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فيزو سنمتيزززو سعضدييو سيمريزز
 و يكازو ثسني

 
 

 توجهات خطة التنمية الثامنة
 

وىي تعد اغبلقة األوىل . سبثل خطة التنمية الثامنة مرحلة جديدة يف مسَتة التخطيط التنموي اؼبمتدة عرب أكثر من ثالثة عقود خلت
ة ويتضمن أربع خطط طبسية متتابعة وىو ما يشكل يف حد يبتد لعشرين عاماً قادم ة مسار اسًتاتيجي لالقتصاد السعودييف منظوم

، حيث كان الرابط االسًتاتيجي بُت اػبطط السابقة يتمثل يف ؾبموعة  لسعوديةابذاتو تطويراً ؼبنهجية التخطيط االسًتاتيجي 
كل خطة وؾباالت الًتكيز األىداف العامة بعيدة اؼبدى اليت حددت التوجهات التنموية للدولة، وكانت اؼبنطلق لتحديد أولوايت 

.  فيها، استناداً إىل معطيات اؼبرحلة التنموية لكل خطة وظروفها اػباصة
، وربديد األجل الزمٍت لتحقيقها (ما أمكن ذلك)لقد حرصت خطة التنمية الثامنة على تعريف األىداف بدقة وربديدىا كمياً 

ث توخت اػبطة إحكام العالقة بُت السياسة واؽبدف الذي تسعى واعبهة اؼبنوط هبا ذلك، وكذا األمر ابلنسبة للسياسات، حي
سلط الضوء إبهباز على توجهات خطة التنمية الثامنة مع ما تنطوي عليو من وكباول أن ن. لتحقيقو، والقضية اليت ترمي ؼبعاعبتها

. للخطة اإلسًتاتيجيةربدايت، إضافة إىل استعراض األىداف العامة واألسس 
مية الثامنة للسعودية عدة ربدايت تتمثل ابلنمو السكاين الذي يعكس مبو الطلب على اػبدمات األساسية مثل وتواجو خطة النت

م فإن كثَتاً من اؼبواطنُت سيسعون للدخول 2004يف عام %( 7)الصحة والتعليم والبلدايت وغَتىا ، وبسبب نسبة البطالة البالغة 
اغبرجة طة التنمية ىذه ، إضافة اىل ارتفاع معدالت استغالل اؼبوارد االقتصادية اىل سوق العمل فبا يفرض ربدايً آخراً على خ

كما أن بطء مواكبة القطاعات االقتصادية للتطور العاؼبي  ،ايه اؼباغبة ومعاعبة مياه الصرفوخاصة موارد اؼبياه اليت تتطلب ربلية امل
. اىل منظمة التجارة العاؼبية  السعوديةاصة بعد انضمام يؤثر على وضعها التنافسي ويشكل ربدايً آخراً ػبطة التنمية خ

اذباىات العوؼبة االقتصادية وإنشاء التكتالت االقتصادية استمرار وعلى اؼبستوى الدويل تواجو ىذه اػبطة ربدايت أخرى منها 
د أنبية العلوم والتقنية كوسيلة ضرورية ازدايوللسعودية ،  واإلقليمية ومناطق التجارة اغبرة وانعكاساهتا على أوضاع التجارة اػبارجية

وحاظبة لتحقيق مكاسب اقتصادية واكبسار أنبية اؼبواد األولية يف تكوين اؼبيزات التنافسية للمنتجات وازدايد أنبية اؼبكون اؼبعريف 
ة تعترب من التحدايت اؼبهمة والتقٍت ، كما أن عدم استقرار األسواق اؼبالية العاؼبية وأسعار الصرف األجنيب وأسواق اؼبواد األويل

للخطة ، إضافة اىل التزايد اؼبستمر ألنبية التجارة الدولية يف اػبدمات تزايد حدة اؼبنافسة الدولية الستقطاب رؤوس األموال 
. واالستثمارات األجنبية 
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 األطر العامة للتوجهات

امة وأسسها اإلسًتاتيجية، مع األخذ يف اغبسبان أولوايهتا مت استخالص األطر العامة لتوجهات خطة التنمية الثامنة من أىدافها الع
:-  وأبعادىا اؼبختلفة، وتتلخص ىذه األطر فيما أييت

 

 مستوى اؼبعيشة ونوعية اغبياة  -1
خاً تضع خطة التنمية الثامنة قضااي رفع مستوى اؼبعيشة وربسُت نوعية اغبياة للمواطنُت يف اؼبرتبة األوىل من أولوايهتا، وذلك ترسي

ؼببدأ التعامل مع اإلنسان السعودي لكونو وسيلة التنمية وغايتها، كما أكد على ذلك اؽبدف الثالث واألساس االسًتاتيجي الرابع 
وتتلخص أىم التحدايت اؼبتعلقة هبذه القضية يف تقليص ظاىرة البطالة، ومعاعبة ظاىرة الفقر لكوهنما من أىم ركائز البعدين . للخطة

وذبدر اإلشارة يف ىذا السياق إىل معدل الزايدة السكانية اؼبرتفع نسبياً للمواطنُت . جتماعي ػبطة التنمية الثامنةاالقتصادي واال
، فبا يشكل ضغوطاً على اػبدمات واؼبرافق العامة، ويتطلب ضرورة تكامل اؼببادرات %(2.5)السعوديُت، والذي يقدر بنحو 

، ويبكن  "سعودة الوظائف اغبالية"أو من خالل " فرص عمل جديدة"ء عن طريق إهباد اغبكومية واػباصة لتوفَت فرص العمل، سوا
، وذلك على غرار السعوديةربقيق ذلك من خالل ربفيز االستثمارات اػباصة احمللية واألجنبية لالذباه كبو اؼبناطق األقل مبواً يف 

ا يشجع على زايدة النشاط االقتصادي يف اؼبناطق األقل مبوًا، التوجو االستثماري اؼبزمع تنفيذه يف منطقة جازان وسهول هتامة، مم
.  ويقلص اؽبجرة منها إىل اؼبناطق اغبضرية الكربى

 
 ظاىرة الفقر  -2

تقوم وزارة ، لذا  يُعد عبم الفقر سبهيداً الستئصالو ىدفاً ؿبورايً ػبطة التنمية الثامنة نص عليو صراحة أساسها االسًتاتيجي الرابع
ابلتعاون مع فريق عمل اإلسًتاتيجية الوطنية ؼبعاعبة الفقر والذي يرأسو وزير الشؤون االجتماعية يف  السعوديةوالتخطيط  االقتصاد

، مع االستفادة من ذبارب الدول  السعوديةوضع مشروع ىذه اإلسًتاتيجية استناداً على إطار علمي يراعي ظروف وإمكاانت 
وي عمل اإلسًتاتيجية على تكوين قاعدة بياانت مبنية على مسوحات متخصصة يبكن من وينط. األخرى يف معاعبة ظاىرة الفقر

كما سيتم دراسة األسباب اليت تؤدي إليو، هبدف تنفيذ الربامج والسياسات اؼبناسبة ؼبكافحتو . خالؽبا قياس الفقر دبؤشراتو اؼبختلفة
 .ةوالتقليل من آاثره السلبية على البنية االقتصادية واالجتماعي

 
 وتتناول اسًتاتيجية معاعبة الفقر عدة جوانب مثل إاتحة الفرصة للفقراء لتكوين وتعزيز قدراهتم اؼبادية والبشرية إزالة العقبات اليت

واالئتمان وفرص التعليم والتدريب واػبدمات الصحية حىت يتمكنوا من اؼبشاركة يف اجملتمع تضر هبم من خالل توفَت الوظائف 
تقليل فرص تعرضهم للمخاطر والصدمات االقتصادية اية االجتماعية للفقراء من خالل كذلك من خالل زايدة اغبم. بصورة فعالة 

. والكوارث الطبيعية 
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التنمية اؼبتوازنة بُت اؼبناطق  -3
التوسع اغبضري  وتويل  اػبطة أنبية خاصة للتنمية اغبضرية وتنمية اؼبناطق من خالل توجهاهتا كبو مواجهة اؼبشكالت اليت يثَتىا

اؼبدى البعيد إىل تدىور البيئة اغبضرية، وتزايد نزوح السكان من اؼبناطق األقل مبوًا، وما اؼبدن الرئيسة، واليت تؤدي على  والًتكز يف
، مع االستفادة  السعوديةجديدة يف مناطق لك إبنشاء ؿباور تنمية اقتصادية ينطوي عليو من تكاليف اجتماعية وبشرية، وذ

سواق احمللية واإلقليمية فضالً وى من ميزات اؼبوقع اؼبرتبطة بتنمية اػبدمات اللوجستية والصناعات التحويلية اؼبوجهة كبو األالقص
.  عن تنمية مواقع جذب سياحية

ول صبيع اعبوانب شبة جانب مهم توليو خطة التنمية الثامنة اىتماماً خاصاً وىو اؼبتعلق دبسألة توفَت البياانت واؼبعلومات التفصيلية ح
، نظراً ألنبية ذلك يف إعداد االسًتاتيجيات واػبطط اؼبالئمة لتنمية اؼبناطق ، وترمي السعوديةالقتصادية واالجتماعية يف مناطق ا

:-  قيق أربعة أىداف عامة رئيسة ىياسًتاتيجية تنمية اؼبناطق خالل مدة اػبطة إىل تح
. ، يف إطار تنمية إقليمية متوازنةالسعوديةوايت النشاط االقتصادي بُت مناطق زبفيض التباين يف األوضاع اؼبعيشية ومست -
. توفَت التجهيزات األساسية واػبدمات العامة عبميع اؼبناطق، مع االىتمام ابلتجمعات السكانية الصغَتة -
. إنشاء ؿباور تنمية اقتصادية جديدة بعيداً عن اؼبدن الرئيسة -
. مركزية اإلدارية، وتعزيز دور اإلدارة اإلقليمية واحملليةالتحول التدرهبي كبو الال -
 
 تنمية اؼبوارد البشرية  -4

 يف ظل األوضاع العاؼبية الراىنة اليت تتنامى فيها اذباىات العوؼبة االقتصادية، وتتسارع معدالت التطورات التقنية لتضفي بعداً جديداً 
القوى العاملة، ورفع كفاءهتا اإلنتاجية، وقدرهتا على اإلبداع واالبتكار يف اجملاالت  ربسُت نوعيةح ؼبفهوم اؼبيزة النسبية للدول، أصب

والتقنيات اؼبتطورة، وتعزيز قدرة الدولة لالندماج يف ة الستيعاب االبتكارات العلمية التقنية اغبديثة، الوسيلة األساسية واغباسم
يف قياس ؼبنتجات والسلع ىي العنصر األىم ة وإنتاجها وذبسيدىا يف ااالقتصاد العاؼبي، كما أصبحت القدرة على اكتساب اؼبعرف

.  تقدم األمم وازدىارىا
وتدرك التوجهات العامة للخطة أن ىدف تنمية اؼبوارد البشرية تعًتضو ؾبموعو من اؼبعوقات والتحدايت اليت تواجو زايدة معدل 

صة، يف النشاط االقتصادي، ابإلضافة إىل االختالالت الكلية واإلانث بصفة خامة، مشاركة القوى العاملة الوطنية بصفة عا
. يف أوساط الشباب حديثي التخرجلة الوافدة وبروز ظاىرة البطالة واؽبيكلية يف توازن سوق العمل من حيث االعتماد على العما

:- ة لتحقيق ما يلي ولتحقيق األىداف اؼبتعلقة بتنمية اؼبوارد البشرية سيتواصل السعي خالل خطة التنمية الثامن
تطوير الًتكيبة اؼبهارية للقوى العاملة دبا يكفل ربقيق اؼبواءمة بُت زبصصات الداخلُت اعبدد إىل سوق العمل واحتياجات السوق  -

. من القوى العاملة الوطنية
الفعلية ؽبا، وتفعيل القرارات  اغبد من استقدام العمالة الوافدة وترشيد استخدامها من خالل ربط استقدامها واستخدامها ابغباجة -

. العمالة الوافدة ومرافقيهاوربديد سقف ( السعودة)ادرة بشأن الص
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رفع معدالت اؼبشاركة الكلية يف قوة العمل من خالل إاتحة اؼبزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وخاصة اؼبرأة، وما  -
كتها يف النشاط االقتصادي، وربقيق االستفادة القصوى من العمالة النسائية لتعزيز مشاراسات اؼبناسبة يرتبط بذلك من تبٍت السي

. الوطنية يف اجملاالت اؼبناسبة لعملها
. تشجيع النشاطات اإلنتاجية واػبدمية اؼبستخدمة للتقنيات اؼبتقدمة وذات القيمة اؼبضافة العالية -
 
 االستقرار االقتصادي  -5

: - قيق االستقرار االقتصادي من خالل تتوجو خطة التنمية الثامنة إىل تح
، واغبد من االنعكاسات السلبية للتقلبات اغبادة يف أوضاع "االستقرار اؼبايل"تكثيف السياسات اؼبالية اليت تستهدف ربقيق  -

. األسواق العاؼبية للنفط على النفقات واإليرادات العامة للدولة
. ، واحملافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية"االستقرار النقدي" تكثيف السياسات النقدية اليت تستهدف ربقيق -
.  استمرار عملية التطوير اإلداري لتحسُت كفاءة أداء القطاع اغبكومي -
 

الوطنية )ويشكل االستقرار االقتصادي شرطاً أساسياً لتهيئة اؼبناخ االستثماري اؼبالئم عبذب االستثمارات اػباصة         
، كما يعد أيضاً من أىم مقومات ربقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية ػبطة التنمية، وذبدر اإلشارة يف ىذا السياق إىل (ةواألجنيب

وجود عالقة وثيقة من االرتباط والتأثَت اؼبتبادل بُت توجهات خطة التنمية الثامنة لتعزيز االستقرار االقتصادي من انحية، وتوجهاهتا 
سُت كفاءة أداء اػبدمات اؼبالية من انحية أخرى، وبصفة خاصة اػبدمات اؼبصرفية واألسواق اؼبالية وأنشطة كبو استمرارية تح

.   التأمُت

 التطوير اؼبؤسسي واإلداري  -6

يشكل التطوير اؼبؤسسي واإلداري موضوعاً مهماً يف إطار التحدايت والفرص اؼبتاحة لالقتصاد الوطٍت، وىو يشتمل على ؾباالت 
ة ومتنوعة، من أنبها تذليل معوقات االستثمار وتفعيل نظم اغبوافز عبذب االستثمارات اػباصة، وتطوير األنظمة، وربسُت عديد

إن التطورات اإلهبابية يف ىذه اجملاالت ستساعد يف ربسُت الًتتيب العاؼبي للمملكة من . كفاءة أداء األجهزة واعبهات اغبكومية
.  بية واؼبقدرة التنافسيةحيث تدفقات االستثمارات األجن

يتمثل أوؽبا يف تسريع خطوات تنفيذ اسًتاتيجية . وشبة ربدايت رئيسة أخرى تتعلق ابلتطوير اؼبؤسسي تركز عليها خطة التنمية الثامنة
راً عاماً أبن فعلى الرغم من أن اػبصخصة تشكل عنصراً رئيساً يف اسًتاتيجية التنمية منذ اػبطة الرابعة، إال أن شبة إقرا. التخصيص

. أما التحدي الثاين فيتعلق بتسريع تنفيذ قرارات إعادة اؽبيكلة اؼبعلنة. التسريع يف تنفيذ اسًتاتيجية اػبصخصة ما زال يشكل ربدايً 
.  ويرتبط التحدي الثالث دبسألة التصدي بفاعلية للتحدايت الناذبة عن النمو االقتصادي والعوؼبة

 : لتنمية الثامنة إىل ربقيقها يف ؾبال اإلصالح والتطوير ما يليومن اػبطوات اليت تتطلع خطة ا
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تسهيل عمليات التقاضي وفض اؼبنازعات ورفع كفاءهتا من خالل تطوير إمكاانت احملاكم اؼبختصة والنهوض بقدراهتا، وسرعة  -
. تنفيذ األحكام

.  اقتفعيل األنظمة ذات العالقة ابؼبنافسة ومناىضة االحتكار ومكافحة اإلغر -
 .تطوير نظام عصري لإلفالس يشجع على اؼببادرة، ووبفز الرأظبال اؼبخاطر، ووبافظ على حقوق اؼبستثمرين -

  السعوديةوغَتىا من اإلجراءات اليت زبدم العملية االستثمارية يف 
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ة، نظراً للزايدة اؼبطردة يف الطلب عليها نتيجة النمو يُعد تنامي الطلب على اؼبياه من أىم التحدايت اليت تواجو خطط التنمي
وتشَت . السكاين اؼبرتفع نسبياً، ولألغراض الزراعية والصناعية واؼبنزلية، دبا ال يتناسب مع اؼبوارد اؼبائية احملدودة وغَت اؼبتجددة

من عام )عاماً ( 25)ة زمنية ال تتجاوز خالل مد%( 60)من اؼبياه غَت اؼبتجددة بنسبة  السعوديةالتقديرات إىل البفاض ـبزون 
. وذلك بسبب زايدة استخدام اؼبياه يف األغراض الزراعية والصناعية( م 2004م اىل عام 1979

وتتمثل أىم القضااي والتحدايت اليت تسعى خطة التنمية الثامنة للتعامل معها فيما يتعلق دبورد اؼبياه يف إهباد تسعَت للمياه على 
وضعف اؼبواءمة بُت طاقيت شبكة إمداد اؼبياه وشبكة الصرف الصحي، وإعطاء مزيد من االىتمام والتنسيق بُت  ،أسس اقتصادية

إقامة مرافق جديدة وصيانة القائم منها، وؿبدودية االستفادة من مياه الصرف الصحي اؼبعاعبة، وتكثيف تطوير إجراءات احملافظة 
 .بعةعلى اؼبياه، وتعزيز قدرات اؼبراقبة واؼبتا

 
 التقنية واؼبعلوماتية  -8

تويل اػبطة اىتماماً كبَتاً ؼبسألة تطوير منظومة العلوم والتقنية، واالىتمام ابؼبعلوماتية، ودعم البحث العلمي وتشجيعو، ومواكبة 
قدرات التنافسية التوجو كبو اقتصاد اؼبعرفة، لكوهنا عوامل أساسية لتحقيق أىداف النمو االقتصادي فضالً عن دورىا يف تعزيز ال

يبكن قراءة اؽبدف التاسع ) وقد نصت اػبطة على ذلك يف ىدفها التاسع وأساسيها االسًتاتيجيُت اػبامس والرابع عشر. الصناعية
ويف ىذا الصدد، تتبٌت خطة التنمية الثامنة سياسات . ( اػبامس والرابع عشر يف اعبزء من ىذه الدراسة  واألساسُت اإلسًتاتيجيُت

هتتم بتعزيز التعاون يف ابإلضافة إىل ذلك، . ات مؤسسية هتدف إىل دعم العلوم والتقنية واألحباث والتطوير وربسُت إدارهتاوإصالح
ومن اؼبؤمل أن تسهم ىذه اعبهود يف تعزيز القدرات التقنية يف كل . ؾبال تطوير التقنية بُت الصناعة واعبامعات ومؤسسات األحباث

إىل ربقيق  –وعلى اؼبدى البعيد  –من خالل تطبيق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية  السعوديةوتتطلع  .صمن القطاعُت العام واػبا
تطور علمي وتقٍت مرموق ىبدم جبدارة التنمية الشاملة اؼبتوازنة اؼبستدامة، وابلتايل يرفع مستوى معيشة اؼبواطن ونوعية حياتو، 

 .وضمان مستقبل أفضل لألجيال القادمة

بتكارية، تويل الدولة من خالل خطة التنمية الثامنة اىتماماً بزايدة االستثمار يف التعليم العلمي والتقٍت ية اؼبزيد من القدرات اإلولتنم
ينصب ؿبور االىتمام على توجيو التعليم العلمي والتقٍت كبو دعم القدرات ويف ىذا الصـدد، . وتنمية القوى العاملة الفنية والبحثية

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

ة لدى الشباب، وبذل اؼبزيد من اعبهود كبو توسيع قاعدة الكوادر العلمية اؼبؤىلة من العلماء والباحثُت واختصاصيي االبتكاري
 .التعليم رفيعي اؼبستوى والقادرين على أداء دور ؿبوري يف تطوير التقنيات احمللية

، وأسلوب تنفيذىا هبدف ربسُت مستوى كفاءة وتنطوي اعبهود يف ىذا اجملال على تعديل اسًتاتيجيات زبطيط العلوم والتقنية
وتقليص الفجوة بُت مؤسسات األحباث والتطوير من جهة، واؼبؤسسات وفاعلية اعبهات البحثية وزايدة دورىا يف نقل التقنية 

التقنيات األساسية زايدة التمويل اؼبتاح لألحباث والتطوير لدعم القدرات احمللية يف ؾبال كما يتوقع أيضاً  .الصناعية من جهة أخرى
يف اعبامعات " مراكز سبيز"ابإلضافة إىل دعم إنشاء  .مثل اؼبواد اؼبتقدمة، والتقنية اغبيوية، واإللكًتوانت وتقنية اؼبعلومات اؼبالئمة

ومراكز األحباث، وتشجيع اؼبؤسسات اؼبعنية بنشاطات األحباث والتطوير للعمل على دعم القدرات االبتكارية وضمان مالءمة 
من جانب آخر تسعى اػبطة إىل تشجيع إنشاء اغبدائق العلمية يف اعبامعات . اؼبهارات واؼبعارف اؼبكتسبة ؼبقتضيات الطلب عليها

ومراكز األحباث، وتوجيو اؼبزيد من االىتمام لتشجيع التمويل اؼبشًتك وبرامج األحباث اؼبشًتكة بُت الصناعة ومؤسسات القطاع 
. مال هبدف ربويل نتائج األحباث إىل تطبيقات ذبارية وصناعيةالعام، وقيام حاضنات األع

 
 االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعوؼبة  -9

يًتتب عليو بروز جانب مهم يف مسار اإلصالح االقتصادي يتعلق بكيفية  اىل منظمة التجارة العاؼبية أمر السعوديةإن انضمام 
وقد أكد اؽبدف العام السادس للخطة أنبية ىذا . نعكاسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعوؼبةالتعامل بكفاءة ومرونة مع اال

.  التوجو
وىذا ) يف زايدة حدة اؼبنافسة بُت اؼبنتجات الوطنية ومثيالهتا األجنبية " العوؼبة"وتتمثل أىم التحدايت االقتصادية الناصبة عن ظاىرة 

، فبا قد يوجد بيئة تنافسية غَت متكافئة تتطلب ضرورة ازباذ تدابَت (فقط  السعوديةق وليس يشمل صبيع الدول ومنها العرا
قد ال تشكل قضااي إزالة اغبواجز اعبمركية وربرير  .وسياسات اقتصادية فاعلة لتحسُت القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية

حيث تًتكز التحدايت اغبقيقية يف تنويع القاعدة اد السعودي ، التجارة واالنفتاح على االقتصاد العاؼبي ربدايت كبَتة لالقتص
االقتصادية، وزايدة اإلنتاج، وربسُت اإلنتاجية واعبودة، وربقيق التطوير التقٍت، وربويل اؼبيزات النسبية إىل ميزات تنافسية، فبا 

الوطنية )ذب االستثمارات اػباصة يتطلب تسريع معدالت النمو على الصعيدين الكلي والقطاعي، وتطوير نظم اغبوافز جل
من ىذا هبب أن يستفيد ساسة العراق وينتبهوا حينما )  يف ؾباالت تنمية الصادرات غَت النفطية" دفعة قوية"، وربقيق (واألجنبية

متع ابستقرار صاحبة االقتصاد األكرب يف دول اؼبنطقة واليت تت السعوديةيسعون لضم العراق اىل منظمة التجارة العاؼبية ، فها ىي 
. ( سياسي وإمكانيات ذبارية وصناعية كبَتة تعترب االنضمام اىل ىذه اؼبنظمة سيولد ربدايت كبَتة عليها 

 : - وتستهدف خطة التنمية الثامنة تقليص االنعكاسات السلبية للجوانب االجتماعية والثقافية للعوؼبة من خالل

ت اإلنتاجية يف ؾباالت البحوث والتطوير التقٍت واإلرشاد، من خالل تكثيف وتفعيل التوسع يف اؼبعوانت الفنية اؼبقدمة للمشروعا -
. جهود صندوق التنمية الصناعية يف ىذه اجملاالت

 .من خالل صندوق تنمية اؼبوارد البشرية (السعودة)االستمرار يف تقدمي اؼبعوانت للقطاع اػباص لتشجيعو على تنفيذ برامج  -
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اانت االجتماعية اليت تسهم يف ربسُت األوضاع اؼبعيشية حملدودي الدخل وذوي اغباجة من اؼبواطنُت، يف إعادة النظر يف اإلع -
. ضوء نتائج الدراسات اليت هبرى إعدادىا حالياً حول ظاىرة الفقر

برامج التعليم والتدريب االستمرار يف إعطاء األولوية لإلنفاق على تنمية القوى البشرية دبفهومها الواسع، مع الًتكيز على تطوير  -
 .والتأىيل ؼبواءمتها مع متطلبات سوق العمل، ومواصلة اعبهود لتقليص ظاىرة البطالة

وىو ما يتطلب التعامل . تعظيم االستفادة من اعبوانب اإلهبابية للعوؼبة الثقافية واإلفادة منها يف ربديث وتطوير الثقافة الوطنية -
بشأن تطوير اؼبناىج التعليمية دبستوايهتا اؼبختلفة، " نقلة نوعية"قافية للعوؼبة من خالل ربقيق بكفاءة ومرونة مع االنعكاسات الث

وربديد رؤى واضحة ومتكاملة بشأن تعامل صبيع األجهزة اؼبعنية ابلشأن الثقايف لتحقيق التطوير والتحديث الثقايف يف إطار ثقافتنا 
. اإلسالمية والعربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

السعودي بعيدة اؼبدى لالقتصاد  تراتيجيةاإلس
 

 اؼبقدمة 
سبثل خطة التنمية الثامنة ؿبطة رئيسة يف مسَتة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسعودية ،كوهنا أول خطة طبسية تُعد يف         

، (م2024)ية قادمة حىت عام األىداف والغاايت، هبرى إعدادىا لكي تؤطر أربع خطط طبسر اسًتاتيجية بعيدة اؼبدى ؿبددة إطا
ربقيق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة وؿبددة بنهاية كل منها للمرحلة اليت تليها كبو سبثل أربع مراحل مًتابطة، ومتكاملة، تؤسس 

خطة التنمية  ىاوزبتلف منهجية خطة التنمية الثامنة يف ىذا الصدد عن اػبطط السابقة بشكل عام دبا يف. اؼبدة الزمنية لالسًتاتيجية
السابعة اليت اشتملت على توجهات اسًتاتيجية طويلة األمد، لكوهنا تتعدى مفهوم التوجهات العامة إىل برانمج دبراحل ؿبددة، 

.  وأبعاد متكاملة ومنظور واضح
ية اؼبرحلة اليت تعيشها وتتمثل الدوافع الرئيسة وراء اعتماد منهجية التخطيط االسًتاتيجي بعيد اؼبدى يف ىذا الوقت ابلذات، دبفصل

والعاؼبية، واليت تتطلب، على اؼبستوى احمللي، استكمال بناء مقومات التنمية اؼبستدامة أبسرع أببعادىا احمللية واإلقليمية  السعودية
لقوة األخَتة اؼبتمثلة بضرورة التوظيف الشامل واؼبنتج لتحدايت اليت برزت خالل السنوات وقت فبكن، والتعامل بكفاءة مع ا

االقتصاد نة االقتصاد الوطٍت، وتكاملو مع وعلى الصعيد اػبارجي، يبثل تعزيز مكا. العمل الوطنية، وربسُت مستوى اؼبعيشة
ة وأتيت أنبية ربديد رؤي. اإلقليمي والعاؼبي أبرز ربدايت اؼبرحلة اؼبقبلة، عالوة على التعامل بكفاءة مع حركة العوؼبة أببعادىا اؼبختلفة

السًتاتيجية بعيدة اؼبدى، من كوهنا تشكل ؿبوراً عبميع شرائح اجملتمع وقواه الفعالة تركز عليو جهودىا لة سبثل ىدف وطنية شام
.  وتعبئة قدراهتا ؼبواجهة ىذه التحدايت وربقيق الغاايت واألىداف

 
 

 القضااي والتحدايت االسًتاتيجية
 

العديد من التحدايت اليت ينبغي التصدي ؽبا  السعوديةودي يف وقت تواجو فيو أتيت االسًتاتيجية بعيدة اؼبدى لالقتصاد السع        
  :-ومعاعبتها، ومن أىم ىذه التحدايت

 
 :رفع مستوى اؼبعيشة وربسُت نوعية اغبياة   -1

 11تقريباً ) ألف رايل سعودي( 43.3)بلغ متوسط نصيب الفرد السعودي من الناتج احمللي اإلصبايل ابألسعار الثابتة كبو         
إال أن االرتقاء ( . 2004-1971)خالل اؼبدة %( 0.87)دبعدل سنوي متوسط قدره م، حيث مبا 2004يف عام ( ف دوالرأل

يتطلب على األقل مضاعفة متوسط نصيب الفرد ( 2024-2005)ل العقدين القادمُت إىل مصاف الدول اؼبتطورة تنموايً خال
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االسًتاتيجية يف اغبسبان عند إعداد توجهات ( م2004لعام )وأبخذ نتائج التعداد اعبديد .  السعودي من الناتج احمللي اإلصبايل
بعيدة اؼبدى، يتضح أن ىدف مضاعفة متوسط نصيب الفرد السعودي من الناتج احمللي اإلصبايل سوف يتحقق خالل مدة تقل عن 

. عشرين عاماً 
 
: ربقيق التنمية اؼبستدامة  -2

حدي قضية متعددة اعبوانب نظراً لتعدد روافد التنمية اؼبستدامة، وتشابكاهتا االقتصادية واالجتماعية، وفيما يبثل ىذا الت        
: - يلي أىم ىذه اعبوانب 

ركزت خطط التنمية على تعزيز دور القطاعات غَت النفطية يف االقتصاد الوطٍت وتطويرىا، وذلك  :تنويع القاعدة االقتصادية.     أ
على اؼبدى الطويل وعرضة لتأثَتات أسواق الطاقة العاؼبية ، وابلفعل حققت تلك القطاعات البًتولية موارد انضبة  واردابعتبار امل

وازدادت إسهاماهتا يف الناتج احمللي اإلصبايل من %( 5.5)ي خالل العقود الثالثة اؼبنصرمة قباحاً ملحوظاً إذ كان معدل مبوىا السنو
التنمية إلن حجم ع غَت النفطي من أىم ربدايت خطة ومع ذلك كلو فتعترب تنمية القطا. ؼبدة ذاهتاخالل ا%( 73.5)إىل %( 51)

.  ىذا القطاع وقوتو وقدرتو على النمو سيحدد مكانة االقتصاد الوطٍت ومستوى تقدمو وتطوره على اؼبدى الطويل
يزانية العامة للدولة، وبسبب طبيعة العائدات النفطية غَت سبثل معظم العائدات النفطية إيرادات امل :دور العائدات النفطية.    ب

النفطية للدولة دبا يتيح ربويل اإليرادات النفطية تدرهبياً إىل أصول إنتاجية، ورأظبال بشري يتعُت تعزيز اؼبوارد العامة غَت اؼبتجددة 
. فعال

قوى البشرية حققت تقدماً ملحوظاً خالل العقدين اؼباضيُت رغم أن مؤشرات تنمية ال :تطوير اؼبوارد البشرية وتوظيفها اؼبنتج .   ج
، إال أن متطلبات عملية التنمية فاقت العرض من القوى العاملة  السعوديةصبيع أكباء توفر طاقات التعليم والتدريب يف نتيجة 

طلب، وقد جعل ذلك من توطُت الوظائف التلبية الوطنية اؼبناسبة يف عدد من اجملاالت فبا اضطر معو إىل استقدام العمالة الوافدة ل
.  اليت ربتلها ىذه العمالة من التحدايت الدائمة لعملية التنمية

دبوارد طبيعية جيدة، مثل اؼبياه والغاابت واألراضي الزراعية ولكن وبسبب مساحة  السعوديةتنعم  :استدامة اؼبوارد الطبيعية .    د
بقى استدامة ىذه اؼبوارد ن التحدايت الرئيسة للتنمية اؼبستدامة ، إضافة اىل أن تاؼبتنامي  الشاسعة وحجم سكاهنا السعودية

على ثروة الغاابت وتطويرىا والبيئة مبو األراضي الزراعية واحملافظة اؼبصادر الرئيسية للمياه ىي مياه جوفية وأن التصحر يهدد 
ذبة وكفاىم هبا مؤونة ما تتحملو ما أنعم عليهم من مياه سطحية ع على العرقيُت وخصوصاً اؼبسؤولُت أن وبمدوا هللا على. )ونظافتها 

( . السعوديةبلدان مثل 
إن اؽبجرة الداخلية من اؼبناطق القروية إىل اؼبدن الكربى الناذبة عن تباين النشاط  :ربقيق التنمية اؼبتوازنة بُت اؼبناطق .  ىـ

.  السعوديةتنمية إلعادة التوازن بُت مناطق خطة التولد ضغطاً على  السعوديةاالقتصادي بُت مناطق 
 
:  تعزيز القدرة التنافسية   -3
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يفرض اندماج االقتصاد الوطٍت يف حركة العوؼبة االقتصادية ربدايت تتمثل يف اكتساب ميزات تنافسية جديدة تتناسب مع ميزات 
تطلب توفَت قاعدة قوية للعلوم والتقنية متكاملة  االقتصاد العاؼبي ، وربقيق ىذه اؼبيزةدول والتجمعات األخرى يف منظومة ال

للوصول إىل األىداف ، مع االىتمام البالغ سًتاتيجية واضحة مع خطة متكاملة دبقوماهتا البشرية وذبهيزاهتا اؼبادية واؼبؤسسية ، وا
العاؼبية ندماج غَت اؼبدروس يف السوق اال لذا على الساسة العراقيُت أن يكونوا حذرين من. برفع كفاءة استخدام اؼبوارد االقتصادية 

 .
 
: التكامل اإلقليمي والعريب   -4

اىل مواصلة استشراف ( السعوديةأي )إن اغبضور السعودي على الصعيدين اإلقليمي والعريب خالل السنوات اؼباضية يدفعها 
. عها لتحديد األسلوب األمثل للتعامل ما ؼبستقبل التطورات العاؼبية واذباىاتو السعودية

    
 
العوامل اؼبساعدة ؼبواجهة التحدايت وربقيق األىداف االسًتاتيجية   
 

يتطلب معاعبة القضااي ومواجهة التحدايت اؼبشار إليها أعاله وربقيق األىداف والغاايت االسًتاتيجية توفر ؾبموعة من العوامل 
:- الداعمة اليت يبكن حصرىا دبا أييت 

سهم اإلعداد اعبيد ألولوايت النمو االقتصادي على مدار اػبطط التنموية السبع اؼبتعاقبة يف تعزيز أ: ذبربة تنموية انجحة.    أ
. مؤشرات التنمية اؼبستدامةيف صبيع  السعوديةت اليت حققتها اإلقبازا

 ، والكهرابء،ذبهيزات متطورة ػبدمات النقل، واالتصاالت السعوديةتغطي صبيع أرجاء : ذبهيزات أساسية وخدمات متطورة.   ب
توزيع اؼبنتجات البًتولية، ابإلضافة إىل اػبدمات الصحية، وخدمات التعليم والتدريب، واؼبياه، والصرف الصحي، وشبكات 

. واػبدمات االجتماعية وغَتىا
قـة للسعودية على إن إنشاء مدينتُت صناعيتُت يف اعببيل وينبع حقق مكانة مرمو: ذبربة فريدة يف تطوير ؿباور التنمية الشاملة.   ج

من الطلب العاؼبي على %( 7.6)يف تغطية كبو  السعوديةالصناعات البًتوكيماوية ، وتسهم يدين اإلقليمي والعاؼبي يف ؾبال الصع
عامل لكل  390دبعدل )ألف عامل ( 85)يزيد عن منشأة يعمل فيها ما ( 218)ن على البًتوكيماوايت، وتضم ىااتن اؼبدينتـا

(. منشأة 
م وتعززت 2004عام %( 54.6)بلغت إسهامات القطاع اػباص يف الناتج احمللي اإلصبايل كبو : قطاع خاص نشط ومبادر .   د

رئيساً يف عملية التنمية ، حيث إنتقل من مرحلة االعتماد بنسبة كبَتة على العقود اغبكومية اؼبالية واإلدارية ليكون شريكاً قدراتو 
. ع الذايت واإلنفاق العام إىل مرحلة الدف
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البًتولية واحتياطياهتا  السعوديةتتوافر للسعودية اؼبوارد اؼبالية اليت تتطلبها عملية التنمية،إذ أن موارد :  إمكاانت مادية وفَتة.  ىـ
. على مدى اؼبستقبل اؼبنظوريلة بتلبية احتياجاهتا التنموية الكبَتة كف

لو  ود خالل مدة خطة التنمية السابعة على عملية التطوير اؼبؤسسي واإلدارياعبوكان تركيز : البيئة اؼبؤسسية والتنظيمية.    و
كما مت تسهيل العديد من ،  ازباذ العديد من اإلجراءات والقرارات اؽبادفة إىل ترشيد اإلدارة العامة وتعزيز كفاءهتااألثر يف 

. الطويلة اؼبدى فبا سيوفر قاعدة متينة وؿبفزة لتنفيذ االسًتاتيجية اإلجراءات اغبكومية،
إمكاانت  ؽباآسيا وأفريقيا وأورواب، فبا يوفر : نقاط ربط بُت القارات الثالثالسعودية البحرية اؼبوانئ تشكل : السمات اعبغرافية. ز

.  وابلتايل توسيع خيارات التنمية والتبادل التجاري اعبوي والبحري والربي( الًتانزيت)كبَتة يف خدمات العبور 
يشتمل النمو السكاين دبعدالتو اؼبرتفعة نسبياً مقروانً ابلًتكيبة العمرية الشابة للسكان السعوديُت، على : ديبغرافيةالسمات ال. ح

.  مضامُت مهمة ؼبسَتة التنمية
  
 

طويلة اؼبدى  اإلسًتاتيجيةاؼبسارات األولية اؼبستهدفة يف 
 
إعداد االسًتاتيجية طويلة اؼبدى، وابلتايل فإهنا تبقى عرضة  سبثـل اؼبسـارات اليت سيتـم استعراضها، نتائج أولية لعملية 

سنة بدءاً من ( 20)دة ملوذبـدر اإلشـارة إىل أن االسًتاتيجية سبتد . للتعديل يف تفاصيلها وليس يف توجهاهتا العامة وخطوطهـا العريضـة
، وانتهاء (2009-2005)ة التنمية الثامنة ، وتغطي أربع خطط طبسية للتنمية بدءاً خبط(2024)وانتهاًء بعام ( 2005)عام 

(. 2024-2020)ابػبطة اغبادية عشرة 
 

التوقعات السكانية طويلة اؼبدى    -1
خالل مدة %( 0.87)دبعدل سنوي متوسط قدره ( سعودي وغَت سعودي) السعوديةتشَت التقديرات السكانية إىل مبو سكان 

ماليُت نسمة من غَت السعوديُت، ( 4)، منهم كبو (2024)ون نسمة عام ملي( 29.86)االسًتاتيجية، ليصل عددىم إىل كبو 
سنوايً خالل خطة التنمية %( 2.4)وتفًتض ىذه التوقعات البفاضاً يف معدل النمو السكاين للسعوديُت من متوسط , (1)اعبدول 

مبو السنوي اؼبتوسط للسكان السعوديُت سنويـاً خـالل خطة التنمية اغبادية عشرة، وليبلغ معدل ال%( 2.1)الثامنة، إىل متوسط 
.  ويتوقع أن تشهد الًتكيبة السكانية للسعوديُت تغيـراً ملحوظاً خـالل اؼبـدة%(. 2.25)خالل كامل مدة االسًتاتيجية كبـو 

 
 
 

( 1)اعبدول 
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تطور السكان خالل مدة االسًتاتيجية 

 
 

 معدل النمو السكان ابؼبليون نسمة
السنوي اؼبتوسط 

 خالل مدة
االسًتاتيجية 

)%( 

(2004) (2009) (2014) (2019) (2024) 

 0.87 29.86 28.15 26.45 24.39 22.67 إصبايل السكان

 2.25 25.81 23.21 20.79 18.57 16.53 السعوديُت

 1.38- 4.05 4.94 5.66 * 5.82 6.14 غَت السعوديُت

 السعوديُت حسب الفئات العمرية توزيع السكان

0-14 7.32 7.86 8.44 8.91 9.29 1.2 

15-64 8.73 10.14 11.62 13.32 15.28 2.8 

 4.9 1.24 0.98 0.73 0.57 0.48 فما فوق 65

معدل اإلعالة الصايف 
 **للسعوديُت

4.67 3.91 3.12 2.60 2.18 -- 

. وء برانمج السعودةعلى ض السعوديةتقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط واليت أتخذ يف اغبسبان البفاض العمالة غَت )*( 
. عدد اؼبشتغلُت السعوديُت \عدد السكان السعوديُت = معدل اإلعالة الصايف للسعوديُت )**( 

. السعودية  مصلحة اإلحصاءات العامة، وتقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط: اؼبصدر
 

واليت ستنمو ( عاماً  64-15)عمرية يف سن العمل يتمثل ابزدايد الوزن النسيب للفئة العمرية فوق سن الرابعة عشرة، خاصة الفئة ال
، لذا يتوقع ؼبعدل اإلعالة الصايف للسعوديُت أن ينخفض من %(2.8)خالل مدة االسًتاتيجية دبعدل مبو سنوي متوسط قدره كبو 

د السكان ، أو ، أي زايدة يف عدد اؼبشتغلُت نسبة اىل عد (2024)فرد يف عام ( 2.2)إىل كبو ( 2004)فرد يف عام ( 4.7)كبو 
.  تقليل نسبة البطالة 

يف اؼبتوسط خالل مدة %( 4.9)، والبالغ (عاماً فما فوق 65)ويلحظ يف اعبدول اؼبشار إليو أن معدل النمو يف الفئة العمرية 
ؼبدة اؼبشار االسًتاتيجية، سيكون األعلى بُت الفئات العمرية للسكان، وسيتضاعف عدد ىذه الفئة بنحو ثالث مرات تقريباً خالل ا

.  إليها فبا سيًتتب عليو تضاعف أعباء الرعاية االجتماعية والصحية ؽبذه الفئة من السكان
الرؤية اؼبستقبلية لالقتصاد السعودي    -2
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وقد مت بلورة . تنطلق االسًتاتيجية طويلة اؼبدى من رؤية مستقبلية سبثل مقاصد وتطلعات اجملتمع السعودي قيادة وشعباً  
ستقبلية، بعد دراسات مستفيضة وورش عمل متخصصة وفعاليات أخرى انطلقت بناء على التوجيو السامي لوزارة الرؤية امل

وقد تناولت الدراسات اليت أسهم يف إعدادىا معظم . االقتصاد والتخطيط إبعداد اسًتاتيجية طويلة اؼبدى لالقتصاد السعودي
وطنيُت والدوليُت، صبيع ؿباور االقتصاد الوطٍت، واليت مت مناقشتها يف ندوة اعبهات اغبكومية وىيئات القطاع اػباص واػبرباء ال

، وأسهم فيها العديد من القيادات (2002)الرؤية اؼبستقبلية لالقتصاد السعودي اليت نظمتها وزارة االقتصاد والتخطيط يف عام 
:  از الرؤية اؼبستقبلية لالقتصاد السعودي دبا يليويبكن إيج. وخارجها السعوديةالسياسية واالقتصادية واألكاديبية من داخل 

 
، اقتصاداً متطوراً منتعشاً ومزدىرًا، قائماً على قواعد مستدامة، (2024)سيكون االقتصاد السعودي، إن شاء هللا، حبلول عام ’’

عبـودة والكفاءة، وعناية صحية موفراً فرص عمل ؾبزية عبميع اؼبواطنُت القادرين على العمل، متسماً بنظام تعليم وتدريب عايل ا
متميزة متاحة للجميع، إضافة إىل صبيع اػبدمات األخرى الالزمة لتوفَت الرفاىية عبميع اؼبواطنُت، وضباية القيم االجتماعية والدينية 

. ‘‘واغبفاظ على الًتاث
 

: الناتج احمللي اإلصبايل ومتوسط دخل الفرد
صاد الوطٍت إىل مصاف االقتصادات اؼبتقدمة، وابلتايل يتوقع ؼبتوسط دخل الفرد أن هتدف االسًتاتيجية إىل االرتقاء ابالقت 

( 98.5)إىل كبو ( 2004)يف هناية عام ( ألف دوالر تقريباً  11)ألف رايل ( 43.3)يصل إىل أكثر من الضعف مرتفعاً من كبو 
،  %(4.2)وي متوسط لفًتة االسًتاتيجية قدره ، أي دبعدل مبو سن( 2024)يف هناية عام ( ألف دوالر تقريباً  25)ألف رايل 

ويف ضوء النمو اؼبتوقع يف عدد السكان اؼبشار إليو سابقاً فإن متوسط النمو السنوي اؼبطلوب يف الناتج احمللي (. 2)اعبدول 
ل الربع األول على مدى زمن االسًتاتيجية، حيث يتوقع أن يبلغ ىذا اؼبعدل خال%( 6.6)اإلصبايل للوصول إىل ىذا اؽبدف يبلغ 

.  خالل الربع األخَت منها%( 8.7)ويرتفع إىل %( 4.6)من مدة االسًتاتيجية 
 

أي أن بسبب الزايدة اؼبستهدفة يف اػبطة لدخل الفرد وبسبب زايدة عدد السكان اؼبتوقع يكون ىناك توجو لوضع آليات لزايدة 
. الناتج احمللي اإلصبايل للتوافق بُت الزايدتُت 

 
:  مالحظة 

. سيتم مراجعة أىداف االسًتاتيجية وربديثها مع بداية كل خطة تنموية
 
 

 (2)اعبدول 
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الناتج احمللي اإلصبايل ومتوسط دخل الفرد  
 (ألف رايل) متوسط دخل الفرد (رايل مليار) الناتج احمللي اإلصبايل السنوات

 (ألف دوالر 11)      43.25 (مليار دوالر 181.5)    714.9 (2004)

 (ألف دوالر 12.2)      48.2 (مليار دوالر 227)     895.2 (2009)

 (ألف دوالر 14.5)      57.2 (مليار دوالر 301.8)  1189.1 (2014)

 (ألف دوالر 18.3)      72.2 (مليار دوالر 425)    1674.7 (2019)

 (ألف دوالر 25)       98.5 (مليار دوالر 645.4)  2542.5 (2024)

 )%(لنمو السنوي اؼبتوسط معدل ا 

(2005-2009) 4.6 2.2 

(2010-2014) 5.8 3.5 

(2015-2019) 7.1 4.8 

(2020-2024) 8.7 6.4 

(2005-2024) 6.6 4.2 

. السعودية  توقعات االقتصاد الكلي، وزارة االقتصاد والتخطيط: اؼبصدر  
 

: الناتج احمللي اإلصبايل حسب بنود اإلنفاق
تنمية القاعدة االقتصادية وتنويعها تعزيز االستثمارات العامة واػباصة حبيث تصبح اؼبصدر الرئيس  يتطلب ربقيق ىدف 

فإنو يتوقع لإلنفاق االستثماري أن ينمو دبعدل سنوي ( 3)وكما يوضح اعبدول . للنمو االقتصادي على اؼبدى الزمٍت لالسًتاتيجية
.  فقط لإلنفـاق االستهالكي%( 5.3)دبعدل خالل مدة االسًتاتيجية مقارنة %( 9.3)متوسط قدره 

لفًتة %( 10.3)وذبدر اؼبالحظة أن النمو يف اإلنفاق االستثماري سيأيت معظمو من مبو االستثمارات اػباصة، دبعدل سنوي قدره 
يل فإن إسهام ، وابلتاخالل اؼبدة ذاهتا%( 4)االسًتاتيجية، يف حُت سيبلغ معدل النمو السنوي اؼبتوسط لالستثمار العام كبو 

خالل اؼبدة، يف حُت سينخفض إسهام %( 30.7)إىل %( 15.4)االستثمارات اػباصة يف الناتج احمللي اإلصبايل سَتتفع من 
%(. 1.8)إىل %( 3)االستثمارات العامة من كبو 

 
 
 
 

  (3)اعبدول 
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 )*(الناتج احمللي اإلصبايل حسب بنود اإلنفاق  

 البنود

معدل النمو  رايل مليار
نوي الس

 )%(اؼبتوسط 
خالل مدة 
 االسًتاتيجية

2004 2009 2014 2019 2024 

 5.3 1400.21 989.38 734.53 585.78 497.39 االستهالك

 4.3 466.41 348.53 281.06 231.9 200.04 العام* 

 6.0 933.80 640.85 453.47 353.88 297.35 اػباص* 

 9.3 863.29 475.44 332.76 243.93 146.61 االستثمار

 4.0 46.31 37.59 30.51 24.77 21.18 العام* 

 10.3 780.93 412.99 283.54 181.24 110.27 اػباص* 

 3.6 7.79 7.8 7.8 7.06 3.82 زراعة

 9.4 342.58 219.05 128.73 90.96 56.42 صناعة

 11.4 430.56 186.14 147.01 83.22 50.03 خدمات

قطاع 
 *النفط

15.16 37.92 18.71 24.86 36.05 4.4 

التغَت يف 
 اؼبخزون

18.69 22.72 23.88 25.10 26.38 1.7 

 6.0 802.49 574.50 415.91 293.02 252.34 الصادرات

النفط 
 *والغاز

181.04 192.67 229.99 260.22 294.41 2.5 

 11.1 430.69 261.61 148.37 73.48 52.22 *أخرى

 7.3 77.39 52.67 37.55 26.77 19.09 *اػبدمات

الواردات 
-() 

200.14 250.27 318.03 389.68 549.83 5.2 

الناتج احمللي 
 اإلصبايل

714.9 895.17 1189.05 1674.74 2542.54 6.6 

. البياانت مقربة)*( 
. السعودية  توقعات االقتصاد الكلي، وزارة االقتصاد والتخطيط: اؼبصدر

 
ىيكل اإلنفاق على الناتج احمللي اإلصبايل  
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م ىذا التدفق االستثماري اؼبستهدف خالل مدة االسًتاتيجية بصورة فعالة يف زايدة الصادرات دبعدل مبو سنوي وسوف يسو
يف هناية عام %( 35.3)مقابل ( 2024)من الناتج احمللي اإلصبايل يف هناية عام %( 31.6)لتصبح كبو %( 6)متوسط قدره 

الطلب على السلع واػبدمات اؼبستوردة وابلتايل يتوقع للواردات أن  كما أن ارتفاع مستوايت الدخل للسكان سيعزز ، (2004)
من الناتج احمللي اإلصبايل يف هناية مدة اإلسًتاذبية مقابل %( 21.6)لتبلغ نسبتها %( 5.2)تنمو دبعدل سنوي متوسط يبلغ كبو 

(.  2004)يف هناية عام %( 27.9)
االعتماد على اإليرادات غَت والذي يبُت مدى  ،ي على ىيكل الصادرات األثر اؼبتوقع للتنويع االقتصاد( 4)ويوضح اعبدول 

رايل يف  مليار( 128.8)النفطية يف سبويل عملية التنمية إذ يتوقع أن تتناقص الفجوة بُت الواردات والصادرات غَت النفطية من كبو 
(. 2024)رايل يف هناية عام  مليار( 41.8)إىل كبو ( 2004)هناية عام 

 
  (4) اعبدول

ىيكل الصادرات يف بداية االسًتاتيجية وهنايتها 
 (2004) (2024) 

 )%( (رايل مليار)القيم  )%( (رايل مليار)القيم  

 36.7 294.41 71.7 181.04 صادرات النفط والغاز

 53.7 430.69 20.7 52.22 *صادرات أخرى 

 9.6 77.39 7.6 19.09 صادرات اػبدمات

 100.0 802.49 100.0 252.35 إصبايل الصادرات

. اخل... الزراعة  –تتضمن الصادرات البًتوكيماوايت والتكرير والتعدين والصناعات التحويلية األخرى )*(        
. السعودية  توقعات االقتصاد الكلي، وزارة االقتصاد والتخطيط: اؼبصدر 
 

: الناتج احمللي اإلصبايل حسب اإلسهامات القطاعية
األمل اؼبعقود على دور القطاعات غَت النفطية يف ربقيق أىداف ( 5)لقطاعي اؼبوضح يف اعبدول يعكس التوزيع ا 

علماً أبن ربقيق تلك األىداف يعتمد على نوعية النمو االسًتاتيجية اؼبتعلقة بتنويع القاعدة االقتصادية وربقيق التنمية اؼبستدامة، 
تصاد كبو تعزيز دور القطاعات اإلنتاجية واػبدمية غَت النفطية ذات اؼبيزة أي على التطوير اؽبيكلي لالق أكثر منو على حجمو،

يتوقع أن يكون القطاع الرائد يف التنويع االقتصادي خالل و، األكثر مبواً بُت القطاعات األخرى  قطاع اػبدماتويعترب .  التنافسية
ات اؼبعلومات واالتصاالت من ؾباالت أوسع لنشاط القطاع اػبدمي نظراً ؼبا تتيحو التطورات العاؼبية يف ؾبال تقٍتمدة االسًتاتيجية، 

يف ؾبال  ابلسعودية، وسوف يتعاظم ىذا الدور مع تزايد االىتمام برفع مستوى اؼبهارات االبتكارية لدى الكوادر العلمية ابلسعودية 
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اعبغرايف  السعوديةالقطاع السياحي، واستثمار موقع الربؾبة والنشاطات اػبدمية اؼبرتبطة هبا، ابإلضافة إىل التوجهات اػباصة بتنشيط 
  .يف تقدمي العديد من اػبدمات اليت تعزز من حركة التجارة الدولية والتدفقات الرأظبالية عرب األسواق العاؼبية

يف  خالل مدة االسًتاتيجية، إال أن حصتو%( 4.3)وعلى صعيد القطاع النفطي، فيتوقع أن ينمو دبعدل سنوي متوسط قدره 
أي أن حجم القطاع غَت النفطي يتوقع أن يشكل %(. 17.9)إىل %( 27.5)الناتج احمللي اإلصبايل يتوقع ؽبا أن تنخفض من 

  . يف بدايتها%( 72.5)من الناتج احمللي اإلصبايل بنهاية مدة االسًتاتيجية مرتفعاً من كبو %( 82.1)نسبة 
 

  (5)اعبدول 
( رايل ليارم) تطور الناتج احمللي اإلصبايل 

 2004 2009 2014 2019 2024 

معدل النمو 
السنوي * 

اؼبتوسط 
 )%(

خالل مدة 
 االسًتاتيجية

القطاعات اإلنتاجية غَت 
 النفطية

178.25 234.22 322.25 445.15 696.02 7.1 

 2.5 62.81 56.51 50.32 44.4 38.01 الزراعة والغاابت

 7.8 633.21 388.64 271.93 189.82 140.24 **الصناعة 

 8.8 1066.16 652.04 409.02 258.49 195.91 ***قطاعات اػبدمات  

 8.1 1762.18 1097.19 731.27 492.71 374.16 ****القطاع اػباص  

 4.1 300.22 224.34 180.91 162.89 135.06 القطاع اغبكومي 

 4.3 455.28 335.60 262.49 225.05 196.7 قطاع النفط 

 5.2 24.86 17.61 14.38 14.52 8.98 رسوم الواردات 

 6.6 2542.54 1674.74 1189.05 895.17 714.9 الناتج احمللي اإلصبايل

. النسب مقربة*  
. يشمل صناعة البًتوكيماوايت وصناعة التكرير والصناعات التحويلية األخرى والبناء والتشييد والكهرابء والتعدين** 

. خدمات اؼبال والتأمُت والعقارات واػبدمات اعبماعية ـبصوماً منو رسوم اػبدمات البنكيةيشمل التجارة والنقل واالتصاالت و*** 
. ـبصوم منو رسوم اػبدمات البنكية**** 

. السعودية  توقعات االقتصاد الكلي، وزارة االقتصاد والتخطيط: اؼبصدر
: ميزان االدخار واالستثمار
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مليار  2112تقريباً }  رايل مليار( 8321)ة لتنفيذ االسًتاتيجية، كبو تبلغ التقديرات األولية للمتطلبات االستثماري 
وبتطبيق السياسات واإلجراءات احملفزة لالدخار اؼبقًتحة خالل مدة  يرىا من اؼبدخرات اػباصة والعامة،، من اؼبتوقع توف{ دوالر 

، ىذا ( 6)اعبدول  كما يفسبويل الالزم لالستثمارات، االسًتاتيجية ابإلضافة إىل زايدة مدخرات القطاع العام، فإنو يبكن توفَت ال
وسوف ذبد اؼبدخرات طريقها لالستثمار مع التوسع اؼبتوقع يف الطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطٍت، ومن خالل ربسُت البيئة 

. ابلسعودية االستثمارية 
 

  (6)اعبدول 
  يل خالل االسًتاتيجيةميزان االدخار واالستثمار كنسبة من الناتج احمللي اإلصبا 

 )%(
 (2004) (2009) (2014) (2019) (2024) 

 45.58 39.22 33.29 40.82 39.83 االدخــار

 37.15 32.33 28.08 33.3 26.14 اػباص

 8.43 6.89 5.21 7.52 13.69 العام

 33.95 28.39 27.99 27.25 20.51 االستثمـار

 11.63 10.83 5.30 13.57 19.32 اؼبوازنـة

. السعودية  توقعات االقتصاد الكلي، وزارة االقتصاد والتخطيط: اؼبصدر 
 

: القوى العاملة والتوظيف
ويتوقع  ، مت ربديد حجم قوة العمل من خالل معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية واغبجم اؼبقدر للسكان يف سن العمل 

وسبشياً مع سياسة خفض العمالة الوافدة، (. 2024)عام %( 56.3)إىل ( 2004) عام%( 36.9)فع معدل اؼبشاركة من أن يرت
ونظراً الرتفاع معدل . وزبفيض معدل البطالة، فمن اؼبتوقع استمرار اػبطوات اؽبادفة إىل زايدة العرض من القوى العاملة الوطنية

يتطلب رفع معدل مشاركة اؼبرأة من  مشاركة القوى العاملة الوطنية من الذكور مقارنة ابإلانث، فإن زايدة العرض من القوى العاملة
%( 30)إىل %( 10.3)وقد مت افًتاض ارتفـاع معـدل مشاركة اؼبرأة يف القوى العاملة الوطنية من  .خالل توسيع الفرص اؼبتاحة ؽبا

الوافدة دبعدل  ويتيح ىذا االفًتاض اؼببٍت على اؼبعطيات اغباضرة احملددة ؼبشاركة اؼبرأة، خفض العمالة. خالل مدة االسًتاتيجية
يف االسًتاتيجية، وزبفيض  (السعودة)يف اؼبتوسط سنوايً خالل مدة االسًتاتيجية، كما يتيح ذلك الفرص لتحقيق توجهات %( 2)

(. 7)معدالت البطالة بصورة تدرهبية، اعبدول 
 

مؤشرات القوى العاملة والتوظيف :  (7)اعبدول 
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 (2024)  (2019) (2014) (2009) (2004) اؼبؤشرات

معدل النمو 
السنوي اؼبتوسط 

خالل مدة 
 االسًتاتيجية 

)%( 

إصبايل قوة العمل 
* 

8549.74 9360.21 11128.66 12813.54 15004.94 2.8 

قوة العمل 
 * السعودية

3804.19 4885.96 6757.04 8984.45 11850.18 5.9 

 3.0 15004.94 12763.54 11028.67 9221.30 8281.84 *العمالة الكلية 

 2.0- 3154.76 3829.09 4371.62 4474.25 4745.55 *العمالة الوافدة 

 6.2 11850.18 8934.45 6657.04 4747.05 3536.29 *العمالة الوطنية 

 -- 0 50 100 138.91 267.90 *حجم البطالة 

معدل مشاركة 
القوى العاملة 

 )%( السعودية

36.9 39.2 45.3 50.4 56.3 -- 

معدل مشاركة 
لعاملة من القوى ا

 )%(الذكور 

63.8 64.5 70.0 75.0 80.0 -- 

معدل مشاركة 
القوى العاملة من 

 )%(اإلانث 

10.27 14.16 19.52 26.90 30.0 -- 

معدل البطالة 
)%( 

7.04 2.84 1.48 0.56 0.0 -- 

السعودة  مؤشر
)%( 

42.7 51.5 60.4 70.00 79.0 -- 

. ابأللف عامل)*( 
حجم البطالة  –قوة العمل إصبايل = العمالة الكلية 

. السعودية  مصلحة اإلحصاءات العامة، وتوقعات االقتصاد الكلي، وزارة االقتصاد والتخطيط: اؼبصدر
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وقد استندت تقديرات العمالة كذلك على الطلب احملتمل من القطاعات االقتصادية اؼبختلفة يف ظل اؽبدف بعيد اؼبدى  
ويستدعي ىذا توفَت اؼبزيد من الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، (. 2024)ول عام اؼبتمثل يف ربقيق التوظيف الكامل حبل

من إصبايل العمالة بنهاية فًتة االسًتاتيجية، وقطاع الصناعة الذي %( 37.9)والسيما يف قطاع اػبدمات الذي تقدر حصتو بنحو 
.  من إصبايل العمالة الوطنية%( 44.3)يتوقع أن يستوعب 

صعيد توزيع قوة العمل الوطنية حسب مستوى التحصيل العلمي، فإن طبيعة التنمية االقتصادية اؼبستهدفة  أما على 
  . (8)اعبدول وىذا ما يبنو ونطاقها، تتطلب درجات عالية من اؼبهارة والتخصص، 

 
( 8)اعبدول 

قوة العمل الوطنية حسب التحصيل العلمي 

 البيان

معدل النمو  (لألف عام) السعوديةالقوى العاملة 
السنوي 
اؼبتوسط 

خالل مدة 
االسًتاتيجية 

)%( 

2004 2009 2014 2019 2024 

قوة العمل 
 الوطنية

3804.19 4885.96 6757.04 8984.45 11850.18 5.9 

 1.8 793.96 700.79 628.4 547.23 551.61 دون مؤىالت

اؼبرحلة 
 االبتدائية

696.17 684.03 783.82 880.48 995.42 
1.8 

اؼبرحلة 
 اؼبتوسطة

699.97 1035.82 1283.84 1338.68 948.01 
1.5 

اؼبرحلة 
 الثانوية

1046.15 1114.00 1891.97 3135.57 5214.08 
8.4 

التعليم 
 اعبامعي

810.29 1504.88 2169.01 2928.93 3898.71 
8.2 

. الكلي، وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية توقعات االقتصاد: اؼبصدر
 سار اؼبستهدف لتحسُت نوعية اغبياةامل   -3
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انطالقاً من مفهوم التنمية تشمل االسًتاتيجية الطويلة اؼبدى لالقتصاد السعودي األبعاد اؼبكملة للبعد االقتصادي،  
انء مؤشر وقد مت يف ىذا اإلطار ب. البشرية واليت تتعدى البعد االقتصادي البحت للتنمية إىل األبعاد االجتماعيـة والثقافية وغَتىا

مركب لنوعية اغبياة يغطي صبيـع اعبوانـب التـي ربدد نوعية اغبياة وتؤثر فيها، شاملة مؤشرات التنمية البشرية وأىـداف األلفية 
اإلمبائية اليت تغطي ؾباالت متعددة تشمل الصحة والتعليم وتوزيع الدخل والبيئة والتمكُت وغَتىا، ابإلضافة إىل مؤشرات أخرى 

مؤشراً للمجاالت اؼبختارة، كما تعد ىذه ( 11)ويشمـل اؼبؤشر اؼبركب على أحد عشر . للسعوديةؼبعطيات الذاتية ذات صلة اب
وتشمل . مؤشراً ( 40)اؼبؤشرات مؤشرات مركبة، يتكون كل منها من مؤشرات فرعية، حيث يبلغ عدد اؼبؤشرات الفرعية كبو 

ع، والنقل واالتصـاالت، والصحـة، والتعليم، واإلسكان، والبيئة، واغبياة األسرية، الدخل والتوزي: اؼبؤشرات اؼبركبة اعبوانب التالية
. وهبري حالياً العمل على ربديد قيم ىذه اؼبؤشرات وتطورىا اؼبتوقع خالل مدة االسًتاتيجية. والسالمة العامة، والًتفيو والراحة
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يشتمل ىذا اؼبسار على ثالثـة ؿباور رئيسة، هبري حالياً إعدادىا وبلورهتا حبيث تتناول عملية تطوير القاعدة العلمية  

وتشمل عملية اإلعداد ربديد األىداف البعيدة اؼبدى لتلك احملاور يف إطار البعد الزمٍت . والتقنية، وتنمية القوى البشرية
رحلية ؽبا، ابإلضافة إىل ربديد اؼبدخالت اؼبادية، واؼبؤسسية والتنظيمية ؽبا، ابإلضافة إىل بلورة وسائل لالسًتاتيجية، واألىداف امل

.   التنفيذ من سياسات وبرامج، عالوة على وضع اؼبؤشرات اؼبناسبة ؼبتابعة التقدم يف تنفيذىا
 
 

 االسًتاتيجية البعيدة اؼبدى وخطة التنمية الثامنة
اثمنة أوىل مراحل االسًتاتيجية البعيدة اؼبدى لالقتصاد السعودي، وقد روعي يف إعداد اػبطة، أن أتيت سبثل خطة التنمية ال 

ونظراً ألن . صبيع السياسات واآلليات والربامج واؼبشاريع منسجمة مع توجهات االسًتاتيجية ومساراهتا خاصة يف مراحلها األوىل
ن أي تباين ؿبتمل بينها وبُت اػبطة، سيتم معاعبتو يف إطار عملية اؼبتابعة السنوية العمل جاٍر حالياً على إعداد االسًتاتيجية، فإ

للخطة، واؼبراجعة اػبمسية لالسًتاتيجية اليت ستتزامن مع إعداد خطط التنمية القادمة، وما يرتبط بذلك من مراجعة معدالت النمو 
.  لذلك الكلية والقطاعية بشكل دوري، وتعديل مسار االسًتاتيجية وفقاً 
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