيل لتهيئة العمالة الوطنية لإلسـهام  

 .على المعرفة ومجتمع المعلوماتقائم الفي التحول نحو االقتصاد 

    االستفادة القصوى من التعاون االقتصادي الدولي في مجاالت البحـث والتطـوير
 .التقني والتدريب والتأهيل المهني للعمالة الوطنية

 

 :توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد المجتمع، وذلك من خالل .١٣
 الصحية األولية على أوسع نطـاق وتيسـير الحصـول    ات الرعاية ـم خدمـتقدي

 .عليها
  توفير خدمات الرعاية الصحية العالجية بمستوياتها األولية والثانوية والتخصصية

 .بكفاءة عالية في جميع مناطق المملكة
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    تطبيق أفضل أساليب التشغيل للمرافق الصحية بما يحقق رفع كفاءتهـا وتحسـين
 .أدائها

 مع االلتزام بالتطوير وتوفيرها الخدمات العالجية تقديم على  تشجيع القطاع الخاص
 .المواكب للتقدم العلمي والتقني

   تطبيق برامج الضمان الصحي على القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق الجـودة
 .النوعية في المرافق الصحية بما فيها مرافق القطاع الخاص

 هاتحسين كفاءة آلية تنفيذ البرامج الصحية ومشاريع. 

   التوسع في استخدام نظم المعلومات الصحية، وتيسير استخدامها وتطبيق أسـاليب
التقنية الحديثة فيها، وتعزيز وسائل اسـتنباط المؤشـرات والمعـايير الصـحية     

 .ومراجعتها وتحديثها بصفة مستمرة
 

باع سياسة سكانية تراعي المتغيـرات الكميـة والنوعيـة للسـكان وتوزيعـاتهم      تِّإ .١٤
رافية، وتعزيز العالقة بين الخصائص السكانية وتوجهات التنمية المستدامة، وذلك الجغ

 : من خالل
  المواءمة بين معدل النمو السكاني ومتطلبات التنمية، والجهـود المبذولـة لرفـع

 .المستوى المعيشـي للسكان

      تحقيق التوازن في التركيبة السكانية، ومعالجة الخلـل فـي التوزيـع الجغرافـي
 .للسكان

     نشر الوعي بالقضايا السكانية واالهتمام بالتعليم والبحث والدراسـات فـي هـذا
 .المجال

 
وتعزيز هذه  تطويـر المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية للمملكة .١٥

 :   ، وذلك من خاللالمشاركة
   ص العمـل  توسيع مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي والعمل على تنويـع فـر

 .المتاحة لها

 ـ ـدي للبطالـر مبتكرة للتصـاد تدابيـاعتم اث وخاصـة المتعلمـات   ـة بين اإلن
 .  منهن

  تعلـيم المـرأة   مسار  فيالتقدم الكمي والنوعي المضي قدماً في تحقيق المزيد من
 .السعوديـة
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     الجـامعي  (توسيع الخيارات المتاحة لإلناث من التخصصات فـي التعلـيم العـالي
وتنويعها، وبما يكفل استجابة أفضل إلـى احتياجـات المرأة والمجتمـع  ) والتقني

 .وسوق العمل
 القضاء على األمية بين اإلناث . 
    رفع أداء الخدمات الصحية لألمومة والطفولة والتأكيد على التوزيع العـادل لهـذه

 .الخدمات بين مناطق المملكة

 مجتمع، مع ضـمان تطـوير الخـدمات    تعزيز مكانة المرأة ودورها في األسرة وال
 .المساندة والتسهيالت الالزمة لذلك

      تطوير مشاركة القطاعات النسائية والمجتمع المدني فـي جهـود تعزيـز الـدور
 .التنموي للمرأة السعودية

 
، وتمكيـنهم مـن   وتطويرهـا  دعم مشاركة الشباب في النهضة التنمويـة للمملكـة   .١٦

 : مجتمع، وذلك من خاللالفاعلة في تنمية الاإلسهامات 
 تنمية الشباب وتنشئته على القيم واألخالق اإلسالمية . 
 تهيئة الشباب للقيام بأدوارهم المجتمعية المستقبلية في بناء األسرة والعمل المنتج . 

 التحتية الالزمة للخدمات المقدمة للشباب ورعايته في المجـاالت   التوسع في البنى
 . التعليمية، والثقافية، والصحية، والترويحية

  جميـع  ترسيخ مفاهيم المواطنة واالنتماء وتحفيز الممارسات اإليجابية للشباب في
 .  المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية

 ريب لتسهيل دخول الشباب في سوق العملة والتعليم والتدـتطوير برامج التوعي. 

 تشجيع وضع البرامج لبث روح المبادرة لدى الشباب وتحفيزه إلنشاء المشاريع، و
 .القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تحقيق ذلك

 ة مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الدور التنموي للشبابـز مشاركـتعزي. 

 
طاق وبما يلبي احتياجات فئات المجتمع، وذلك من توفير السكن المناسب على أوسع ن .١٧

 :خالل
 ة وتحديثها وتطويرهاـات اإلسكانيـة الشاملـة للمملكـداد االستراتيجيإع. 

  تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف واالستراتيجيات
 .اإلسكانية
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   فيهـا الجـودة   وضع البرامج لتيسير حصول فئات المجتمع على مساكن تراعـى
 .ضمن حدود دخولهم

  ن، وزيادة نسبة ملكيتهاـن المساكـالمعروض مالعـدد العمل علـى رفـع . 

  إصدار األنظمة واللوائح والسياسات التنظيمية الخاصة بنشاط اإلسكان، وخاصة ما
لهـدف  يتعلق بالرهن العقاري وحقوق المستأجرين والمالك، وتطوير األراضـي  

 .ية عليهاإقامة مشروعات إسكان

  التنمـوي،  وضع معايير لتحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج اإلسكان
وتمكينهم من الحصــول علــى   والعمل على إنشاء مساكن لغير القادرين منهم 

 .برامج اإلقراض والتمويل الحكومية والخاصةتمويـل من 

 مات إسكانيةات المتعلقة باإلسكان وإيجاد قواعد معلوـدعم البحوث والدراس. 

 وتشجيع المؤسسات الخيرية واألفـراد   ،يع إنشاء مؤسسات تعاونية لإلسكانتشج
 .في بناء وحدات سكنية مناسبة للمحتاجينعلى اإلسهام والشركات 

   االستمرار في زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية ودعمه بما يتالءم مــع
 .زيادة الطلـب على المساكن

 
والحد مـن انعكاسـاته علـى المنـاخ االسـتثماري       ،ومكافحة الفساد حماية النزاهة .١٨

 : واألبعـاد االقتصادية واالجتماعية لخطة التنمية، وذلك من خالل
     المبادرة بإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفسـاد، وتنفيـذ االسـتراتيجية

مراقبتهـا  الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصـد نتائجهـا وتقويمهـا و   
 .وآلياته ووضع برامج تطبيقها

       تطوير أنظمة األجهزة المختصة بحمايـة النزاهـة ومكافحـة الفسـاد، وتجنـب
ها، وتحقيـق اسـتقاللها المـالي واإلداري، وتقلـيص     اتاالزدواجية في تنفيذ مهم

 . الشفافيةبقواعد االستثناءات، وااللتزام 
 ط برامج مكافحة الفسادام والخاص فـي تخطيـق جهود القطاعين العـتنسي . 

  ومزاياها " االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهـة ومكافحة الفسـاد"التوعية بأبعاد
 . وكيفية اإلسهام في تفعيلها

 تعزيـز التعـاون اإلقليمـي والدولي لمكافحة الفساد. 
 
 



الصفحة
٦٧٢

 

 : تعزيز الثقافة الوطنية وتنميتها، وزيادة اإلنتاج الثقافي والعلمي، وذلك من خالل .١٩
 تطوير العمل في المجاالت العلمية والثقافية واإلعالمية . 

     تعزيز التفاعل والتواصل مع الثقافات اإلنسانية، وتوثيق الـروابط مـع الهيئـات
 . الثقافية العربية واإلسالمية والعالمية

 ء واألدباء والكتاب والمبدعيندعم العلما. 

  اإلعالم في التنمية الثقافية للتعامل مع االنعكاسات الثقافية للعولمةرسالة تطوير. 

 وخاصة في المجاالت العلميـة  وإليها تعزيز مشاريع الترجمة من اللغـة العربية ،
 .والتقنية وتوسيعها

 المتخصصة وتشجيعهاة والجمعيات العلمية ـة واألدبيـم النوادي العلميـدع. 
 

تعميق التكامل االقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة، وتفعيـل     .٢٠
 :عالقات المملكة العربية واإلسالمية والدولية، وذلك من خالل

  وتذليل المعوقات التي تعتـرض  " السوق الخليجية المشتركة"توفير مقومات نجاح
بين دول المجلـس وإيجـاد اآلليـات المالئمـة      عمليات تنفيذ التكامل االقتصادي

 .لتجاوزها
 تطوير أجهزة العمل االقتصادي الخليجي والعربي المشترك. 

  بين الدول اإلسالمية لتعزيز تكاملها االقتصاديالبينية تنمية التجارة . 

   تهيئة البيئة التنظيمية والنظامية لوضع االتفاقيات والقرارات الصادرة في إطـار
 .القتصادي الخليجي والعربي موضع التنفيذالتكامل ا

 
يم السياسات التنفيذيـة التـي   وتحسين آليات تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وتق .٢١

 : تتبناها الخطة، وذلك من خالل
 كل األجهزة الحكومية، ورفع مستوى أدائها لإلسهام الفعال فـي تنفيـذ   اتطوير هي

 . برامج ومشاريع خطط التنمية
 مرار في تطوير نظام الرصد الكمي والنوعي لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع االست

 .التنموية وتقويم نتائجها

  فـي قيـاس أداء المنشـآت العامـة     " المؤشرات الدولية للتنافسية"االستفادة من
يم عمليات التحديث فيما يتعلق بجودة المنتجات الوطنية وقـدراتها  ووالخاصة، وتق

 . التنافسية
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  آليات لقياس كفاءة أداء السياسات التنفيذية في تحقيـق األهـداف العامـة    وضع
 . وعلى مستوى المناطق اإلدارية للخطة على الصعيد الكلي والقطاعي واإلقليمي

    تطوير قواعد البيانات وفقاً للمعايير والمؤشرات الدولية، واالستمرار فـي تطـوير
 .ة والبحثيةالخدمات اإلحصائية لتلبية االحتياجات التنموي

 
تقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل المعوقات التي تعتـرض   .٢٢

 : تنميتها، وذلك من خالل
  إنشاء كيان مؤسسي متخصص يتولى رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتقديم الدعم الفني  ،انسياب التمويل الميسريعزز ويضطلع بدور تنسيقي 
 .ه المنشآتوالتسويقي لهذ

  تيسير اإلجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومزاولة
 . نشاطها

 تذليل المعوقات الفنية والتسويقية التي تجابه المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
  حث الجهات التدريبية على التوسع في تقديم دورات تدريبية لرفع قدرات أصحاب

متوسطة خاصة في مجاالت اإلدارة والمحاسبة والتحليل المنشآت الصغيرة وال
 . المالي وإعداد دراسات الجدوى والتسويق

  تشجيع البنوك المحلية والمؤسسات المالية العاملة في المملكة على التوسع في
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك حفزها على ابتكار أدوات تمويل 

 .هذه المنشآت جديدة تالئم خصوصية أوضاع
  وتطويرهالسعودي  الذي يديره صندوق التنمية الصناعية" كفالة"دعم برنامج. 
  لتسليف واالدخارالسعودي لبنك الالتوسع في أنشطة اإلقراض التي يضطلع بها. 
  تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات تفصيلية ومتكاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة

والخصائص االقتصادية والمكانية وغيرها، التي والمتوسطة، تتضمن المؤشرات 
يمكن االسترشاد بها في اتخاذ القرارات وبلورة السياسات الخاصة بمساندة هذا 

 .القطاع وتطويره
 

االهتمام بالبعد االجتماعي لعملية التنمية بتعزيز المشاركة األهلية في عمليات التنمية  .٢٣
اجة، وذوي االحتياجات الخاصة، وإيالء والرعاية االجتماعية ودعم الفئات المحت

 :اهتمام خاص لفئات الشباب والمرأة والطفل، وذلك من خالل
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 دعم برامج مراكز التنمية االجتماعية ونشاطاتها وتطويرها. 
  تشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في جميع مجاالت التنمية والرعاية

 .االجتماعية
 المدني في مجاالت التنمية والرعاية االجتماعية  تطوير فاعلية منظمات المجتمع

 .وزيادة عدد لجان التنمية األهلية ودعمها
 تطوير برامج الرعاية االجتماعية للفئات المحتاجة. 
  العمل على توفير اإلمكانات الضرورية لتحسين البيئة األسرية للمقيمين بمؤسسات

 .الرعاية االجتماعية
 لبديلة والحاضنة بتولي رعاية األطفال األيتام وذوي تشجيع قيام المزيد من األسر ا

 .الظروف الخاصة وزيادة حجم الدعم المقدم لهذه األسر
  تشجيع قيام الجمعيات األهلية بتطوير برامج للوقاية من العنف األسري والعمل

 .على توفير أماكن إليواء الحاالت المتضررة
 طاقتطوير خدمات اإلرشاد األسري ونشرها على أوسع ن. 
  التوسع في إنشاء منشآت رياضية متنوعة المناشط في األحياء وتشجيع الشباب

 .على االنخراط فيها
  الحد من انتشار السلوكيات الضارة والخطرة بين الشباب ومنها القيادة المتهورة

 .للسيارات، والتدخين وتعاطي المخدرات
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 طبعة توزع بالمجان
 وحقوق الطبع محفوظة لوزارة االقتصاد والتخطيط

 بالمملكة العربية السعودية




