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اخلالدة  للدعوة  هواإمتداد  ال�صعودية  العربية  اململكة  به  تنعم  الذي  العميم  اخلري  اإن 
التي اأطلقها اإبراهيم عليه ال�صالم لي�صتمطر بها الثمرات لهذا البلد املبارك، ومنذ بداية 
تاأ�صي�س اململكة بداأت بوادر التنمية م�صاحبة للرثوات التي اأغدق اهلل بها على هذه البالد، 
فبداأ املوؤ�ص�س امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه واأبناوؤه من بعده التخطيط والتاأ�صي�س لدولة 

حديثة وتنمية اإقت�صادية �صاملة يتجاوز مداها حدود اململكة العربية ال�صعودية.
م�صتقبلية  روؤى  على  املا�صية  العقود  خالل  اململكة  �صهدتها  التي  التنمية  اإعتمدت  لقد 
الدول  م�صاف  يف  لتكون  باململكة  تقفز  اأن  اإ�صتطاعت  واعدة،  مدرو�صة  وخطط  �صاملة 
الكربى، ولتكون �صمن القوى الع�صرين االأكرث تاأثريًا يف اقت�صاديات العامل، بل جتاوزت 

ذلك لتكون اململكة هي ال�صامن  - بعد اهلل - ال�صتقرار اأ�صعار الطاقة يف العامل.
ال�صعودي  للمواطن  االقت�صادي  بالو�صع  لرتقى  اخلم�صية  التنمية  خطط  جادت  ولقد 
الناجت املحلي االإجمايل،  ولتعمل على حتقيق الرخاء والرفاه من خالل رفع ن�صيبه من 
ولتحقق اأبعاد التنمية ال�صاملة من خالل م�صاريع البنى التحتية املختلفة، واال�صتثمار يف 
االأجنبية  الب�صرية ودفع عجلة االقت�صاد املعريف، والعمل على جلب اال�صتثمارات  املوارد 

وفتح االأ�صواق خللق الفر�س الوظيفية واال�صتثمارية.
خطى وئيدة خطتها مملكة الرخاء على مدى العقود املا�صية بقيادة ملوكها الذين خلدت 
ورفعتها  اأوج جمدها  اليوم  اململكة  بلغت  العظيمة حتى  التاريخ مبنجزاتهم  ذكراهم يف 
يف عهد ملك ال�صالم والرخاء خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�صعود حفظه اهلل ورعاه.

مقـــدمـــة
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ميكن تلخي�ص منجزات خطط التنمية كما يلي:

1- النمواالقت�صاد واال�صتقرار االجتماعي.
2- تنويع القاعدة االقت�صادية وتقليل االعتماد على النفط اخلام.

3- تنمية املوارد الب�صرية.
4- تنمية التجهيزات االأ�صا�صية واحلفاظ عليه.
5- رفع م�صتوى املعي�صة وحت�صني نوعية احلياة.

6- تعزيز فاعلية القطاع اخلا�س.
وفيما يلي بع�ض املوؤ�صرات االقت�صادية الكلية التي تظهر هذه املنجزات:

املوؤ�صرات االقت�صادية واالجتماعية عام 1431هـ 2010م

القيمة بالبليون ريالاملوؤ�صر
1679.1الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية 

941.8قيمة اإجمايل ال�صادرات 
134.6قيمة اإجمايل ال�صادرات غري البرتولية

400.7قيمة اإجمايل الواردات غري البرتولية 
799.3الناجت املحلي النفطي 

498.3الناجت املحلي من القطاع اخلا�س 
10.3معا�صات ال�صمان االجتماعي 

290.6تكوين راأ�س املال الثابت 
101.8م�صاهمة القطاع اخلا�س يف هذا التكوين 

669قيمة االإيرادات النفطية 
66قيمة االإيرادات غري النفطية 

626.5جمموع االنفاق احلكومي العام 
108.5الفائ�س يف امليزانية العامة للدولة 

62.000 ريالمتو�صط ن�صيب الفرد 

1- منجــزات خطط التنمــــية
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ولقد مت تطوير بنود امليزانية العامة للدولة خالل خطة التنمية الثامنة كما يلي:
تطور اأهم بنود امليزانية العامة

خطة التنمية الثامنة

البنود
24/1425هـ

)2004(
25/1426هـ

)2005(
26/1427هـ

)2006(
27/1428هـ

)2007(
28/1429هـ

)2008(

متو�صط 
االأربع �صنوات 

االأولى من 
اخلطة 
الثامنة

392.3564.3673.7642.81101.0745.5االإيرادات العامة

330504.5604.5562.2983.4663.7االإيرادات النفطية

285.2346.5393.3466.2520.1431.5النفقات العامة

37.662.370.9119.0131.295.9النفقات اال�صتثمارية

247.6284.2322.4347.2388.9335.6النفقات اجلارية

863.9اإجمايل متويل خطة التنمية الثامنة )بليون ريال(

1444.6اإجمايل متويل خطة التنمية التا�صعة )بليون ريال(

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي
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و�صوف يتم تطوير بع�س املوؤ�صرات االقت�صادية الكلية ال�صابق ذكرها خالل خطة التنمية 
التا�صعة كما يلي:

خطة التنمية الثامنة 1426/25املوؤ�صرات
1431/30هـ )2009-2005(

خطة التنمية التا�صعة
 1432/31-1436/35هـ  

)2014-2010(

اأ. معدالت النمو

3.55.2الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي

0.21.2-القطاع النفطي

4.76.3القطاع غري النفطي

قطاع خا�ض  -5.56.6

قطاع حكومي  -2.74.8

11.210.4تكوين راأ�ض املال االإجمايل الثابت

القطاع النفطي  -24.47.9

القطاع اخلا�ض  -10.211.8

القطاع احلكومي  -12.85.2

3.54.5ال�صادرات غري البرتولية

17.57.7الواردات غري البرتولية

ب. معدالت النمو من النتاج املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية

40.234.9االدخار االإجمايل

6-. 36-. 4ر�صيد املوازنة العامة )فائ�ض/عجز(

15.41.03ميزان احل�صاب اجلاري

ج. معدالت البطالة والت�صخم

3.92.4معدل الت�صخم )1(

9.65.5معدل البطالة )2(

)1( النموال�صنوي املتو�صط الأ�صعار امل�صتهلكني.
)2( تقت�صر على العمالة الوطنية كن�صبة من قوة العمل الوطنية يف نهاية اخلطة الثامنة ونهاية اخلطة التا�صعة.

امل�صدر: وزارة االقت�صاد والتخطيط.
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2- اإ�صــرتاتيجــية تنمية االقت�صـــاد ال�صعــودي

املتقدمة،  الدول  م�صاف  اإلى  باململكة  الو�صول  املدى  بعيدة  االإ�صرتاتيجية  ت�صتهدف 
وذلك انطالقًا من ت�صنيفها احلايل �صمن ال�صريحة العليا للدول متو�صطة الدخل. وقد 
ترجمت االإ�صرتاتيجية هذا الهدف العام اإلى هدف حمدد، متثل يف زيادة ن�صيب الفرد 
عام  االإ�صرتاتيجية  مطلع  يف  ريال  األف  من 43.7  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
1425/24هـ )2004( اإلى 86.5 األف ريال بنهايتها يف عام 45/ 1446هـ )2024(، اأي 
مبعدل زيادة اإجمالية يقدر بنحو)%98( خالل �صنوات االإ�صرتاتيجية. وكانت االإ�صرتاتيجية 
قد ا�صتهدفت زيادة ن�صيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي خالل خطة التنمية 
الثامنة )املرحلة االأولى من تنفيذ االإ�صرتاتيجية(، من 43.7 األف ريال يف عام 1425/24هـ 
)2004( اإلى 46.2 األف ريال يف عام 30/ 1431هـ )2009(، وقد جنحت اململكة يف حتقيق 

هذا الهدف يف ال�صنوات املا�صية.
الروؤية امل�صتقبلية لالقت�صاد ال�صعودي

وتنطلق االإ�صرتاتيجية طويلة املدى من روؤية م�صتقبلية طموحة، وميكن اإيجازها فيما يلي:
"�صيكون االقت�صاد ال�صعودي –اإن �صاء اهلل- بحلول عام 45/ 1446هـ )2024(، 
موفرًا  م�صتدامة،  قواعد  وعلى  املعرفة  على  قائمًا  ومزدهرًا،  متنوعًا  اقت�صادًا 
تعليم  بنظام  مت�صمًا  العمل،  القادرين على  املواطنني  فر�ض عمل جمزية جلميع 
وتدريب عايل اجلودة والكفاءة، وعناية �صحية متميزة متاحة جلميع، اإ�صافة 
اإلى جميع اخلدمات االأخرى الالزمة لتوفري الرفاهية جلميع املواطنني، وحماية 

القيم االجتماعية والدينية، واحلفاظ على الرتاث، واحلفاظ على البيئة".
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متو�صط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار اجلارية

ال�صنوات املالية        
ال�صنوات

الهجري                

الناجت املحلي 
االإجمايل

)مليون ريال 
�صعودي(

اإجمايل 
عدد ال�صكان 

)مليون 
ن�صمة(

متو�صط ن�صيب 
الفرد االإجمايل 

)باالآلف ريال 
�صعودي(

متو�صط ن�صيب 
الفرد االإجمايل 

)باالآلف ريال 
�صعودي(

1420/19

1421/20

1422/21

1423/22

1424/23

1425/24

1426/25

1427/26

1428/27

1429/28

1431/30

1432/31

603.589

706.655

686.297

707.067

804.648

938.770

1.182.513

1.335.581

1.442.572

1.786.143

1.412.596

1.679.108

19.98

20.47

20.98

21.49

22.02

22.68

23.33

24.12

24.94

25.79

26.66

27.14

30.2

34.5

32.7

32.9

36.5

41.4

50.7

55.4

57.8

69.3

53.0

61.9

60.8
12.9
27.8
77.8
47.9

90.11
46.31
40.51
78.51
02.91
96.41
20.61

العوامل امل�صاعدة على جناح خطط التنمية يف اململكة 
1 - جتربة تنموية ناجحة.

2 - جتهيزات اأ�صا�صية وخدمات متطورة.
3 - جتربة رائدة اإقليميًا يف جمال تطوير حماور التنمية ال�صاملة.

4 - قطاع خا�س ن�صط ومبادر.
5 - وفرة االإمكانات املادية والرثوات.

6 - البيئة املوؤ�ص�صية والتنظيمية.
7 - ال�صمات اجلغرافية الأرا�صي واأقاليم اململكة

8 - اخل�صائ�س الدميوغرافية لل�صكان.
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3- االأهداف العامة خلطة التنمية التا�صعة

الهدف االأول:
الوطني  واالأمن  الوطنية،  الوحدة  وتعزيز  االإ�صالمية،  والقيم  التعاليم  على  املحافظة   
اململكة  هوية  وتر�صيخ  االجاماعي،  اال�صتقرار  وحتقيق  االإن�صان،  حقوق  و�صمان  ال�صامل، 

العربية واالإ�صالمية.
الهدف الثاين:

اال�صرتمار يف تطوير امل�صارع املقد�صة، واخلدمات املقدمة اإلى احلجاج واملعتمرين والزوار 
مبا يكفل اأداء ال�صعائر بي�صر و�صهولة.

الهدف الثالث:
وترية  ت�صريع  خالل  من  وذلك  املت�صادمة،  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  حتقيق 

النمةواالقت�صاد والرفاهية االجتماعية.
الهدف الرابع:

االقت�صادية  التنمية  يف  دورها  وتعزيز  اململكة  مناطق  بني  املتوازنة  التنمية  حتقيق 
واالجتماعية.

الهدف اخلام�ض:
تعزيز التنمية الب�صرية وتو�صيع اخليارات املتاحة للمواطنني يف اكت�صاب املعارف واملهارات 
من  الئق  م�صتوى  وتوفري  املكت�صبة،  القدرات  بهذه  االنتفاع  من  ومتكينهم  واخلربات، 

اخلدمات ال�صحية.
الهدف ال�صاد�ض:

رفع م�صتويات املعي�صة وحت�صني نوعية احلياة جلميع املواطنني.
الهدف ال�صابع:

واالإنتاجية  اال�صتيعابية  الطاقات  وتو�صيع  وراأ�صيًا،  اأفقيًا  االقت�صادية  القاعدة  تنويع 
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لالقت�صاد الوطني، وتعزيز قدراته التناف�صية، وتعظيم العائد من ميزاته الن�صبية.
الهدف الثامن:

التوجه نحواالقت�صاد املبني على املعرفة وتعزيز مقومات جمتمع املعلومات.
الهدف التا�صع:

تعزيز دور القطاع اخلا�س يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئة، وتو�صيع جماالت 
اال�صتثمارات اخلا�صة)الوطنية واالأجنبية(، وجماالت ال�صراكة بني القطاعني احلكومي 

واخلا�س.
الهدف العا�صر:

تنمية املوارد الطبيعية- وبخا�صة املوارد املائية- واملحافظة عليها، وتر�صيد ا�صتخدمها، 
وحماية البيئة وتطوير اأنظمتها يف اإطار متطلبات التنمية امل�صتدامة.

الهدف احلادي ع�صر:

موا�صلة االإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي واملوؤ�ص�صي وتطوير االأنظمة ذات العالقة برفع 
موؤ�ص�صات  ودعم  وامل�صاءلة،  ال�صفافية  مبداأ  تر�صيخ  على  والعمل  االأداء  وحت�صني  الكفاية 

املجتمع املدين يف تطوير اأ�صطتها االإمنائية.
الهدف الثاين ع�صر:

تعزيز التكامل االقت�صادي مع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول العربية 
االأخرى، وتطوير عالقات اململكة بالدول االإ�صاملية والدول ال�صديقة.

الهدف الثالث ع�صر:

تطوير قطاع املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، لزيادة م�صاهمته يف الناجت املحلي االإجمايل، 
وا�صتحداث القنوات الالزمه لرعايته وتنظيمه.



13 منجـــــزات التنمـــــــية االقت�صــــــادية

من اآلـيــات تنفــيذ هــذه االأهـــداف

1  -  ت�صـــــــــــريع وترية النمواالقت�صـــــــاد وتوزيع ثمــــــــــاره بني مناطق اململكة، وال�صـــــــــرائح 
االجتماعية املختلفة.

2  - تعزيز الفاعلية التنموية لال�صتثمارت االأجنبية املبا�صرة.

3  - تقلي�س الفجوات التنموية بني املناطق االإدارية.

4  - تكثيف جهود تنويع القاعدة االقت�صادية وعدم االعتماد على البرتول وحده.

5  - تهيئة البيئة املواتية لتحقيق التنمية امل�صتدامة.

6  - تكثيف اجلهود لرفع م�صتوى املعي�صة وحت�صني نوعية احلياة واال�صتمرار يف تقلي�س 
معدالت الفقر.

التدريجي  والتحول  املعرفة  على  املبني  نحواالقت�صاد  للتوجه  املواتية  البيئة  تهيئة   -   7
نحوجمتمع املعلومات.

تعميق ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س وت�صريع عمليات التخ�صي�س.  - 8
التوجهات الرئي�صية للخطة

حت�صني م�صتوى املعي�صة ونوعية احلياة للمواطنني.  - 1

التمنية املتوازنة بني املناطق.  - 2

تنويع القاعدة االقت�صادية.  - 3

دعم التوجه نحواالقت�صاد القائم على املعرفة.  - 4

تعزيز القدرات التناف�صية لالقت�صاد.  - 5

تنمية املوارد الب�صرية ح�صب احتياجات �صوق العمل.  - 6
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االإنفاق احلكومي ح�صب قطاعات التنمية

)بليون ريال(

اعتمادات امليزانية خلطة القطاعات التنموية
التنمية ال�صابعة

اعتمادات امليزانية خلطة التنمية 
الثامنة

)%(القيمة)%(القيمة

276.957.1480.055.6تنمية املوارد الب�صرية

92.619.1155.918.0التنمية االجتماعية وال�صحية

54.411.2105.812.2تنمية املوارد االقت�صادية

61.412.6122.214.2التجهزيات االأ�صا�صية

485.3100.0863.9100.0االإجمايل

امل�صدر: وزارة االقت�صاد والتخطيط

املتطلبات املالية لقطاعات التنمية خالل خطة التنمية التا�صعة

قطاعات التنمية

بليون ريال

معدل الزيادة)%(
اعتمادات امليزانية
)اخلطة الثامنة(

امل�صتهدف
 )اخلطة التا�صعة(

480.0731.552.4تنمية املوارد الب�صرية
التنمية االجتماعية 

155.9273.975.7وال�صحة

105.8227.6115.1تنمية املوارد االقت�صادية

56.5111.196.6النقل واالت�صاالت

65.7100.553.0اخلدمات البلدية واالإ�صكان

863.91444.667.2اإجمايل النفقات

امل�صدر: وزارة االقت�صاد والتخطيط
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4-تناف�صية االقت�صاد ال�صعودي

مقــومات التناف�صــية

ت�صتند تناف�صية اقت�صاد اململكة بني دول العامل على مقومات عديدة، من اأهمها ما تزخر 
به اململكة من موارد واإمكانات ت�صكل اأ�صا�صًا را�صخًا لبناء ميزات تناف�صية يف اإنتاج العديد 
ومن  اخلارجية.  واالأ�صواق  املحلي  نحوال�صوق  توجيهها  ميكن  التي  واخلدمات  ال�صلع  من 

�صمن العوامل املواتية لبناء امليزات التناف�صية ما يلي:
واملرتبة  وت�صديره،  واإنتاجه  البرتول  احتياطي  يف  عامليًا  االأولى  املرتبة  اململكة  حتتل   ·

الرابعة عاليمًا من حيث احياطي الغاز.
�صرائية  وقوة  منفتح  اقت�صاد  منها  للم�صتثمرين،  عديدة  مبحفزات  اململكة   تتمتع   ·
مرتفعة لل�صكان، ومعدالت متدنية لل�صرائب، وحرية للم�صتثمر االأجنبي لتملك امل�صروعات 
واالأرباح،  الدخول  وحتويالت  وخروجها  االأموال  روؤو�س  لدخول  كاملة  وحرية  والعقارات، 

و�صعر �صرف م�صتقر، ونظام �صيا�صي م�صتقر وداعم لال�صتثمار والتنمية.
· تركيبة عمرية �صابة لل�صكان توفر موارد ب�صرية ميكن تطوير قدراتها و�صقل مهاراتها 

لت�صبح ر�صيدًا قيمًا لبناء املميزات التناف�صية وتعزيزها.
· نظام م�صريف متطور.

· وجود بنية اأ�صا�صية ع�صرية. 
· موقع جغرايف متمز.

· هناك )4( مدن اقت�صادية يف طور االإن�صاء، تهدف اإلى اإقامة �صناعات ذات قدرات تناف�صية 
عالية وتعتمد على اأحدث التقنيات املعا�صرة، باالإ�صافة اإلى مدينتني اآخريني قيد الدرا�صة.

العديد  للمملكة، فاتخذت  التناف�صي  الو�صع  · ولقد ت�صافرت اجلهود الوطنية لتح�صني 
من اخلطوات للتطوير املوؤ�ص�صي واالإداري، وتهيئة بيئة االأعمال، مبا ي�صهم يف حت�صني بيئة 

اال�صتثمار. 
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جماالت متيز اململكة بح�صب املوؤ�صرات الفرعيةتطور الرتتيب العاملي للمملكةالتقارير الدوليةم

1

يـــــــــر  تـــــقــــــــــــر
التناف�صية العـــــــاملي 
عن  ي�صـــدر  الذي 
املنتدى االقت�صــادي 

العــــالـمــي.

املرتبة  اململكة  تبواأت   ·
1428/27هـ  عام  يف   )35(

.)2007(

اململكة  ترتيب  حت�صن   ·
باالرتقاء اإلى املرتبة )27( يف 

عام 1429/28هـ )2008(

لعام  الكلي  االقت�صـــاد  ا�صــــتقرار  موؤ�صر   ·
فـي  اململكة  ت�صـــنيف  عن  اأ�صــــفر  الذي   )2008(

املرتبة )التا�صــعــــة( عامليًا.

· موؤ�صر ال�صحة والتعليم االأولى الذي اأ�صفر عن 
ت�صنيف اململكة يف املرتبة )51( يف عام 1429/28هـ 

)2008( موازنة باملرتبة )71( يف العام ال�صابق.

· موؤ�صر كفاءة �صوق ال�صلع الذي اأ�صفر عن ت�صنيف 
1429/28هـ  عام  يف   )34( املرتبة  فــي  اململكة 

)2008( موازنة باملرتبة )51( يف العام ال�صابق.

2

ممار�صــــة  تقـــرير 
االأعمـــال  اأن�صـــطـــة 
عــــن  ي�صــــــدر  الذي 
التمـــــويل  موؤ�صـــ�صة 
التابــعــة  الدولـــية 

للبنك الدويل

يف  اململكة  �صنفـــــت   ·
عام  يف  عامليًا   )67( املرتبة 
 ،)2004( 1425/24هـ 
 )38( املراتب  احتلت  ثم 
1427/26هـ  عامي  يف  و)23( 
و1428/27هـ )2006و2007( 
عام  يف   )16( املرتبة  لت�صل 
 ،)2008( 1429/28هـ 
عام  يف   )13( املرتبة  ثم 

1431/30هـ )2009(.

�صمن  اململكة  ت�صنيف  مت   ·
عام  يف  عامليًا  دول   )7( اأف�صل 
مـــــن   )2009( 1431/30هـ 

حيث اإ�صالح بيئة االأعمال.

عن  اأ�صفر  الذي  املمتلكات  ت�صــــجيل  موؤ�صــر   ·
عام  يف  عامليًا  )االأولى(  املرتبة  يف  اململكة  ت�صنيف 
ر�صوم  باإلغاء  لقيامها  نظرًا   )2009( 1431/30هـ 

ت�صجيل العقارات.

· موؤ�صر دفـــع ال�صرائب الذي اأ�صفر عن ت�صنيف 
اململكة يف املرتبة )7( عامليًا.

اأ�صفر عن  موؤ�صر التجــــارة عرب احلــدود الذي   ·
ت�صنيف اململكة يف املرتبة )23( عامليًا.

عن  اأ�صفر  الذي  امل�صتثمرين  حـــماية  موؤ�صر   ·
ت�صنيف اململكة يف املرتبة )16( عامليًا.

· موؤ�صـــر اإقامة املوؤ�ص�صات الذي اأ�صفر عن ت�صنيف 
اململكة يف املرتبة )13(.

3

املمـــلـــــــكة  كـــانت 
الـمــــــرتـــبة  فـــــــي 
يف  عـــــامليًا   )121(
1425/24هـ  عـــــام 
بحـــ�صـــــب   )2004(
يف  االأداء  موؤ�صـــر 
اال�صــــتثمار  جــــذب 
املـبا�صر،  االأجـــنبي 
اإلى  لرتتــــفــــــــــع 
يف  املرتبة)51( 
1428/27هـ  عام 

.)2007(

يف  اململكة  �صنفـــــــت   ·
فــي  عاملــيًا   )121( املرتبة 
 )2004( 1425/24هـ  عـــــــام 
جذب  يف  االأداء  موؤ�صر  بح�صب 
املبا�صر،  االأجنبي  اال�صتثمار 
يف   )51( املرتبة  اإلى  لرتتفع 

عام 1428/27هـ )2007(

اال�صتثمار  تدفقات  من  اململكة  ح�صة  بلغت   ·
االأجـــــنبي املبا�صـــــر )19.4( بليون دوالر يف عــــام 

1425/24هـ )2004(.

اال�صـــــتثمار  من  املمـلكة  حــ�صـــــة  ارتفعـــــت   ·
عام  يف  دوالر  بليون   )24.3( اإلى  املبا�صر  االأجنبي 
1428/27هـ  )2007( ثم اإلى )38.2( بليون ريال 
مدى  على  يوؤكد  مما   ،)2008( 1429/28هـ  عام  يف 
باململكة  اال�صتثماري  املناخ  تعزيز  �صيا�صات  فاعلية 

وجناحها.

تناف�صية اململكة وفقًا للتقارير الدولية
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5- االقت�صاد القائم على املعرفة

تتبنى الدولة التوجه نحواالقت�صاد القائم على املعرفة من خالل الرتكيز على التعليم الذي 
ين�صر املعرفة التي توؤ�ص�س قدرات متكن من نقل املعرفة وتراكمها ثم توليدها وا�صتثمارها يف 
خمتلف القطاعات االقت�صادية واالجتماعية، وخا�صة يف اأن�صطة االإنتاج واخلدمات، وت�صعى 
اإلى تعزيز امليزات الن�صبية القت�صاد اململكة  اخلطة من خالل الرتكيز على تلك املحاور 
واإ�صافة ميزات تناف�صية جديدة له، وتنويع االقت�صاد وزيادة اإنتاجيته وتناف�صيته، ف�صاًل 

عن اإحداث فر�س عمل منا�صبة للمواطنني.
االأطفال  ريا�س  من  بدءًا  اململكة،  يف  املعرفة  لن�صر  الرئي�صية  املنظومة  التعليم  وي�صكل 
االهتمام  ت�صاعد  املعرفة،  نحوجمتمع  التوجه  ظل  ففي  اجلامعي،  فوق  بالتعليم  واإنتهاًء 
هذا  ظهر  وقد  املدر�صي،  ماقبل  التعليم  مرحلة  خالل  وخا�صة  االأطفال،  بتن�صئة  العاملي 
االهتمام يف اإطالق العديد من الربامج العاملية يف هذا املجال، اأما على امل�صتوى الوطني 
املجال، فقد  التقدم يف هذا  والتعليم على ح�صول بع�س  الرتبية  وزارة  اإح�صاءات  فتدل 
اإزداد عدد االأطفال امللتحقني بريا�س االأطفال من 28 األف طفل يف عامل 1401/1400هـ 

)1980م( اإلى 103.1 األف طفل يف عام 1429/1428هـ )2008م(.
كما ت�صعى اململكة اإلى نقل املعرفة وتوطينها، ثم اإنتاجها داخليًا، وذلك من خالل العديد 
ال�صركات  مع  و�صراكاتها  اخلا�س،  القطاع  �صركات  عرب  التقنية  نقل  منها  القنوات،  من 
االأجنبية الرائدة، ف�صاًل عن التعاون مع املوؤ�ص�صات العلمية العاملية املتميزة الإن�صاء جامعات 
ومراكز بحثية يف اململكة، ويف هذا ال�صدد فقد اأفُتتحت جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

وعدد من اجلامعات اخلا�صة.
وعملت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على نقل التقنية لتحقيق اأهدافها، والذي 
يجري حتقيقها من خالل العديد من القنوات، وُيعد برنامج توطني التقنيات االإ�صرتاتيجية 
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واملتقدمة من اأهم الربامج يف جمال نقل التقنية وتطويرها، وقد و�صعت املدينة يف عام 
1429/1428هـ )2008م( خارطة طريق لتنفيذ هذا الربنامج.

ا�صتهدفت  وقد  واالبتكار،  والتطوير  البحث  اأن�صطة  خالل  من  املعرفة  اإنتاج  ويجري 
اخلطة اخلم�صية االأولى للعلوم والتقنية تنفيذ برامج وم�صاريع بقيمة 7.9 بليون ريال عام 
1429/1428هـ )2008م(، وهوماي�صكل تطورًا مهمًا يف اجتاه متويل اأن�صطة اإنتاج املعرفة 

يف اململكة.
 ويعتمد االقت�صاد القائم على املعرفة على اإ�صتثمار خمرجات منظومة املعرفة من اأجل 
اإيجاد منتجات وخدمات جديدة عن طريق االبتكار، وعلى الرغم من اأن اأن�صطة االبتكار 
والقدرات  لالبتكار  العاملي  املوؤ�صر  نتائج  بح�صب  مهمًا  حتديًا  ت�صكل  تزال  ال  اململكة  يف 
التقنية، اإال اأن قاعدة االنطالق نحوتنمية االبتكار باتت قائمة، فقد �صهدت ال�صناعات 
الوطنية مثاًل تطورات ملمو�صة على مدى العقود الثالثة املا�صية، واأ�صبحت متتلك قواعد 
قوية من املعارف التي ميكن البناء عليها للتوجه نحوهذا االقت�صاد اجلديد، خا�صة بعد 
اإقرار »االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة«، واآلية تنفيذها التي تتبنى قيام اقت�صاد قائم على 

املعرفة، اإ�صافة اإلى »اإ�صرتاتيجية املوهبة واالإبداع ودعم االبتكار«، األتي جرى اإعتمادها.
 اإن من اأبرز حتديات حتويل املعرفة اإىل منتجات مايلي:

تطبيق  جماالت  يف  واخلا�س  العام  اال�صتثمار  يحتاج  املعرفية:  االأن�صطة  يف  اال�صتثمار 
املعرفة وا�صتخدامها اإلى دعم كبري، خا�صة يف �صوء ا�صتمرار التحديات يف جماالت التنويع 

االقت�صادي واالإنتاجية والتناف�صية.
املوهبة واالإبداع واالبتكار: على الرغم من ت�صاعد اهتمام اململكة بتنمية املواهب 
واالإبداع واالبتكار، اإال اأن تعزيز هذه اخلطوات �صيزيد من زخم هذا التوجه نحواالقت�صاد 
العلماء  عن  ف�صاًل  العليا،  واملعاهد  اجلامعات  يف  التميز  ثم  ومن  املعرفة،  على  القائم 

والتقنيني واملبتكرين.



19 منجـــــزات التنمـــــــية االقت�صــــــادية

املوؤ�ص�صات الو�صيطة: تنطلق اأهمية املوؤ�ص�صات الو�صيطة بني التعليم والبحث والتطوير 
البحث  ربط  يف  دورها  من  اأخرى،  جهة  من  واخلدمات  االإنتاج  والقطاعات  جهة،  من 

والتطوير والتعليم باالقت�صاد، ف�صاًل عن دعمها لالبتكار.
م�صاركة القطاع اخلا�ض: ُتعد زيادة م�صاركة القطاع اخلا�س يف نقل املعرفة وتوطينها 
اأبرز ق�صايا االقت�صاد القائم على املعرفة،  ون�صرها وتراكمها وخا�صًة ا�صتثمارها اإحدى 

خا�صة يف ظل توجه الدولة ال�صاعي اإلى تعزيز مهمة هذا القطاع يف قيادة قاطرة التنمية.
اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

 بحلول عام 1446/1445هـ )2024م( – اإن �صاء اهلل - �صيكون اقت�صاد اململكة القائم 
على املعرفة معتمدًا على جمتمع يعمق من امل�صتوى املعريف الأفراده علمًا ومهارًة وخربًة، 

و�صيكون قد اقرتب من امل�صتويات التي ت�صهدها الدول املتقدمة يف هذا املجال.
االأهداف  العامة لتنمية ون�صر املعرفة

1 - تعزيز التنمية الب�صرية، ون�صر املعرفة، وتو�صيع اخليارات املتاحة الأفراد املجتمع يف 
اكت�صاب املعارف واملهارات واخلربات.

2 - تعزيز جهود نقل املعرفة وتوطينها يف جميع القطاعات االقت�صادية واالجتماعية.
3 -  رفع م�صتوى قدرات اململكة يف اإنتاج املعرفة يف احلقول االقن�صادية واالجتماعية.

4 - رفع م�صـــــتوى املعرفة وحمـــــتواها يف االأن�صـــطة االإنتاجــية واخلـــدمية يف القطاعني 
العام والـخا�س.

5 - توفري البيئة التقنية واالإدارية والتنظيمية، ف�صاًل عن البنية التحتية لتقنية املعلومات 
واالت�صاالت.

6 - تقلي�س الفجوة املعرفية بني املناطق، وزيادة وعي املواطن باأهمية املعرفة‘ ف�صاًل عن 
زيادة املحتوى الرقمي العربي.
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من اأهم ال�صيا�صات التنفيذية

 اعتماد اآليات توؤدي اإلى زيادة ن�صر قواعد املعرفة التي متكن من ح�صن نقلها ومن ثم 
توطينها واإنتاجها وا�صتثمارها للتوجه نحواالقت�صاد القائم على املعرفة، وذلك من خالل 

االإجراءات التالية:
· توفري فر�س التعليم، وحت�صني معدالت االلتحاق مبراحله املختلفة، واحلد من معدالت 

الت�صرب، ومتكينه من اال�صتجابة ملتطلبات التنمية واملعارف امل�صتجدة.
· االهتمام باملوهبة واالبتكار والريادة.

· تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتاأهليها معرفيًا وتقنيًا، مبا يواكب املعارف 
والتقنيات احلديثة.

· تطوير مناهج التعليم ملواكبة متطلبات التطور املعريف.

· تعريب العلوم والتقنية وزيادة املحتوى الرقمي العربي.
· ت�صمني املناهج مهارات تطوير املنتج، وتنمية روح املبادرة، وتعليم التقنيات.
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التي  والت�صريعات  واالأنظمة  واالإجراءات  القواعد  جمموعة  هي  االقت�صادية  ال�صيا�صة 
االقت�صادية  ال�صيا�صة  وتعد  االقت�صادية.  املجتمع  اأهداف  حتقيق  يف  الدولة  ت�صتخدمها 
�صرورة حتمية لتوجيه الن�صاط االقت�صادي يف اإطار التوجيهات االإ�صرتاتيجية. ولقد ت�صمنت 
خطط التنمية حتديدا وا�صحًا ملجاالت عمل ال�صيا�صات االقت�صادية واملهمات املنوطة بها 
واأدواتها وذلك ل�صمان االإن�صيابية واملرونة يف تنفيذها وزيادة فعاليتها يف حتقيق اأهداف 

اخلطة. كما يلي:
اأواًل: ال�صيا�صة املالية 

وتطويره، من خالل  االقت�صادي  الن�صاط  اإدارة  اأدوات  اأهم  اإحدى  املالية  ال�صيا�صة  تعد 
تعوي�س اإخفاقات ال�صوق، ف�صاًل عن حتقيق التوازن االقت�صادي لبلوغ امل�صتويات امل�صتهدفة 

من الدخل والتوظيف واالنتاج. 
بالقيمة  الدولة(  )ميزانية  احلكومية  وامل�صروفات  االإيرادات  التايل  اجلدول  ويو�صح 
الفعلية لعدة �صنوات والتي يظهر منها اأهمية االتفاق احلكومي يف متويل الن�صاط االقت�صادي 

باململكة.

6- فعاليات ال�صيا�صات االقت�صادية يف اململكة
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االإيرادات وامل�صروفات احلكومية – القيمة الفعلية باملليون ريال

امل�صروفاتاالإيراداتال�صنوات

اإيرادات الزيت     اإيرادات اأخرى   الهجري      امليالدي
اإجمايل االإيرادات

امل�صروفات           امل�صروفات            اإجمايل           
 فائ�ض/ عجز 

   اجلارية             الراأ�صمالية            امل�صروفات        
الر�صيد اأ- ب

1999      1420/19
2000      1421/20
2001      1422/21
2002      1423/22
2003      1424/23
2004      1425/24
2005      1426/25
2006      1427/26
2007      1428/27
2008      1429/28
2009      1431/30
2010      1432/31

147.454          43.007       104.447
258.065          43.641       424.214
228.159          44.244       183.915
213.000          46.900       166.100
293.000          62.000       231.000
392.291          62.291       330.000
564.335          59.795       504.540
673.682          69.212       604.470
642.800          80.614       562.186

1.100.993          117.624       983.369
509.805          75.385       434.420
735.000          66.000       669.000

36-.387      183.841      16.646      167.195
22.743      235.322      18.364      216.958

26-.981      255.140      31.632      223.508
20-.500      233.500      30.000      203.500
36.000      257.000      33.470      223.530

107.091      285.200      37.551      247.649
217.861      346.474      62.301      284.173
280.360      393.322      70.911       322.411

176.552      499.248      119.049       347.199
580.924      520.069      131.230      388.839
86-.629      596.434      179.840      416.594
108.500      626.500      260.000      366.500

ميزانية  من  اعتبارًا  1407هـ.  الثاين  ربيع  حتى   1406 رجب  من  اأ�صهر  ع�صرة  املالية  احلقبة  م/1  مالحظة: 
1408/1407هـ تبداأ ال�صنة املالية من اليوم العا�صر من برج اجلدي من كل عام وتنتهي يف اليوم التا�صع من برج 

اجلدي.

م/2 مت دمج اعتمادات 1412/411)1991م( مع ميزانية 1411/410)1990م(، م/3 مت �صرف رواتب )13( 
�صهرًا.

امل�صدر: التقرير ال�صنوي رقم )46( ملوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

كما تقدم الدولة قرو�صًا ا�صتثمارية من خالل �صناديق التنمية املتخ�ص�صة بدون فائدة 
مالية، وبر�صوم منخف�صة و�صروط مي�صره. 
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ثانيًا: ال�صيا�صة النقدية

ال�صيا�صة  اإدارة  املحوري يف  بدورها  باالإ�صطالع  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  تقوم   
النقدية، من خالل اإدارة ال�صيولة املحلية،ومبا يلبي متطلبات االأ�صواق، ومبا ي�صمن جتنب 
الرقابة  �صوابط  تعزيز  يف  النقد  موؤ�ص�صة  ا�صتمرار  ت�صمل  والتي  الت�صخمية،  ال�صغوط 
امل�صرفية، يف �صوء الدرو�س امل�صتفادة من االأزمة املالية العاملية، ف�صاًل عن موا�صلة تطوير 
االأ�صواق املالية وزيادة كفاءتها، بها يوؤهلها لتعزيز عمليات التخ�صي�س امل�صتقبلية، اإ�صافة 

اإلى تعزيز الدور التنموي للقطاع اخلا�س.

 وجتدر االإ�صارة الى اأن معدل الت�صخم قد بلغ نحو9.9% وذلك ب�صبب انعكا�صات اأزمة 
الغذاء العاملية وزيادة تاأثري الت�صخم امل�صتورد باالإ�صافة اإلى عوامل اأخرى داخلية، اإال اأن 
الت�صخمية،  احلكومة بادرت باتخاذ جمموعة متكاملة من االإجراءات ملكافحة ال�صغوط 

مما اأدى اإلى تقلي�س معدل الت�صخم اإلى نحو)5.3%( يف عام 1432/31هـ )2010(.

ثالثًا: ال�صيا�صة اال�صتثمارية

ركزت ال�صيا�صة اال�صتثمارية للمملكة خالل االأربعة عقود املا�صية على جمالني اأ�صا�صيني: 
املجال االأول، متثل يف متويل امل�صاريع اال�صتثمارية واالإمنائية من قبل احلكومة حيث يتم 
ر�صد املوارد الالزمة لذلك يف امليزانية ال�صنوية العامة للدولة. اأما املجال الثاين لل�صيا�صة 
اال�صتثمارية للحكومة فيتعلق بت�صجيع اال�صتثمارات اخلا�صة، الوطنية واالأجنبية، من خالل 
ا�صتكمال وتطوير م�صاريع البنية االأ�صا�صية العامة، وخا�صة الطرق والكهرباء وتوفري املياه 
ال�صاحلة لل�صرب ولال�صتعماالت املدنية واالت�صاالت، واعتماد النظم واالإجراءات التي توفر 
املناخ املالئم ال�صتقطاب روؤو�س االأموال وت�صغيلها يف م�صاريع ا�صتثمارية يف جميع القطاعات 

االقت�صادية.
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ويظهر اجلدول التايل حجم اال�صتثمارات التي خ�ص�صت لتنمية القطاعات 
يف خطط التنمية:

اعتمادات امليزانية يف خطط التنمية )بليون ريال(

اخلطة التا�صعةاخلطة الثامنةاخلطة ال�صابعةجهات التنمية

276.9480731.5تنمية املوارد الب�صرية

92.6155.9273.9التنمية االجتماعية وال�صحة

54.4105.8227.6تنمية املوارد االقت�صادية

61.4122.2211.6التجهيزات االأ�صا�صية

485.3863.91444.6اإجمايل جهات التنمية

اأما اجلدول التايل فيظهر ميزان االإدخار واال�صتثمار يف اململكة والذي يظهر منه وجود 
فوائ�س يف كل من االإدخار واال�صتثمار حتتاج اإلى توجيهها نحوجماالت التنمية.

ميزان االإدخار واال�صتثمار يف اململكة

ال�صنوات

ميزان االإدخار/ اال�صتثماراالإدخاراال�صتثمار

القيمة
الن�صبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل)%(
القيمة

الن�صبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل)%(
القيمة

الن�صبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل)%(

1425/24156.316.6380.440.5224.123.9هـ)2004(

1426/25195.616.5554.546.9358.930.4هـ)2005(

1427/26233.117.5614.946.0381.828.6هـ)2006(

1428/27292.320.3640.544.5348.224.2هـ)2007(

1429/28339.819.3860.849.05211.029.6هـ)2008(

1431/30339.421.6631.840.2292.418.6هـ)2009(**

)*( القيم باالأ�صعار اجلارية، وبالن�صب والقيم مقربة اإلى اأقرب رقم ع�صري )بليون ريال(

)**( بيانات عام 1431/30هـ )2009( اأولية.

امل�صدر: وزارة االقت�صاد والتخطيط.
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رابعًا �صيا�صة التجارة اخلارجية

على  قائمة  املدى  بعيدة  م�صتقبلية  روؤية  من  باململكة  اخلارجية  التجارة  �صيا�صة  تنطلق 
عدد من الركائز االأ�صا�صية، يف مقدمتها التنويع االقت�صادي ورفع م�صتويات التكامل بني 
التناف�صية  القدرات  وحت�صني  امل�صافة،  القيم  وزيادة  املختلفة،  االقت�صادية  القطاعات 
للمملكة،  الت�صديرية  القدرات  تعزيز  ثم  ومن  وخارجيًا(،  الوطنية)داخليًا  للمنتجات 
وتعميم ا�صتفادتها من الع�صوية يف من�صمة التجارة العاملية. وت�صكل االأو�صاع املالية املرتتبة 
على االأزمة املالية العاملية، ورمبا ل�صنوات قليلة قادمة، حافزًا للتن�صيق الوثيق مع القطاع 

اخلا�س ب�صاأن �صيا�صة التجارة اخلارجية. 
ولقد �صهدت حركة التجارة ال�صلعية للمملكة تطورًا ملحوظًا خالل ال�صنوات االأولى من 
خطة التنمية الثامنة حيث ارتفعت قيمتها باالأ�صعار اجلارية من نحو650.1 بليون ريال يف 
عام 1425/24هـ )2004( اإلى نحو1607.2 بليون ريال يف عام 1429/28هـ)2008(، اأي 
مبعدل منو�صنوي متو�صط قدره )25.4%(، ويرجع ذلك من بني عوامل اأخرى اإلى الزيادة 
وانخفا�س  الو�صيطة،  وال�صلع  الغذائية  ال�صلع  اأ�صعار  وارتفاع  للنفط،  العاملية  االأ�صعار  يف 

اأ�صعار �صرف الدوالر اأمام معظم العمالت الرئي�صة.
اإنتاج النفط اخلام ون�صبة زيادة االإنتاج ال�صنوية )14/ 1415هـ اإلى 30/ 1431هـ -  2009/1994م
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7- ال�صكان وامل�صاكن وامل�صتوى املعي�صي

 يت�صف التوزيع العمري لل�صكان باململكة بغلبة فئة ال�صباب، وهوما ي�صكل ميزة للملكة يف 
حال تعزيز اال�صتفادة احلالية وامل�صتقبلية من قدرات هذه الفئة، كما يفر�س هذا التوزيع 
وتي�صري  ال�صحية  الرعاية  من  ال�صباب  فئة  باحتياجات  تتعلق  حتديات  لل�صكان  العمري 

احل�صول على التعليم والتدريب والرتفيه واخلدمات االجتماعية.
ارتفع اإجمايل �صكان اململكة من نحو7 ماليني ن�صمة يف عام 1394هـ )1974( اإلى نحو 
27.2 مليون ن�صمة عام 1431هـ)2010م( وفيما يخت�س بال�صكان ال�صعوديني، فقد ارتفع 
ارتفع  فقد  ال�صعوديني  غري  لل�صكان  بالن�صبة  اأما  ن�صمة،  مليون   18.7 نحو  اإلى  عددهم 
عددهم اإلى نحو 8.4 مليون ن�صمة. وخالل هذه الفرتة مت تقدير معدل النموال�صكاين بنحو 

4.9% يف املتو�صط �صنويًا.

الرتكيب العمري لل�صكان

      يرتبط الرتكيب العمري والنوعي لل�صكان ب�صكل اأ�صا�صي مبعدالت املواليد، ف�صال عن 
ارتباطه مبعدالت الوفيات والهجرة. وفيما يخت�س باململكة، التي ت�صت�صيف اأعدادًا كبرية 
من الوافدين، فاإن الرتكيب العمري والنوعي لهوؤالء الوافدين يوؤثر يف الرتكيب العمري 
والنوعي الإجمايل ال�صكان. ويعر�س الهرم ال�صكاين، الرتكيب العمري والنوعي الإجمايل 
لل�صكان  العام  التعداد  بيانات  ح�صب  وذلك  والوافدين،  ال�صعوديني  من  ولكل  ال�صكان 

وامل�صاكن لعام 1425هـ )2004(.
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التوزيع الن�صبي للهيكل ال�صكاين باململكة يف عام 2010م بالن�صبة املئوية

فئات 
العمر

االإجمايلغري �صعوديني�صعوديون

اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

14 - 036.7236.1136.4114.8530.9619.9129.3935.1431.97

39 - 1542.943.9243.4151.4652.0151.7545.8345.4545.66

64 - 4016.9416.4916.7232.5615.7727.322.1816.3519.56

653.443.483.460.951.261.042.63.062.81 اإلى..

100100100100100100100100100املجموع

مالحظة: الن�صب املئوية لي�صت بال�صرورة م�صافة اإلى املجاميع.
تقديرات ال�صكان مبينة على نتائج التعداد العام لل�صكان وامل�صاكن 1425هـ )2004م(.

امل�صدر: م�صلحة االإح�صاءات العامة واملعلومات.

التوزيع اجلغرايف لل�صكان

 اأظهرت النتائج االأولية للتعداد العام لل�صكان وامل�صاكن 1431هـ )2010م(، اأن منطقة 
من   )%65.6( ن�صبته  مبا  ا�صتاأثرت  ال�صرقية،  واملنطقة  املكرمة  مكة  ومنطقة  الريا�س 
اإجمايل ال�صكان يف اململكة، منها )25.5%( ملنطقة مكة املكرمة و)25%( ملنطقة الريا�س 

و)15.1%( للمنطقة ال�صرقية.
مكافحــة الفـــقـر

ت�صتمل اإ�صرتاتيجية مكافحة الفقر على املحاور التالية:

بت�صريع  اخلا�صة  ال�صيا�صات  ويت�صمن  املتوازن،  النمواالقت�صادي  حمور  اأواًل: 
النمواالقت�صادي وتوزيع ثماره ب�صورة متوازنة بني مناطق اململكة وال�صرائح االجتماعية 

املختلفة.
ثانيًا: حمور التمكني االقت�صادي للفقراء وت�صغيلهم، ويت�صمن ال�صيا�صات اخلا�صة بتمليك 
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االأ�صر واالأفراد من ال�صرائح الفقرية اأدوات االإنتاج الكفيلة بزيادة دخولهم،واإ�صافة اإلى 
رفع القدرات االإنتاجية لالأ�صر املنتجة واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، و�صيا�صات حت�صني 

فر�س التوظف واالأجور.
اخلا�صة  ال�صيا�صات  فيه  وتندرج  الب�صري،  املال  وراأ�س  القدرات  تنمية  حمور  ثالثًا: 

بتح�صني خدمات ال�صحة والتعليم والتدريب واخلدمات البلدية وال�صكن وغريها.
رابعًا: حمور �صبكة االأمان االجتماعي، ويت�صمن ال�صيا�صات اخلا�صة بتفعيل ال�صمان 
االجتماعي، وتعزيز عمل كل من البنك ال�صعودي للت�صليف واالدخار واجلمعيات اخلريية 

والهيئات التطوعية يف معاجلة الفقر.
خام�صًا: حمور تاأهيل البنية املوؤ�ص�صية واالإدارة اجليدة، ويت�صمن ال�صيا�صات والربامج 

الكفيلة بتطوير اأداء االأجهزة املعنية بتنفيذ اال�صرتاتيجية.
اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

واال�صتفادة  النموال�صكاين،  ومعدالت  والطبيعية  االقت�صادية  املوارد  بني  توازن  حتقيق 
الق�صوى من الرتكيب العمري احلايل وامل�صتقبلي لل�صكان،وف�صاًل عن االرتقاء مبختلف 
ورفاهية  احلياة  نوعية  وتتح�صن  املعي�صة  م�صتويات  ارتفاع  التنموية،وليتوا�صل  املوؤ�صرات 

املواطنني.
االأهداف العامة لتح�صني معي�صة ال�صكان

· رفع م�صتويات املعي�صة وحت�صني نوعية احلياة للمواطنني.
· حتقيق التوازن بني النموال�صكاين واملوارد الطبيعية.

· تر�صيد الهجرة للمراكز احل�صرية الكربى يف خمتلف مناطق اململكة.
· خف�س ن�صبة الوافدين يف الرتكيبة ال�صكانية للمملكة.



29 منجـــــزات التنمـــــــية االقت�صــــــادية

· خف�س معدل وفيات االأطفال الر�صع واالأطفال دون �صن اخلام�صة، ووفيات االأمومة.
· زيادة فر�س اال�صتفادة من الرثواة الب�صرية، وخا�صة القدرات والكفاءات ال�صابة.

اأهــم الـ�صــيـا�صــات الـتـنـفــيـذيـة

· ن�صر الوعي بالق�صايا ال�صكانية لتو�صيح مدى ارتباطها بق�صايا التنمية غرب الو�صائل 
االإعالمية املختلفة )املرئية، وامل�صموعة، واملقروءة(.

وال�صغرية،ومن  املتو�صطة  نحواملدن  والعمرانية  االقت�صادية  التنمية  جهود  توجيه   ·
خالل،وزيادة االإنفاق احلكومي واال�صتثمار اخلا�س )الوطني واالأجنبي( يف املدن املتو�صطة 
التحتية  والبنية  والتنظيمية  االإدارية  القدرات  وتطوير  منوًا،  االأقل  واملناطق  وال�صغرية 
تزيد  للنمو،  كمراكز  �صكانية جديدة  اإن�صاء جتمعات  ودعم  وال�صغرية،  املتو�صطة  للمدن 
املدن  م�صاريع  وتعد  والدويل،  االإقلييمي  امل�صتويني  على  للمملكة  التناف�صية  القدرات  من 

االقت�صادية اجلديدة مثااًل لتلك املراكز.
· توظيف الرثوة الب�صرية التي يغلب عليها الفئات العمرية ال�صابة لتعزيز جهود التنمية 

وتلبية متطلبات القطاعني العام واخلا�س من الكفاءات.
· دعم ال�صناديق واملوؤ�ص�صات التمويلية والتو�صع يف براجمها، وخا�صة برنامج التدريب 
اال�صتخدام  كثيفة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  متويل  عن  بالتوظيف،وف�صاًل  املرتبط 

للعمالة الوطنية، وخا�صة يف املناطق االأقل منوًا.
· خف�س معدل االإ�صابة باالأمرا�س الوراثية وغريها من خالل �صمان االلتزام بتطبيق 
بني  الوراثية  االأمرا�س  مراقبة  برنامج  يف  والتو�صع  الزواج،  قبل  الطبي  الفح�ص  �صرط 

االأطفال حديثي الوالدة وعالجها، والتو�صع يف توفري خدمات الرعاية ال�صحية.
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8-  قطاع النفط والغاز
قطاع النفط والغاز

الأهمية الرثوة النفطية ب�صفتها م�صدرًا رئي�صًا للطاقة وملنتجات عديدة من ناحية،وفقد 
ارتبطت التنمية ال�صناعية يف اململكة منذ بدايتها بالتو�صع يف ال�صناعات املعتمدة على 
النفط وبا�صتغالل ثروة الغاز الطبيعي، واإقامة معامل التكرير وال�صناعات البرتوكيميائية 
والغاز  اخلام  النفط  لرثوة  امل�صافة  القيمة  زيادة  على  القادرة  ال�صناعات  من  وغريها 

الطبيعي.
اإنتاج النفط والغاز

امل�صدر: وزارة البرتول والرثوة املعدنية ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول،واأوبك.
وابتداًء من عام 1991م اإلى 1997م من الن�صرة االإح�صائية ال�صنوية ملنظمة اأوبك.

ال�صنوات
االحتياطياالإنتاج

 االإنتاج كن�صـــبة
مـــئـويـــة مــــن 
االإنتاج العـــــاملـي

املتو�صط املجموع
اليوم

االحتياطي 
يف بداية العام

الزيادة 
 �صايفاالإنتاجاالإجمالية

الزيادة
االحتياطي 
يف نهاية العام

19992.761.17.6261.5424.0032.7611.242262.78411.9

20002.962.68.1262.7842.9392.96324 -262.76012.3

20012.879.57.9262.7602.8172.88063 -262.69712.1

20022.588.97.1262.6972.6822.58993262.79011.1

20032.958.08.1262.7903.0103.07060 -262.73012.5

20043.256.38.9262.7304.8363.2561.580264.31012.6

20053.521.29.6264.3103.3153.41499 -264.21113.4

20063.360.99.2264.2113.4013.36140264.25112.9

20073.217.88.8264.2513.1763.21842 -264.20912.3
20083.366.39.2264.2093.2203.366146 -264.06312.5

20092.987.38.2264.0633.5142.987527264.59010.6

20102.980.48.2264.5902.9062.98074 -264.516
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      ولقد تطور اإنتاج اململكة من النفط اخلام مبعدل �صنوي متو�صط قدره )0،8%(،وخالل 
برميل يف  بليون  نحو 3.3  الثامنة،ولريتفع من  التنمية  االأولى من خطة  االأربع  ال�صنوات 
عام 1425/24هـ )2004( اإلى نحو 3.4 بليون برميل يف عام 1429/28هـ )2008(، اأوما 
يعادل 9.2 مليون برميل يوميًا، وقد �صكلت ح�صة اململكة نحو)29.5%( من اإجمايل اإنتاج 
)اأوبك( من النفط اخلام عام 1429/28هـ )2008(. وقد نفذ خالل خطة التنمية الثامنة 

عدد من امل�صاريع الهادفة اإلى زيادة قدرات اإنتاج النفط اخلام.
ا�صـــرتاتيجية التنمـيـة: الروؤيـة امل�صـتقبلـية

العاملية،وةتتمتع  ال�صناعة  مع  امل�صاواة  قدم  على  تقف  الكفاءة  عالية  برتولية  �صناعة 
بح�صور دويل متميز، و�صوق حملية ملنتجات الطاقة يت�صم بالتكامل والتناف�س،ويدعم امليزة 
الن�صبية لالقت�صاد الوطني، ويحافظ على البيئة من التلوث، وي�صهم يف تر�صيد اال�صتهالك 
كالطاقة  املتجددة  للطاقة  ا�صا�صي  ودور  وا�صتدامتها،  الطبيعية  املوارد  على  واملحافظة 
االإحيائية  والطاقة  وية  الن  االأخرى،وكالطاقة  الطاقة  ملوارد  مكمل  دور  ال�صم�صية،ومع 
من  عال  وم�صتوًى  الطويل،  املدى  على  اململكة  احتياجات  الهيدروجينية،ولتلبية  والطاقة 

التكامل مع منظومة الطاقة االإقليمية والعاملية.
االأهـــداف العـــامة لتنمــية قطـاع النفط والغاز

· املحافظـــــة على الرثوة البــرتولية وتر�صــــــيد ا�صــــتخدامها والتو�صــــــع يف ال�صناعات 
القــــائمة علـيـــها.

· تعظيم املردود االقت�صادي واالجتماعي ملوارد الطاقة.
· رفع كفاءة ا�صتهالك الطاقة وتعزيز ا�صتخداماتها يف ال�صوق املحلي.

· حماية البيئة من التلوث واملحافظة على مواردها.
· تطــــــوير م�صادر م�صتدامة جديدة للطاقة.
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ال�صــيا�صات التنفــيذيـة

· ا�صتخدام اأف�صل الو�صائل فنيًا واقت�صاديًا وبيئيًا الإنتاج البرتول وتطوير احتياطياته.
· اال�صتغالل االأمثل للغاز الطبيعي وتطوير احتياطياته.

· تر�صيد ا�صتهالك املنتجات البرتولية.
· املحافـــظة على ح�صـــــة البرتول يف اال�صــــتهــالك العــــاملي للطـــــــاقــة وموقع اململكة 

يف ال�صـــــوق العــــــاملي.
· زيادة طاقة تكرير النفط حمليًا وخارجيًا.

· حتقيق التكامل االأمثل بني �صناعة تكرير النفط وال�صناعة البرتوكيماوية.
· توفري منتجات الطاقة جلميع القطاعات يف جميع مناطق اململكة.

· تعزيز م�صتوى املناف�صة يف �صوق الطاقة املحلي.
· اإخ�صاع جميع عمليات �صناعة النفط والغاز لالأنظمة واللوائح البيئية املعتمدة.
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 ت�صمنت اأهداف قطاع الزراعة يف خطط التنمية خم�صة حماور رئي�صية متثلت يف زيادة 

املوارد  ا�صتخدام  كفاءة  االقت�صادية،وحت�صني  القاعدة  تنويع  يف  الزراعة  قطاع  اإ�صهام 

للقطاع  االأداء االقت�صادي  تنمية زراعية م�صتدامة،وحت�صني  الطبيعية مبا ي�صمن حتقيق 

الزراعي ملواكبة املتغريات املحلية واالإقليمية والعاملية،وتعزيز القدرات اال�صتثمارية للقطاع، 

واملحافظة على البيئة. 

اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

ال�صتنباط  العلمي  البحث  وتعزيز  امل�صتدامة،  التنمية  م�صار  على  الزراعة  قطاع  و�صع 

�صالالت مقاومة للملوحة وغزيرة االإنتاج واالإنتاجية، وتنويع القاعدة االنتاجية لالقت�صاد 

ومبا  للمياه،  اإ�صتخدامًا  االأقل  الزراعية  املحا�صيل  نحوزراعة  التوجه  خالل  من  الوطني، 

يحافظ على تلك املوارد ويحميها.

االأهداف العامة لتنمية القطاع الزراعي

1 - تعزيز دور القطاع الزراعي يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.

2 - حت�صني كفاءة ا�صتخدام املوارد الطبيعية لتحقيق تنمية زراعية م�صتدامة.

3 - زيادة اال�صتثمار يف االأن�صطة الزراعية خارج اململكة.

4 - تعزيز التعاون االإقليمي والدويل يف املجال الزراعي.

5 - املحافظة على الرثوة ال�صمكية وتنويع م�صادرها وتطوير قدراتها.

9 -  قطــــاع الزراعـــة
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ال�صيا�صات التنفيذية

واملتو�صطة  ال�صغرية  الزراعات  الزراعي،وخا�صة  للن�صاط  التناف�صية  القدرة  تعزيز   ·
احلجم، وت�صهيل �صروط اال�صتثمار يف ذلك الن�صاط.

· حت�صني فر�س املنتجات الزراعية وقنوات و�صولها اإلى االأ�صواق، وزيادة قيمتها امل�صافة.
· ت�صجيع االبتكار ودعم البحث العلمي والتطوير يف املجاالت الزراعية.

التوجهات  مع  يتوافق  املائية،ومبا  واملقننات  الزراعية  املحا�صيل  نوعية  حتديد   ·
االإ�صرتاتيجية لرت�صيد ا�صتخدام املياه.

· التو�صع يف ا�صتخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة الأغرا�س الزراعة.
على  واحلفاظ  الت�صحر  مكافحة  خالل  من  البيئي  التوازن  حتقيق  جهود  موا�صلة   ·

املراعي والغابات وتنميتها.

· ت�صجيع قيام اأ�صطول وطني لل�صيد يف اأعايل البحار، ودعم انت�صار املزارع ال�صمكية.
· تطوير مهارات العمالة يف القطاع الزراعي.

· تكثيف اجلهود للتعاون االإقليمي والدول يف اإطار جهود حتقيق االأمن الغذائي.



35 منجـــــزات التنمـــــــية االقت�صــــــادية

10 -  مــوارد الـمـــياه

نظرًا ملحدودية املوارد املائية يف اململكة هناك اجراءات وقواعد اتخذتها احلكومة لرت�صيد 
املحا�صيل  زراعة  وتر�صيد  عام،  ب�صكل  الزراعة  يف  ا�صتخدامها  وتنظيم  املياه  ا�صتهالك 
لالأغرا�س  املياه  ا�صتهالك  بالنمويف  يخت�س  فيما  اأما  العالية.  املائية  االحتياجات  ذات 
معدل  بلغ  حني  اخلطة،ويف  خالل   )%2،1( املتو�صط  ال�صنوي  معدله  بلغ  البلدية،وفقد 
النمويف ا�صتهالك املياه لالأغرا�س ال�صناعية )2،2%( خالل املدة نف�صها. اأنظر املوازنة 

املائية للمملكة.
املوازنة املائية للمملكة، )مليون مرت مكعب/�صنة(

1425/24هـ البيان
)2004(

1431/30هـ 
)2009(

معدل النموال�صنوي 
املتو�صط للخطة )%(

210023302،1الطلب على املياه لالأغرا�ض البلدية

الطلب على املياه لالأغرا�ض 
ال�صناعية

6407132،2

-17530154642،5الطب على املياه لالأغرا�ض الزراعية

-20270185071،8اإجمايل الطلب على املياه

541055410،5املياه ال�صطحية واجلوفية املتجددة

-13490115513،1مياه اجلوفية غري املتجددة

-107010480،4مياه البحر املحالة

40421،0مياه ال�صرف الزراعي املعاجلة

2603254،6مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة

-20270185071،8اإجمايل موارد املياه املتاحة

امل�صدر: وزارة املياه والكهرباء، ووزارة االقت�صاد والتخطيط.
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عدد ال�صدود و�صعتها التخزينية حتى نهاية خطة التنمية الثامنة

1425/24هـ البيــــان
)2004(

1431/30هـ 
)2009(

معدل النموال�صنوي 
املتو�صط )%(

2103027،5اإجمايل اأعداد ال�صدود

832135410،2ال�صعة التخزينية )مليون مرت مكعب(

امل�صدر: وزارة املياه والكهرباء.

وفيما يخت�س بن�صاطي حتلية املياه وتوليد الكهرباء، فقد بلغت قدرة حتلية املياه املاحلة 
نحو 2878 األف مرت مكعب يف اليوم من املياه، ونحو 3426 ميجاواط من الكهرباء يف عام 
1431/30هـ )2009(،وحيث مل ت�صهد تلك املوؤ�صرات تغريًا ملحوظًا خالل خطة التنمية 
الثامنة، ويتوقع انخفا�س الطلب على املياه اجلوفية غري املتجددة مبعدل �صنوي متو�صط 
قدره )4.9%( لت�صل ح�صتها من اإجمايل املياه امل�صتهلكة اإلى )55%( بنهاية اخلطة،ويف 
حني يتوقع اأن تت�صاعف تقريبًا كمية املياة املياه املحالة، من نحو 1048 مليون اإلى 2070 
مليون مرت مكعب، واأن ت�صكل ن�صبة )12.7%( من اإجمايل املياه امل�صتخدمة بنهاية اخلطة 

التا�صعة.
اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

املحافظة على موارد املياه و�صمان ا�صتدامتها وحماية م�صادرها، من خالل: املحافظة 
وال�صرف  املياة  خلدمتي  ال�صاملة  التغطية  وحتقيق  املتجددة،  غري  املائية  املوارد  على 
ال�صحي، وتر�صيد ا�صتهالك املياه يف جميع اال�صتخدامات، وتنمية موارد املياه املتجددة، 
وا�صترياد املحا�صيل ذات الكفاءة املائية املنخف�صة، ورفع قدرات املعاجلة وا�صتخدامها يف 

املجاالت املالئمة.
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االأهداف العامة لتنمية م�صادر املياه

· املحافظة على املياه وتنميتها لكونها موردًا وطنيًا نادرًا، وحتقيق اأق�صى معدالت اال�صتفادة منها.
· حوكمة قطاع املياه وال�صرف ال�صحي واإدارته اإدارة ر�صيدة ومتكاملة.

توفري خدمات املياه وال�صرف ال�صحي بكفاءة من خالل �صراكة فاعلة بني القطاع   ·
العام والقطاع اخلا�س.

ال�صيا�صات التنفيذية

· تنمية موارد املياه التقليدية وغري التقليدية.
· تكثيف اأ�صاليب تر�صيد ا�صتخدامات املياه يف جميع االأغرا�س

· حتقيق قدر من التوازن بني تنمية املياه وا�صتهالكها
· التو�صع يف تطبيق االأ�صاليب والتقنيات املتطورة على جانبي االإنتاج واال�صتهالك.

· االإ�صراع يف اإ�صدار اخلطة الوطنية للمياه
· و�صع اآليات منا�صبة حتدد احل�ص�س االإجمالية لال�صتخدامات املختلفة من املياه.

· تعزيز االإدارة املتكاملة ملوارد املياه والطلب عليها.
· االرتقاء بقدرات العنا�صر الب�صرية العاملة يف القطاع علميًا وتقنيًا وتطوير اإمكاناتها.
· تكثيف اجلهود وتوفري خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ب�صكل م�صتمر ومب�صتويات عالية الكفاءة.
اإ�صدار تعرفة مياه جديدة لتكون حافزًا لرت�صيد ا�صتخدام املياه جلميع  العمل على   ·

االأغرا�س واملحافظة عليها.
· حث القطاع اخلا�س على التوجه نحواال�صتثمار يف هذا القطاع مع تقدمي ما قد يلزم 

من حوافز واإجراءات مي�صرة.
القطاع  ا�صتخدمات  املتجددة يف  الطاقة  م�صادر  على  نحواالعتماد  التوجه  ت�صجيع   ·

وخا�صة امل�صدر ال�صم�صي.



منجـــــزات التنمـــــــية االقت�صــــــادية38

11- قطاع ال�صناعة

التنمية  خطة  خالل  نحو)%9،5(  بلغ  متو�صط  �صنوي  منو  معدل  ال�صناعة  قطاع  حقق 
الناجت املحلي االإجمايل )5،3%( والناجت  النمو يف كل من  الثامنة، وقد فاق ذلك معدل 
املحلي للقطاع غري النفطي )7.4%(، وتبعًا لذلك ارتفعت ن�صبة اإ�صهام القطاع ال�صناعي 
نحو  اإلى  )2004م(  1425/24هـ  عام  يف   )%3.11( من  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 
)7.12%( يف عام 1431/30هـ )2009م(، كما ارتفعت ن�صبة اإ�صهامه يف الناجت املحلي 

غري النفطي من نحو )6.15%( اإلى نحو )5.16%( خالل املدة نف�صها.
اأبرز منجزات القطاع ال�صناعي

1425/24هـاملوؤ�صرات
)2004م(

1431/30هـ
)2009م(

معدل النموال�صنوي 
املتو�صط للخطة )%(

م�صتهدفحمقق

2.813147.1085119.52.6القيمة امل�صافة يف ال�صناعة )مليون ريال(*

8.216336.238920.24.4تكرير النفط )مليون ريال(

4.89527.141937.93.7البرتوكيماويات )مليون ريال(

507284.704258.67.6ال�صناعات التحويلية االأخرى )مليون ريال(

----3.117.12م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي االإجمايل )%(

م�صاهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي االإجمايل 
----6.155،16للقطاعات غري النفطية )%(

3.372886.841177.171.13اال�صتثمار )مليون ريال(*

9.5689.5949.08.3العمالة )األف(

)*(   باالأ�صعار الثابتة لعام 1420/19هـ )1999م(، وبيانات عام 1431/30هـ )2009م( اأولية.

امل�صدر: وزارة االقت�صاد والتخطيط.
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ويبلغ عدد امل�صاريع ال�صناعية التي اأ�صهم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي يف اإن�صائها 
بقيمة  �صناعيًا،  م�صروعًا  نحو2140  )2008م(  1429/28هـ  عام  نهاية  حتى  ومتويلها 
اإجمالية بلغت نحو 6.75 بليون ريال. وقد توزعت تلك القرو�س على عدد من االأن�صطة 
�صناعة  مثل  العايل،  اإلى  املتو�صط  التقني  باملحتوى  تت�صم  التي  تلك  خا�صة  ال�صناعية، 

املنتجات الكيماوية، و�صناعة االآالت واملعدات الهند�صية وغريها. 
ويظهر اجلدول التايل اإجمايل امل�صانع وتوزيعها يف اململكة:

امل�صانع املنتجة وحجم العمالة والتمويل ح�صب املناطق االإدارية )*(
1429/28هـ )2008م(

عدد املنطقة
امل�صانع

احل�صة 
)%(

قيمة 
التمويل

احل�صة 
)%(

عدد 
العاملني**

احل�صة 
)%(

15819.37578551.161756127.37الريا�ض

10973.26498299.131292277.27مكة املكرمة

1557.3596086.16196952.4املدينة املنورة

1526.358566.1121236.2الق�صيم

9108.211782496.491145036.24ال�صرقية

994.226907.055492.1ع�صري

369.017095.032117.0تبوك

328.03401.013113.0حائل

102.012433.07032.0احلدود ال�صمالية

379.016345.018654.0جازان

205.01851.011473.0جنران

154.08504391.0الباحة

236.02341.09122.0اجلوف

4167100.00359517100.00466297100.00االإجمايل

)*(    غري مت�صمن من�صاآت قطاع التكرير.
)**(  متثل بيانات العمالة للم�صانع املنتجة واملرخ�صة من وزارة التجارة وال�صناعة.

امل�صدر: وزارة التجارة وال�صناعة.
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االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة

االأبعاد  من  لكل  حمددة  اأهدافًا  لل�صناعة  الوطنية  االإ�صرتاتيجية  تبنت 
الرئي�صة التالية لل�صناعة الوطنية:

القاعدة ال�صناعية: م�صاعفة القيمة امل�صافة لل�صناعة، وزيادة م�صاهمتها يف   ·
الناجت املحلي االإجمايل اإلى )20%( بحلول عام 1441هـ )2020م(.

· املحتوى التقني: زيادة ن�صبة املنتجات امل�صنعة ذات القاعدة التقنية يف اإجمايل 
االإنتاج ال�صناعي من )30%( اإلى )60%( بحلول عام 1441هـ )2020م(.

االإنتاج  اإجمايل  من  ال�صناعية  ال�صادرات  ح�صة  رفع  ال�صناعية:  ال�صادرات   ·
ال�صناعي من )18%( اإلى )35%( خالل مدة االإ�صرتاتيجية.

ت�صكل  مبداأً،   )11( ع�صر  اأحد  اعتماد  مت  االأهداف،  تلك  حتقيق  �صبيل  ويف 
تنفيذ  يف  اعتمادها  �صيتم  التي  واالأن�صطة  والربامج  لل�صيا�صات  ومنهجا  اأ�صا�صًا 

االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة:

·  الرتويج لل�صناعات التي ت�صتفيد من امليزات الن�صبية للمملكة.
·  تعظيم العوائد من �صناعات النفط والغاز من خالل متديد �صل�صلة القيمة والرتكيز 

على املنتجات ذات القيمة امل�صافة العالية.

·  تطوير ال�صناعات ذات الكثافة املعرفية وتعزيز املحتوى التقني للمنتجات ال�صناعية.
االهتمام بالتنمية املرتكزة على التجمعات ال�صناعية.

·  و�صيتم تنفيذ االإ�صرتاتيجية ال�صناعية بالتقدم على ثمانية حماور متكاملة، كم اأن لكل 
حمور براجمه واأن�صطته وم�صاريعه:

·   حت�صني بيئة االأعمال.
·  اإقامة جتمعات �صناعية حديثة.

·  الرتويج لل�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم وال�صناعات الرائدة.
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· تطبيق النظام الوطني لالبتكار.
·  تنمية الطاقات الب�صرية ال�صناعية.

· تو�صعة التجهيزات ال�صناعية واخلدمات.
· التخطيط ل�صناعات جديدة.

·  اإدارة تنفيذ االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة.
�صناعية  جتمعات  باإقامة  اخلا�س  الثاين،  باملحور  يتعلق  فيما  اأنه  اإلى  االإ�صارة  وجتدر 
نواة  ت�صكل  بحيث  باأولوية،  لتحظى  �صناعات   )5( خم�س  االإ�صرتاتيجية  حددت  حديثة، 
برنامج التجمعات ال�صناعية وهي: �صناعة ال�صيارات واأجزائها، �صناعة معاجلة املعادن، 

�صناعة االأجهزة عامة اال�صتخدام، �صناعة مواد البناء، �صناعة التغليف البال�صتيكية.
اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

اأ�صا�صًا يف  اأداًة  االإبداع واالبتكار وتكون  اإقامة �صناعة وطنية مناف�صة عامليًا، تقوم على 
حتويل املوارد الوطنية اإلى ثروة مكت�صبة م�صتدامة.

االأهداف العامة لتنمية قطاع ال�صناعة

· تنويع القاعدة ال�صناعية.
·  تعزيز القدرة التناف�صية لل�صناعة الوطنية.

·  تعزيز م�صاهمة العمالة الوطنية يف ال�صناعة.
ال�صيا�صات التنفيذية

·   تعزيز اال�صتثمار )الوطني واالأجنبي( يف ال�صناعة وت�صجيعه.
· تنمية ال�صناعات ذات امليزة التناف�صية.

· تعظيم العائد الوطني يف �صل�صلة القيمة ملنتجات ال�صناعات االأ�صا�صية.
· دعم ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم وال�صناعات الرائدة.

· جذب اال�صتثمارات االأجنبية يف جمال ال�صناعات عالية التقنية.
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· اعتماد التجمعات ال�صناعية منهجًا لتطوير القاعدة ال�صناعية وتنويعها.
·  تنمية ال�صادرات ال�صناعية وتنويعها واالرتقاء بجودتها.

·  دعم م�صار عوملة ال�صناعات الوطنية االإ�صرتاتيجية.
· اال�صتمرار يف تطوير مناخ اال�صتثمار وبيئة االأعمال.

· مراجعة منظومة احلوافز املبا�صرة وغري املبا�صرة لال�صتثمار وتطويرها، مبا يتوافق مع 
اأولويات االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعات وتوجيهاتها.

· موا�صلة تطوير قدرات برامج التمويل لل�صناعة الوطنية، اإ�صافة اإلى تطوير اآليات متويل 
جديدة ومبتكرة متكن القطاع اخلا�س من تعزيز دوره يف االأن�صطة ال�صناعية املختلفة.

· ا�صتكمال اخلطوات التنفيذية املطلوبة لتنفيذ توجهات االإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة، 
واملتعلقة باملجاالت ال�صناعية اخلم�صة امل�صار اإليها.

التجارية  الغرف  مهمة  دعم  خالل  من  اخلا�س،  القطاع  مع  ال�صراكة  اأطر  تعزيز   ·
ال�صناعية ال�صعودية يف تنفيذ توجهات خطة التنمية التا�صعة يف هذا اخل�صو�س.

ال�صناعية  التجمعات  اأ�صا�صيًا �صمن  واملتو�صطة مكونًا  ال�صغرية  ال�صناعات  اعتماد   ·
ومناطق التقنية.

· رفع امل�صتوى العلمي واملعريف واملهاري للعمالة يف قطاع ال�صناعة، للو�صول اإلى امل�صتوى 
الذي ي�صهم يف تعزيز التوجه نحوتطوير ال�صناعات ذات الكثافة املعرفية والتقنية العالية.

· موا�صلة جهود حماية حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع، وتعزيز اأنظمة املوا�صفات 
واملقايي�س، وحت�صني م�صتوى االلتزام بها يف جميع ال�صلع واملنتجات يف ال�صوق املحلية.

· دعم اأن�صطة البحث والتطوير يف القطاعني احلكومي واخلا�س، وت�صجيع ال�صركات 
ال�صناعية الكبرية على تطوير مراكز للبحث والتطوير ودعمها يف هذا املجال.

· مراجعة اإجراءات اال�صتقدام وتقوميها، الجتذاب الكفاءات العالية واخلرباء املتميزين.
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12- الطــاقـة الكهـربائية

خالل   )%5.8( قدره  متو�صط  �صنوي  منو  مبعدل  الكهربائية  الطاقة  ا�صتهالك  ارتفع 
ال�صنوات االأربعة االأولى من اخلطة الثامنة، مقابل امل�صتهدف يف اخلطة البالغ )%4.9(، 
وقد جتاوزت معدالت النمو يف املناطق االأقل منوًا املتو�صط العام للمملكة، وهوتطور يعك�س 

مدى التقدم على م�صار التنمية املتوازنة بني املناطق خالل �صنوات اخلطة.
وقد ا�صتحوذ القطاع ال�صكني على نحو)53%(من اإجمايل الطاقة امل�صتهلكة البالغ 118،1 
اال�صتهالك  ن�صبة  بلغت  1429/28هـ )2008م(، يف حني  واط/�صاعة يف عام  كيل  بليون 
ال�صناعي نحو)18%(، ثم اال�صتهالك احلكومي )11%(، واال�صتهالك التجاري )%12(، 

واال�صتهالك الزراعي )2%(، وتوزع الباقي على االأن�صطة االأخرى.
وبلغ اإجمايل عدد امل�صرتكني على م�صتوى اململكة نحو5،4 مليون م�صرتك عام 1429/28هـ 
االأولى  االأربع  ال�صنوات  خالل  جديد  م�صرتك  األف   929 نحو  مقارها  بزيادة  )2008م(، 
امل�صرتكني خالل اخلطة  املتو�صط يف عدد  النموال�صنوي  معدل  وبلغ  الثامنة،  من اخلطة 

 .)%4.8(
اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية:

خدمة كهربائية تتمتع بدرجات عالية من االعتمادية والكفاءة، تلبي الطلب على خدمات 
الكهرباء ملختلف اال�صتخدامات، ويف جميع اأرجاء اململكة.

االأهداف العامة لتنمية قطاع الكهرباء

يلبي احتياجات خمتلف  الكفاءة واالعتمادية مب�صتوى  توفري خدمة كهربائية عالية   ·
القطاعات واملرافق.

· توفري اخلدمة الكهربائية باأقل تكلفة اقت�صادية واجتماعية وبيئية، وحتقيق املواءمة 
بني عائد اال�صتثمار والبعد االجتماعي.
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· تعزيز مهمة قطاع الكهرباء يف تعظيم القيمة امل�صافة من املوارد الوطنية، وفر�س 
تكاملها اإقليميًا ودوليًا.

نقل تقنيات الكهرباء وتوطينها واإنتاجها.
تطوير م�صادر توليد الطاقة املكملة للنفط والغاز.

ت�صجيع املحافظة على الطاقة وتر�صيد ا�صتهالك الكهرباء جلميع الفئات.
ال�صيا�صات التنفيذية

· االرتقاء باخلدمات الكهربائية التي تعنى بامل�صتهلك، وتوفري اإطار تنظيمي ل�صناعة 
الكهرباء يكون وا�صحًا وم�صتقرًا.

· املحافظة على التغطية ال�صاملة للخدمة الكهربائية.
· حفظ بيانات �صاملة حول اأعطال النظام الكهربائي واعتمادية اخلدمة.

· تعزيز االإنتاجية والفعالية االقت�صادية يف جميع اأن�صطة قطاع الكهرباء ومرافقه.
· ا�صتكمال عملية اإعادة الهيكلة وتخ�صي�س اأن�صطة قطاع الكهرباء.

· حتقيق املناف�صة يف �صناعة الكهرباء مب يكفل ت�صجيع القطاع اخلا�س على اال�صتثمار 
فيها ومبا يكفل للم�صتهلك حرية االختيار يف احل�صول على اخلدمة الكهربائية.

· حتديد التعرفة الكهربائية وهيكلها واإجراء املراجعة الدورية لها.
· ت�صجيع املحافظة على الطاقة وتر�صيد ا�صتهالك الكهرباء جلميع فئات امل�صرتكني.

· اإكمال الربط مع ال�صبكة اخلليجية وال�صبكة العربية لتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية 
وت�صديرها.

اإلى نقل تقنيات نظم الكهرباء  اإقامة الربامج وامل�صاريع واالأن�صطة الهادفة  ت�صجيع   ·
وتطويرها وتوطينها.

· تطوير ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح الإنتاج الكهرباء.
املاحلة  املياه  وحتلية  الكهرباء  اإنتاج  الأغرا�س  وية  الن  الطاقة  ا�صتخدام  تطوير   ·

واال�صتخدامات ال�صلمية االأخرى.
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13 -  قطــاع التجـــارة

اأواًل: التجارة اخلارجية

�صهدت حركة التجارة اخلارجية للمملكة تطورًا ملحوظًا خالل ال�صنوات االأربع االأولى من 
خطة التنمية الثامنة، حيث ارتفعت قيمتها باالأ�صعار اجلارية من نحو 650.1 بليون ريال يف 
عام 1425/24هـ )2004م( اإلى نحو 1607.2 بليون ريال يف عام 1429/28هـ، وفيما يتعلق 
بتوزيع التجارة اخلارجية ح�صب جمموعات الدول الرئي�صة، فقد ا�صتاأثرت جمموعة الدول 
اإذ  اإجمايل قيمة ال�صادرات،  االآ�صيوية )غري العربية واالإ�صالمية( باحل�صة الكربى من 
بلغت �صادرات اململكة اإلى هذه املجموعة ما قيمته 604.6 بليون ريال يف عام 1429/28هـ 
)2008م(، متثل ما ن�صبته نحو)51.4%( من اإجمايل قيمة �صادرات اململكة، مقارنة بنحو 
210.9 بليون ريال يف عام 1425/24هـ )2004م( وما ن�صبته نحو )44.6%( من اإجمايل 

قيمة ال�صادرات.
ميزان املدفوعات: 

ت�صري بيانات اجلدول التايل اإلى اأن ميزان املدفوعات �صهد حت�صنًا ملحوظًا خالل املدة 
1425/24هـ- 1429/28هـ )2004-2008م(، بف�صل الزيادة الكبرية يف فائ�س امليزان 
التجاري، وذلك على الرغم من الزيادة املطردة يف عجز ميزان اخلدمات والتحويالت 

وتتلخ�س اأهم املوؤ�صرات امل�صتخل�صة من هذا اجلدول يف االآتي:
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تطور اأهم بنود ميزان املدفوعات

  ال�صنوات
البيان

1425/24هـ 
)2004م(

1426/25هـ 
)2005م(

1427/26هـ 
)2006م(

1428/27هـ 
)2007م(

1429/28هـ 
)2008م(

فائ�ض امليزان 
308.3472.6552.0564.9795.0التجاري )فوب(

)%( من الناجت املحلي 
23.840.041.339.245.2االإجمايل

فائ�ض احل�صاب 
184.8337.5371.0350.0502.7اجلاري

)%( من الناجت املحلي 
19.728.527.824.328.6االإجمايل

عجز ميزان اخلدمات 
)-206.0()-151.0()-118.1()-79.7()-123.4(والتحويالت

ن�صبة التغري ال�صنوي 
35،448.227.936.4ــ)%(

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

القدرات  وحت�صني  الواردات،  وتر�صيد  اخلام،  النفط  �صادرات  على  االعتماد  تقليل 
اإلى  اإ�صافة  التناف�صية للمنتجات الوطنية )غري النفطية( باالأ�صواق املحلية واخلارجية، 
الوافدين  ا�صتثمارية جمزية ال�صتقطاب مدخرات  تنمية قطاع اخلدمات، وتوفري فر�س 
لتقلي�س العجز امل�صتمر يف ميزان اخلدمات والتحويالت، ف�صاًل عن اال�صتفادة الق�صوى 

من التكامل االقت�صادي اخلليجي والعربي لرفع االأهمية الن�صبية للتجارة البينية.
االأهداف العامة لتنمية التجارة اخلارجية

· تنمية ال�صادرات الوطنية )غري النفطية(، وتعزيز قدراتها التناف�صية.
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· تر�صيد الوارادات لتقلي�س فر�س تدفق ال�صلع املغ�صو�صة واملقلدة، وتعزيز الدور التنموي 
للوارادات بتوفري ال�صلع الو�صطية والراأ�صمالية.

ميزان  اأو�صاع  لتح�صني  والتحويالت  اخلدمات  ميزان  يف  املزمن  العجز  تقلي�س   ·
املدفوعات، وتعزيز االحتياطيات اخلارجية للملكة.

· رفع كفاءة اأداء االأجهزة احلكومية واخلا�صة املعنية بتنمية ال�صادرات والرتويج لها 
ورفع م�صتواها.

ال�صيا�صات التنفيذية

عائدات  على  وتاأثريها  العاملية،  املالية  االأزمة  تداعيات  مع  ومرونة  بكفاءة  التعامل   ·
اململكة من ال�صادرات النفطية وغري النفطية.

· زيادة فاعلية برامج تنمية ال�صادرات غري النفطية والرتويج لها يف االأ�صواق العاملية.
· تكثيف اخلدمات اال�صت�صارية يف املجاالت الفنية واالإدارية والت�صويقية املتعلقة بتنمية 

ال�صادرات غري النفطية.
· التن�صيق بني خطط تنمية ال�صادرات على املدى البعيد وبرامج الرتويج لل�صادرات على 

املديني الق�صري واملتو�صط.
ال�صلع  تدفق  ظاهرة  وتقلي�س  االإغراق  حاالت  ملكافحة  املالئمة  االإجراءات  اتخاذ   ·

املغ�صو�صة واملقلدة امل�صتوردة من اخلارج.
· اإقامة مناطق �صناعية خم�ص�صة للت�صدير، والنظر يف اإقامة  “مناطق جتارة حرة” 
يف املواقع املنا�صبة، مع تزويدها بالتجهيزات االأ�صا�صية، وتوفري احلوافز املختلفة جلذب 

اال�صتثمارات اخلا�صة ) الوطنية واالأجنبية (، لالإ�صهام يف تنمية اأن�صطة اإعادة الت�صدير.
بيانات  بقواعد  وتعزيزه  الت�صدير”،  ومعلومات  “لبيانات  متكامل  نظام  تطوير   ·

متخ�ص�صة لتلبية احتياجات امل�صدرين وامل�صتثمرين.
· تبني جمموعة متكاملة من االإجراءات لتقلي�س العجز امل�صتمر يف ميزان اخلدمات 
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والتحويالت، وذلك يف اإطار �صيا�صات حت�صني اأو�صاع ميزان املدفوعات.
ثانيًا: التجــارة الداخلـية

احتياجات  وتوفري  الوطني،  الدخل  م�صادر  تنمية  يف  الداخلية  التجارة  قطاع  ي�صهم 
املواطنني من ال�صلع واخلدمات الى جانب توفري فر�س العمل. وي�صتمل هيكل القطاع على 
عدد كبري من املن�صئات الفردية التي متار�س اأن�صطتها بحرية يف اإطار التنظيم املوؤ�ص�صي 
واإ�صرافها  وال�صناعة  التجارة  وزارة  لرقابة  القطاع  هذا  ويخ�صع  ال�صلة  ذات  واللوائح 
وتوجيهها، كما تتعاون الغرف التجارية ال�صناعية مع الوزارة يف رعاية م�صالح ال�صركات 
خالل  ملمو�صا  ن�صاطا  القطاع  �صهد  وقد  القطاع.  هذا  يف  العاملة  التجارية  واملوؤ�ص�صات 
ال�صنوات االأربع االأولى من اخلطة اإذ ت�صاعفت عدد ال�صجالت القائمة تقريبا خالل املدة 
1425/24– 1429/28 هـ )2004-2008( مرتفعا من 37322 �صجال الى 68412 �صجال 

خالل هذه املدة اأي مبعدل منوبلغ نحو)16.4%( يف املتو�صط �صنويا. 

التي  التحديات  اأهم  اأحد  واالأخر  احلني  بني  تظهر  التي  الت�صخمية  ال�صغوط  وت�صكل 
وبع�س  والتموينية،  الغذائية  املنتجات  باأ�صعار  مايتعلق  خا�صة  تاأثريها  من  احلد  ينبغي 
ال�صلع واملواد االأ�صا�صية مثل مواد البناء، وقد �صهدت اململكة خالل ال�صنوات القلية املا�صية 
�صغوطا ت�صخمية اأغلبها ناجم عن اأ�صباب خارجية اإال اأنها ا�صتطاعت احتواء هذه ال�صغوط 
الت�صخمية عرب جمموعة من االإجراءات التي تعززت يف وقت الحق برتاجع االأ�صعار العاملية 
لبع�س ال�صلع،وعلى اإثر ن�صوء االأزمة املالية العاملية.  وتعزيزا حلماية قطاع التجارة الداخلية 
من ال�صغوط الت�صخمية خالل �صنوات خطة التنمية التا�صعة،وتقرر متابعة تنفيذ القرارات 
الت�صخم وخا�صة  امل�صتقبلية ملعدالت  التطورات  ال�صاأن وذلك يف �صوء  ال�صادرة يف هذا 
فيما يتعلق مبنع املمار�صات االحتكارية وتفعيل نظام املناف�صة ومراقبة االأ�صعار وت�صديد 

العقوبات على املتالعبني باال�صعار املحلية لل�صلع الغذائية والتموينية واالأ�صا�صية.
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اإ�صرتاتيجية التنمية : الروؤية امل�صتقبلية

تفعيل الدور التنموي لقطاع التجارة الداخلية من خالل زيادة م�صاهمته يف تنمية القطاعات 
االإنتاجية واخلدمية وتوفري الفر�س الوظيفية الأكرب عدد ممكن من العمالة الوطنية ف�صال 
االأمن  وحتقيق  وامل�صتوردة  املحلية  املنتجات  من  املحلية  االأ�صواق  الحتياجات  تلبيته  عن 

الغذائي وذلك يف اإطار من املناف�صة مع الق�صاء على جميع اأ�صكال املمار�صات االحتكارية.
االأهداف العامة لتنمية التجارة الداخلية

وزيادة  الوطني  االقت�صاد  احتياجات  نحوتلبية  وتوجيهها  الداخلية  التجارة  تنمية   ·
م�صاهمتها الن�صبية يف الناجت املحلي االإجمايل.

الوطنية  املن�صات  ت�صجيع  مع  القطاع  هذا  يف  للعمل  اخلا�صة  اال�صتثمارات  حتفيز   ·
التمتع مبزايا  املناف�صة ف�صال عن  على  قدرة  اأكرثة  كبرية  كيانات  لتكوين  االندماج  على 

اقت�صاديات احلجم.
· تاأهيل القوى العاملة الوطنية الإحاللها حمل العمالة الوافدة يف هذا القطاع.

· �صمان تلبية احتياجات االأ�صواق املحلية يف خمتلف مناطق اململكة من ال�صلع واخلدمات 
وفقا للموا�صفات الوطنية والدولية وباأ�صعار منا�صبة من خالل �صوق تناف�صي.

احلد من املمار�صات ال�صارة بالتجارة الداخلية كالغ�س التجاري واالإغراق والت�صرت   ·
التجاري واملمار�صات االحتكارية.

ال�صيا�صات التنفيذية

· مراجعة طرق ممار�صة العمل التجاري واالإجراءات واالأ�صاليب املتبعة وتطويرها والعمل 
على تي�صريها وفق احتياجات االقت�صاد الوطني.

· ت�صنيف االأن�صطة املختلفة للتجارة الداخلية �صواء على امل�صتوى القطاعي اأواملجموعات 
بيانات  قاعدة  لتوفري  الالزمة  امليدانية  امل�صوحات  واإجراء  واخلدمات،  لل�صلع  الرئي�صية 

متكاملة عن اأو�صاع التجارة الداخلية.
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واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تنمية  التي تعرت�س  املعوقات  اإزالة  موا�صلة جهود   ·
مع الرتكيز على دعم وتطوير  “ برنامج كفالة”  الذي يديره �صندوق التنمية ال�صناعية 
اأو�صاع وموؤ�صرات تلك امل�صروعات  ال�صعودي وتوفري قاعدة بيانات متكاملة تعك�س تطور 

اإ�صافة الى ن�صر ثقافة “ العمل احلر”.
· تكثيف اجلهود لزيادة العمالة الوطنية يف هذا القطاع من خالل التعرف على املتطلبات 

العمل فيه وتقدمي الربامج التعليمية والتدريبية املنا�صبة.
· تعزيز الثقة يف التعامل باالأوراق التجارية ومكافحة االإغراق ال�صلعي والت�صرت التجاري 
وت�صديد العقوبات على املمار�صات االحتكارية وتفعيل مهمات “جمل�س حماية املناف�صة” 

ل�صمان التطبيق ال�صارم لنظام املناف�صة.
· زيادة م�صتوى الوعي اال�صتهالكي لدى املواطنني وذلك من خالل تعريفهم باأ�صاليب 
التحقق من جودة ال�صلع و�صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات مع الت�صديد العقوبات على 

االأن�صطة التي ال تلتزم باملوا�صفات املعتمدة.
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14- اخلــدمات البنـكـيـة

البنوك على جتميع  تعمل  امل�صروعات حيث  بدور مهم يف متويل  امل�صريف  القطاع  يقوم 
اال�صتثمارية  القنوات  اإلى  منها  كبري  جانب  وتوجيه  االدخارية  االأوعية  يف  املالية  املوارد 

املختلفة يف املجاالت االإنتاجية والتجارية واخلدمية.
ويعد القطاع امل�صريف من القطاعات املتميزة يف منوها ال�صريع واملتوا�صل طوال �صنوات 
خطط التنمية، وميتلكه القطاع اخلا�س، وقد اأدى دورًا مهمًا ورئي�صيًا يف حتقيق التنمية 
من خالل البنوك وفروعها العاملة يف خمتلف مناطق اململكة لتقوم بالوظائف االئتمانية 
الرئي�صية التي ت�صتمل على قبول الودائع ومنح القرو�س وفتح االعتمادات امل�صتندية واإ�صدار 
وحت�صيل  التجارية  االأوراق  وخ�صم  االأجنبية  العمالت  و�صراء  وبيع  ال�صمان  خطابات 
ال�صيكات والكمبياالت وتداول االأوراق املالية نيابة عن العمالء. وهواملنفذ لل�صيا�صة النقدية 

يف اململكة.
واالإجراءات  املالية،  اخلدمات  تنمية  �صيا�صات  فاعلية  تعزيز  التنمية  خطط  وت�صتهدف 
الوقائية للتعامل مع تداعيات االأزمة املالية العاملية، وتفعيل الدور التنموي لبنوك اال�صتثمار 
وموؤ�ص�صات االإقرا�س املتخ�ص�صة، اإ�صافة اإلى اأن�صطة التاأمني و�صركات راأ�س املال اجلريء.

وبالن�صبة ل�صوق االأ�صهم ال�صعودية فيمكن تلخي�س اأهم العوامل التي اأ�صهمت يف تراجعه 
منذ وقوع االأزمة املالية العاملية كما يلي:

· تراجع موؤ�صرات اأغلب االأ�صواق املالية العاملية عقب وقوع االأزمة، وانت�صار ال�صائعات 
واملخاوف بني املتعاملني بال�صوق، نظرًا لعدم وجود روؤية وا�صحة ب�صاأن التطورات املتوقعة 

لالأزمة.
العاملي على  الطلب  تراجع  توقع  االأزمة يف ظل  للنفط عقب  العاملية  االأ�صعار  تراجع   ·

ال�صلع، وموجة الك�صاد )املحتملة(.
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· عدم االلتزام بال�صفافية من قبل لع�س ال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية العاملية يف االإف�صاح 
عن تطورات مراكزها املالية واالئتمانية عقب االأزمة، وتاأُزم الو�صع بعد توايل االإعالن عن 

اإفال�س العديد منها.
قيمة  انخفا�س  بعد  وخا�صة  العمالء،  حمافظ  بت�صييل  امل�صارف  من  العديد  قيام   ·
اأ�صهمهم يف �صوق االأ�صهم، وهوما اأدى اإلى ت�صفية العديد منها، ومن ثم، اإ�صاعة حالة من 

عدم اليقني لدى املتعاملني يف �صوق االأ�صهم.
وقد اتخذت هيئة �صوق املال يف اململكة عددًا من القرارات املهمة ملواجهة تداعيات االأزمة 

العاملية وانعكا�صاتها، من �صمنها:
· قرار االإف�صاح عن كبار مالك االأ�صهم، وذلك لرت�صيخ مبداأ ال�صفافية.

· قرار تغيري الوحدة ال�صعرية لالأ�صهم، من اأجل حت�صني اأداء ال�صوق.
�صركات  تتم معاملتهم عن طريق  اأن  االأجانب، على  للم�صتثمرين  ال�صوق  فتح  قرار   ·

الو�صاطة املرخ�س لها.
· قرار اتفاقيات املبادلة من اأجل نفع املنافع االقت�صادية الأ�صهم ال�صركة املدرجة يف 

�صوق االأوراق املالية اإلى �صركات الو�صاطة وفقًا ل�صوابط حمددة.
اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

تعزيز اإمكانيات قطاع اخلدمات البنكية وموارده الذاتية لتحقيق اأكرب قدر ممكن من 
وقدراته  نوعيتها  حت�صني  على  الرتكيز  مع  اخلدمات،  لهذه  والراأ�صية  االأفقية  التو�صعات 
التناف�صية، وزيادة اإ�صهاماتها الن�صبية يف الناجت املحلي االإجمايل، وتفعيل دورها التنموي، 
من خالل تعبئة املدخرات، وتوفري التمويل الالزم للدفع ُقُدمًا مبختلف االأن�صطة االقت�صادية، 
وتعزيز وجود نظام م�صريف كفء و�صوق مالية متطورة وخدمات تاأمينية �صاملة ومتناف�صة، 

مما ي�صهم بفعالية يف حت�صني كفاءة اأداء القطاع اخلا�س واالقت�صاد الوطني ككل.
االأهداف العامة لتنمية اخلدمات البنكية

· حتقيق اال�صتقرار املايل واالقت�صادي، وتعزيز املناخ اال�صتثماري، ومبا ينعك�س اإيجابًا 
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على كفاءة اأداء االقت�صاد الوطني وقطاعاته املختلفة.
ال�صغرية  امل�صروعات  وخا�صة  االقت�صادية  االأن�صطة  ملختلف  الالزم  التمويل  توفري   ·

واملتو�صطة.
· حت�صني كفاءة اأداء القطاع اخلا�س، وزيادة م�صادر الدخل وتنويعها، وتوفري املزيد من 

فر�س العمل للعمالة الوطنية، ورفع م�صوي املعي�صة وحت�صني نوعية احلياة.
· تعزيز كفاءة وفاعلية النظام امل�صريف، وتطوير االأ�صواق املالية، وتفعيل الدور التنموي 
ملوؤ�ص�صات االإقرا�س املتخ�ص�صة واخلدمات التاأمينية، وحت�صني نوعيتها وقدراتها التناف�صية.

ال�صــيا�صات التـنـفــيذية

“االإجراءات الوقائية” للتعامل مع تداعيات االأزمة املالية العاملية من خالل  تعزيز   ·
على  البنوك  ملقدرة  واملحفزة  املحلية  لل�صيولة  الداعمة  والنقدية  املالية  ال�صيا�صة  اأدوات 
االإقرا�س، مع التاأكيد على االلتزام بال�صفافية  و�صع “نظام اإنذار مبكر” لالأزمات املالية.

· ا�صتمرا الدور التنظيمي والرقابي للدولة، مع تعزيز االإجراءات التي ت�صتهدف النهو�س 
بني  اال�صتثماري  الوعي  ون�صر  اال�صتثمار  �صناديق  اأداء  كفاءة  وحت�صني  االأ�صهم  ب�صوق 

املواطنني.
· تعزيز الدور التنموي للم�صارف من خالل التو�صع يف اإن�صاء بنوك اال�صتثمار وزيادة 
االأهمية الن�صبية للقرو�س طويلة االأجل لتلبية احتياجات االأن�صطة االأكرث اإ�صهامًا يف تنويع 

القاعدة االقت�صادية.
اال�صتثمارات  وحتفيز  التاأمني  واأن�صطة  االإ�صالمية،  لل�صكوك  التنموي  الدور  زيادة   ·

اخلا�صة )الوطنية واالأجنبية( للتو�صع يف اإن�صاء “�صركات راأ�س املال اجلريء(.
· اال�صتمرار يف دعم روؤو�س اأموال موؤ�ص�صات االإقرا�س املتخ�ص�صة مب يتنا�صب مع الزيادة 
املطرودة يف الطلب على قرو�صها لتو�صيع نطاق اإ�صهاماتها يف تفعيل الدور التنموي للقطاع 

اخلا�س، ورفع م�صتوى املعي�صة وحت�صني نوعية احلياة للمواطنني.
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اأهم موؤ�صرات القطاع امل�صريف عام 2011م
القيمة العددية )باملليون ريال(املوؤ�صر

119.929النقود املتداولة خارج امل�صارف
179.174احتياطات امل�صارف

299.103القاعدة النقدية
641.056الودائع حتت الطلب
760.985عر�ض النقود )ن 1(

305.441الودائع الزمنية واالدخارية
1.066.427عر�ض النقود )ن 2(

157.136الودائع �صبه النقدية
1.223.563عر�ض النقود )ن 3(

1.103.633اإجمايل الودائع
858.365القرو�ض للقطاع اخلا�ض

177.803القرو�ض للقطاع العام
3.208.358اإجمايل موجودات البنوك
3.208.358اإجمايل مطلوبات البنوك

196.033نقد اأجنبي وذهب عند املوؤ�ص�صة
29.187نقود يف �صندوق املوؤ�ص�صة

414.007ودائع للموؤ�ص�صة يف اخلارج
1.556قيمة االحتياطي من الذهب

38.600حقوق ال�صحب اخلا�صة
18.233احتياطي يف �صندوق النقد الدويل

542.884نقود  ودائع للموؤ�ص�صة يف اخلارج
1.427.820ا�صتثمارات مالية للموؤ�ص�صة يف اخلارج

2،029.093اإجمال االأ�صول االحتياطية للريال يف اخلارج
208.723املوجودات االأجنبية للبنوك يف اخلارج

856.626االئتمان امل�صريف املمنوح من البنوك
49.444القرو�ض اال�صتهالكية املمنوحة من امل�صارف

224.754واردات القطاع اخلا�ض املمولة بالبنوك
47.459�صادرات القطاع اخلا�ض املمولة بالبنوك

1.646 فرعًافروع امل�صارف العاملة باململكة
48،545 مليون �صهمعدد االأ�صهم املتداولة

1.098.837   مليون ريالقيمة االأ�صهم املتداولة
1.271 بليون ريالالقيمة ال�صوقية لالأ�صهم املتداولة

25.546،933 �صفقةعدد ال�صفقات
150 �صركةعدد ال�صــــــركات

6.418 نقطةالـموؤ�صر العـــــام الأ�صعار االأ�صهم
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15- القوى العاملة و�صوق العمل

عامل  مليون  نحو7.18  من  الكلية  العمالة  حجم  ارتفاع  اإلى  العمل  �صوق  بيانات  ت�صري 
عام 1425/24هـ اإلى نحو8.02 مليون عامل بنهاية عام 1429/28هـ ) 2008 (،ومبعدل 
منو�صنوي متو�صط قدره )2.8%(. وت�صكل العمالة الوطنية نحو3.76 مليون عامل بن�صبة 
)46.9%( من اإجمايل العمالة الكلية، موازنة بنحو)45.9%( عام 1425/24هـ )2004(، 
ومتثل ال؟اإناث ما ن�صبته )12.8%( من اإجمايل العمالة الوطنية. ترتب على الزيادة يف 
العمالة الكلية توفري 836.8 األف فر�صة عمل جديدة،و�صغلت العمالة الوطنية منها 458.5 

األف فر�صة، مبا ميثل )%54.8(.
ولقد بلغ معدل البطالة بني ال�صعوديني نحو)10%( من اإجمايل قوة العمل الوطنية، وذلك 
بح�صب ن�صرة القوى العاملة لعام 1429/28هـ )2008(. وقد بلغ معدل البطالة بني الذكور 
نحو)6.8%( يف حني بلغ بالن�صبة لالإناث نحو)26.9%(. وبالن�صبة ملعدالت البطالة ح�صب 
الفئات العمرية،ويربز التحليل التف�صيلي تباينا يف معدالتها،واإذ ينخف�س املعدل انخفا�صا 
كبريا خ�صو�صا بني ال�صباب يف فئة العمر )20-24( �صنة، والتي ت�صكل اجلزء من فئة 
ال�صباب )15-24�صنة ( االأكرث حاجة اإلى فر�س العمل، ويرتتب على تعر�س هذه الفئة من 
ال�صباب للبطالة العديد من االآثار االقت�صادية واالجتماعية، ومن ثم تتطلب اهتماما خا�صا 
من قبل جميع اجلهات املعنية،وملعاجلة م�صبباتها، والتي من اأبرزها االختالف الهيكلية يف 

�صــــوق العــــمل. 
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اأهم موؤ�صرات �صوق العمل باململكة

1431/30هـ البيان 
 )2009(

1436/35هـ 
معدل النموال�صنوي التغري )2014( 

املتو�صط للخطة )%(
4329.05328.6999.64.2قوة العمل الوطنية )باالآالف( 

3636.54379.9743.43.8ذكور 

692.5948.7256.36.5اإناث 

36.739.32.61.4معدالت امل�صاركة )%(

61.764.83.01.0ذكور 

11.713.92.23.5اإناث 

8173.19396.31223.22.8اإجمايل العمالة )باالآالف( 

3914.65037.01122.55.2�صعودي 

4258.54359.3100.80.5غري �صعودي 

47.953.65.7اإ�صهام العمالة الوطنية )%(

414.4291.6122.86.8املتعطلون ال�صعوديون )باالآالف(

238.1167.570.66.8ذكور 

176.3124.152.36.8اإناث 

9.65.54.1010.6معدل البطالة )%(

6.53.82.710.2ذكور 

25.513.112.412.5اإناث 

اأهـم الق�صايا والتحـديات التي تواجـه هـذا القطــاع 

1 ـ تاأهيل قوة العمل الوطنية. 
2 ـ انخفا�س اإنتاجية العمالة الوطنية.

3 ـ ارتفاع معدل البطالة من اإجمايل القوة العاملة الوطنية )حوايل %10(.
4 ـ  انخفا�س امل�صاركة يف قوة العمل الوطنية. 
5 ـ احلاجة اإلى حت�صني خدمات �صوق العمل. 
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اإ�صــرتاتيجـــية التنمية : الروؤية امل�صتقبلية 

من  ومالئمة  كافية  عمل  فر�س  وتوفري  الوطنية،  العاملة  القوى  تنمية  يف  اال�صتمرار 
العمل  لقوة  الكامل  التوظيف  اجتاه  يف  للعمالة  تناف�صي  م�صتوى  وحتقيق  االأجر،  حيث 

الوطنية،وباالإ�صافة اإلى تو�صعة خدمات �صوق العمل وتطويرها. 
االأهــداف العامـــة حلـــل م�صـكلة البطــالة 

1 - رفع م�صــــتوى تاأهـــــيل قوة العــــمل الوطــــنية علميا وعمليا لتلبية متطلبات التحول اإلى 
جمـتمع املعــــرفة. 

2 - حت�صني اإنتاجية العمالة الوطنية لزيادة قدرتها على املناف�صة املتكافئة يف �صوق العمل.
3 - حتقيق التوازن الن�صبي يف هيكل االأجور والتوظيف يف �صوق العمل. 

للمراأة  االقت�صادي  التمكني  ودعم فر�س  العمل،  �صوق  امل�صاركة يف  زيادة معدالت   -  4
ال�صعودية. 

ال�صيا�صات التنفيذية 

ومن اأهــــمها ب�صفة اإجمالية:
1 - �صيا�صات تاأهيل القوى العاملة الوطنية وحت�صني االإنتاجية.

2 - �صيا�صات تقلي�س البطالة وزيادة امل�صاركة يف قوة العمل الوطنية.
3 - �صيا�صات دعم خدمات �صوق العمل. 
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املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  املقد�صة يف  وامل�صاعر  االأماكن  بخدمة  اململكة  اهلل  �صرف 
وتوفري اأ�صباب الراحة واالأمان لقا�صديها،وعلى نحويليق بقد�صية قبلة امل�صلمني ومكانتها 
ومهبط الوحي ومنطلق ر�صالة االإ�صالم وال�صالم اإلى العاملني التي حملها الر�صول االأمني 
علية اأف�صل ال�صالة والت�صليم. وقد �صهدت االأماكن املقد�صة خالل خطة التنمية الثامنة 
تطورات مهمة،وياأتي يف مقدمتها التو�صعات الكبرية يف امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي، 
ترتب عليها  والتي  املقد�صة،  امل�صاعر  ومرافق  ال�صامل جل�صور اجلمرات  التطوير  وعملية 
ارتفاع الطاقة اال�صتيعابية لتمكني احلجاج والزائرين من اأداء عباداتهم ومنا�صكهم بي�صر 

وطماأنينة. 
اخلطط  و�صع  خالل  من  واملعتمرين  واحلجاج  احلج  باأمور  بالعناية  احلج  وزارة  تقوم 
وزوار م�صجد  واملعتمرين  بيت اهلل احلرام  املقدمة حلجاج  باخلدمات  املتعلقة  والربامج 
الر�صول �صلى اهلل علية و�صلم، وذلك يف اإطار منظومة متكاملة من اخلدمات، وبالتعاون مع 
اجلهات ذات العالقة باأعمال احلج، ويف مقدمتها جلنة احلج العليا، وجلنة احلج املركزية. 
وتتولى وزارة احلج التن�صيق مع امل�صئولني يف الدول االإ�صالمية، وتلك التي بها اأقليات م�صلمة، 

وبعثات احلج ل�صمان اأداء احلجاج واملعتمرين والزوار ملنا�صكهم بكل �صهولة وي�صر. 
توقـعات الطلب يف اخلطة 

يتوقع ارتفاع عدد احلجاج من نحو 1.79 مليون حاج يف عام 1431/30هـ )2009(، منهم 
نحو 1.78 مليون حاج من خارج اململكة،واإلى نحو 2.07 مليون حـــــاج يف عام 1436/35هـ 
2014م، منهم نحو1.87 مليون حاج من اخلارج. وبلغ معدل النموال�صنوي املتو�صط نحو 

)0.96%( الإجمايل عدد احلجاج، و)0.99%( للحجاج من خارج اململكة. 
مليون معتمر يف عام  نحو 3.05  ارتفاعها من  فيتوقــع  املعتمرين،  الإعداد  بالن�صبة  اأما 

16- خــدمات احلـــج والعـمـرة
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 ،)2014( 1436/35هـ  عام  يف  معتمر  مليون   3.15 نحو  اإلى   ،)2009( 1431/30هـ 
ومبعدل منو �صنوي متو�صط قدره )%0.65(. 

توقعات اأعداد احلجاج واملعتمرين
خطة التنمية التا�صعة

معدل النموال�صنوي 1436/35هـ )2014(1431/30هـ )2009(البيان باالألف
املتو�صط للخطة )%(

178018700.99حجاج اخلارج

1921990.72حجاج الداخل

197220690.96اإجمايل عدد احلجاج

305031500.65عدد املعتمرين

اإ�صرتاتيجية التنمية : الروؤية امل�صتقبلية 

اال�صتمرار يف تطوير امل�صاعر املقد�صة، والتو�صع يف مرافقها، وتوظيف اأحداث التقنيات 
يف اإدارتها، ومبا ميكن احلجاج واملعتمرين من اأداء منا�صك احلج والعمرة وبي�صر و�صهولة 

واطمئنان ويف بيئة نظيفة واآمنة. 
االأهداف العامة لتنمية خدمات احلج والعمرة 

تتمثل االأهداف العامة الرئي�صية خلدمات احلج والعمرة خالل خطة التنمية التا�صعة يف 
التايل : 

1- تنفيذ توجيهات الدولة الرامية خلدمة احلجاج واملعتمرين وتوفري املناخ املنا�صب لهم 
الأداء املنا�صك ب�صالمة وطماأنينة.

اإلى املنافذ  2 - االرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين منذ و�صولهم 
الربية واجلوية والبحرية للمملكة وخالل اإقامتهم يف مكة املكرمة واملدينة املنورة وحتى 

مغادرتهم.
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بهم  والواجبات اخلا�صة  واحلقوق  باالأنظمة  وتوعيتهم  واملعتمرين  تثقيف احلجاج   -  3
الأداء منا�صكهم بي�صر و�صهولة. 

ال�صيا�صات التنفيذية 

· يتم حتقيق االأهداف العامة الرئي�صة خلدمات احلج والعمرة يف خطة التنمية التا�صعة 
من خالل ال�صيا�صات التالية :

· تعزيز التن�صيق مع موؤ�ص�صات حجاج الداخل واخلارج ب�صاأن تطوير اخلدمات املقدمة 
للحجاج واملعتمرين. 

· تطوير مراكز توجيه احلجاج، ومراكز مراقبة التفويج، وزيادة اأعداد مراكز اإر�صاد 
احلجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�صاعر املقد�صة. 

املكرمة  مكة  اإلى  و�صولهم  قبل  للحجاج  والتوجيه  واالإر�صاد  التوعية  برامج  تكثيف   ·
واملدينة املنورة وامل�صاعر املقد�صة. 

· التن�صيق امل�صتمر مع جلنة احلج املركزية وبعثات احلج االإ�صالمية، واجلهات احلكومية 
االأخرى ذات العالقة لتقدمي اأف�صل اخلدمات للحجاج واملعتمرين. 

· ا�صتمرار التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة لتطوير و�صائل النقل. 
· و�صع االآليات الالزمة واملالئمة ملتطلبات كل مو�صم، ومبا ي�صمن ويكفل تقدمي اخلدمة 

املنا�صبة حلجاج بيت اهلل احلرام كافة. 
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17- الرعـــاية ال�صــحــيـة

الرعاية العالجية من خالل  النظام ال�صحي باململكة بتقدمي خدمات  تتكامل عنا�صر 
مرافق �صحية متخ�ص�صة تتوفر لها طاقات طبية و�صحية موؤهلة تاأهيال جيدا ، اإ�صافة 
اإلى االأجهزة واملعدات الالزمة لتقدمي خدمات ت�صخي�صية عالجية متكاملة. وقد حتقق 
بنهاية العام الرابع من خطة التنمية الثامنة زيادة يف عدد امل�صت�صفيات من 350 اإلى 393 
م�صت�صفى ، وزيادة يف عدد االأ�صرة من 49184 اإلى 53819 �صريرا ، وزيادة يف عدد االأطباء 
من 38496 اإلى 47919 طبيبا ، وزيادة يف اأعداد هيئة التمري�س من 74114 ممر�س / 

ممر�صة اإلى 93735 ممر�س / ممر�صة. 
وقد اأ�صهم هذا التو�صع يف حت�صن املوؤ�صرات ال�صحية قيا�صا اإلى اأعداد ال�صكان فعلى �صبيل 
املثال. ارتفع معــــدل االأطـــــباء لكل )10.000( من ال�صــــكان خـــــالل املدة 24 /1425 – 
28 / 1429 هـ )2004 – 2008 ( من 17 اإلى 20 طبيب ، ولهيئة التمري�س من 33 اإلى 39 
ممر�س / ممر�صة ، كما �صهد معدل عدد االأ�صرة لكل )1000( من ال�صكان حت�صنا طفيفا 

خالل املدة نف�صها من 169.2 اإلى 174. 2 �صريرا 0
اإ�صرتاتيجية التنمية : الروؤية امل�صتقبلية

توفر خدمات رعاية �صحية �صاملة ومتكاملة وذات جودة عالية ، موزعة ب�صورة متوازنة 
�صحي  قطاع  عليها  وي�صرف   ، وفئاته  املجتمع  اأفراد  جميع  وتغطي   ، اململكة  مناطق  بني 

مقتدرة وكفء ، ومبا يرتقي ب�صحة املواطنني ونوعية حياتهم.
االأهداف العامة لتنمية قطاع ال�صحة

· حتقيق اأف�صل م�صتوى �صحي ممكن عن طريق حت�صني احلالة ال�صحية العامة لل�صكان.
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توفري الرعاية ال�صحية ال�صاملة املتكاملة جلميع ال�صكان ، وتي�صري احل�صول عليها   ·
وتقدميها بطريقة عادلة وجيدة  وماأمونة وبتكلفة معقولة.

· اإيجاد روافد متويل جديدة مل�صاندة التمويل احلكومي واحتواء التكاليف.
· تفعيل دور القطاع اخلا�س لكونه موازيا ومكمال لدور الدولة يف متويل اخلدمة ال�صحية 

وت�صغيلها وتقدميها.
· تعزيز ال�صحة مبفهومها ال�صامل من خالل �صمان وتطوير اأن�صطة ال�صحة االأولية.

· رفع كفاءة اخلدمات الطبية االإ�صعافية اإلى اأق�صى حد يف كل الظروف ويف جميع املناطق 
· التوزيع املتوازن للخدمات ال�صحية جغرافيا و�صكانيا وتي�صري احل�صول عليها.

ال�صيا�صات التنفيذية

ال�صمان  تطبيق  بالتو�صع يف  ال�صحية  االأن�صطة  تعدد م�صادر متويل  باأ�صلوب  االآخذ   ·
ال�صحي التعاوين ، وتفعيل دور الن�صاط االأهلي اخلريي واأموال االأوقاف يف دعم خدمات 
تظل  واأن   ، للموارد  االأمثل  اال�صتخدام  االإنفاق احلكومي مع  وتر�صيد   ، ال�صحية  الرعاية 

امليزانية العامة للدولة مموال رئي�صيا للخدمات ال�صحية االأ�صا�صية احلكومية.
· دعم نظم املعلومات يف القطاعات ال�صحية با�صتخدام االأ�صاليب املتقدمة يف جمال 
تقنية املعلومات مبا يحقق توفري جميع البيانات على امل�صتوى القطاعي وامل�صتوى الوطني. 

اإلى  الو�صول  من  ال�صحي مبا ميكن  املجال  الوطنية يف  العمالة  زيادة  اآليات  تنفيذ   ·
االكتفاء الذاتي من الطاقات ال�صحية الوطنية.

· تطوير نظم االإدارة والت�صغيل يف املرافق ال�صحية مبا يالئم طبيعة اخلدمات ال�صحية 
ويحقق كفاءة االإدارة ، وم�صتوى اخلدمة ، وذلك باأخذ مبنهج احلد من املركزية يف االإدارة 
وتخ�صي�س ميزانيات م�صتقلة للمناطق ال�صحية ، وللم�صت�صفيات التخ�ص�صية واملرجعية 
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وللخدمات الطبية باجلهات ال�صحية االآخرى ، مع تطبيق االإجراءات واالأ�صاليب املنا�صبة  
لتحقيق الرت�صيد ورفع الكفاءة.

· تعزيز دور القطاع اخلا�س ال�صحي مبا يحقق التكامل مع القطاع احلكومي يف حتقيق 
اأهداف ا�صرتاتيجية الرعاية ال�صحية و�صيا�صتها.

· دعم خدمات الرعاية ال�صحية االأولية التي تقدمها وزارة ال�صحة والقطاعات ال�صحية 
االآخرى وتطويرها الأنهت حجر الزاوية يف النظام ال�صحي ومبا يحقق رفع الكفاءة وتطبيق 

اآلية منهجية الرعاية ال�صحية ال�صاملة املتكاملة جلميع ال�صكان.
· رفع م�صتوى كفاءة اخلدمات الطبية االإ�صعافية مبا ميكنها من تلبية احتياجات االأحول 

العادية وحاالت الكوارث.
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18- التعــلـيم العـــــايل

ي�صهد قـطـاع الـتـعـلـيـم الـعـايل تـطـورا مرموقا ملواكـبة خمرجات التعليم الثانوي وتلبية رغبة 
اخلريجني يف موا�صله تعليمهم اجلامعي �صمن التخ�ص�صات التي يحتاجـهـا �صوق العمل ، 
حيث �صمل التطوير افتتاح العديد من اجلامعات يف جميع مناطق اململكة وحمافظاتها ، 

فارتفع عددها اإلى 24 جامعة باالإ�صافة اإلى جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية.
كما بلغ عدد الكليات اجلـديـدة خـالل �صنـوات خـطـة الـتـنـمـيـة الـثامنـة 152 كـلـية ترتبط 
خمرجاتها ارتباطا مبا�صرا مبتطلبات �صوق العمل يف تخ�ص�صات علمية وطبية وهند�صية 
يف  الوطنية  الكفاءات  توفري  اأجل  من  وذلك  املعلومات  وتقنيه  احلا�صب  وعلوم  واإداريـة 
املجاالت التي تخدم متطلبات اأهداف التنمية يف اململكة. هذا باالإ�صافة اإلى 12 م�صت�صفى 

جامعيا تقوم بخدمة املجتمع يف جمال االأبحاث الطبية.
ويف اإطار زيادة اإ�صهام القطاع الـخـا�س يف تـوفـيـر التـعليم العايل ،  ودعمه ليكون �صريكا 
فاعال ، بلغ عدد اجلامعات االأهلية 8 جامعات ، وعدد الكليات االأهلية 19 كلية ، يدر�س بها 

اأكرث من 26 األف طالب وطالبة.
اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

تعليم جامعي يناف�س على الريادة، وي�صهم يف بناء املجتمع املعريف ويلبي متطلبات التنمية 
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.

االأهداف العامة لتنمية قطاع التعليم العايل

· زيادة الكفاءة الداخلية واخلارجية لتحقيق متطلبات التنمية.
· حت�صني جودة التعليم.

· تطبيق النظم االإدارية احلديثة.
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· التوظيف االأمثل لتقنية املعلومات واالت�صاالت.
· التو�صع يف برامج الدرا�صات العليا وتنويعها.

· دعم البحث العلمي وتعزيزه وزيادة االإ�صهام يف اإنتاج املعرفة.
· حتقيق مبداأ ال�صراكة مع املجتمعات املحلية.

لتحقيق  واخلارج  الداخل  العلمية يف  املوؤ�ص�صات  مع  والتن�صيق  التعاون  اأوجه  تطوير   ·
اأهداف التنمية.

ال�صــيا�صات التنفــيذية

· تر�صيد القبول يف التخ�ص�صات التي يقل الطلب عليها فـي �صـوق العمل وبرامج التنمية.
ذات  والتخ�ص�صات  الربامج  على  بالرتكيز  العايل  التعليم  يف  التو�صع  برامج  ربط   ·

الطلب العايل يف �صوق العمل.
· ت�صمني مناهج ومـقـررات الـتـعليم العايل احتياجات �صوق العمل مـن مـعارف ومهارات 

واجتاهات.
· حتديد املهارات املطلوبة من خريج الـتـعـليـم الـعالـي لـ�صوق العمل �صواء اأكان حمليا 

اأواإقليميا اأوعامليا وت�صمني ذلك من خطط تطوير التعليم العايل.
· التو�صع يف التعليم الـعـالـي الـمتو�صط ، وذلك حـ�صـب احتـيـاجــات التنمية و�صوق العمل.

 ، التدري�س  بالطالب وع�صوهيئة  يتعلق  فيما  العايل  التعليم  موؤ�صرات جودة  حتديد   ·
وبرامج التعليم ،وال�صاعات الفعلية للعملية التعليمية.

· تطوير نوعية خمرجات التعليم العايل اأكادمييا وتقنيا.
 · زيادة ن�صبة املرونة يف الربامج العلمية مبوؤ�ص�صات التعليم العايل.
· اإكمال التقومي واالعتماد االأكادميي بكل ما يتطلبة من جتهيزات.
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· اإن�صاء مراكز يف اجلامعات لالإبداع التعليمي يف بع�س التخ�ص�صات.
· العمل على ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة التدري�س املميزين.

· تطوير اإجراءات العمل وتوثيقها والعمل على ن�صرها يف الو�صط اجلامعي.
· زيادة االهتمام باإدارة املوارد الب�صرية ، والعمل على تطويرها.

· اإن�صاء قواعد معلومات جامعية والربط بينهما.
· ت�صجيع ن�صر االأبحاث املتميزة يف جماالت علمية عاملية.
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19 - التعــليم العـــام

ال�صيا�صات  لنجاح  االأ�صا�صية  املعطيات  اأحد  االبتدائي  التعليم  يف  الكبري  التو�صع  ي�صكل 
الرتبوية باململكة ذات العالقات بتوفري الفر�س التعليمية لالأطفال. حيث ارتفعت معدالت 
اإلى   )1990( 1411/10هـ  عام   )%76.8( من  االبتدائي  بالتعليم  ال�صايف  االلتحاق 
)84.9%( عام 1429/28هـ )2008(. وب�صكل عام، فقد ارتفع عدد املقيدين من 4.36 
عام  وطالبة  طالب  مليون   4.72 اإلى   )2004( 1425/24هـ  عام  وطالبة  طالب  مليون 
1429/28هـ )2008(، ومبعدل منو �صنوي متو�صط قدره )2%(، وقد �صاحب هذا النمو 
يف معدالت االلتحاق تزايد التزام االأ�صر ال�صعودية يف اإحلاق اأبنائها من البنني والبنات 
بالنظام التعليمي، حيث �صكلت البنات )47.5%( من جمموع الطلبة ال�صعوديني املقيدين 
يف التعليم العام لعام 1429/28هـ )2008(، وكان لتعليم البنات مان�صبته )49.7%( من 

جمموع املدار�س، و)51.6%(من جمموع املعلمني.
التطور يف التعليم االبتدائي واملتو�صط والثانوي

معدل النموال�صنوى 
املتو�صط)%( 1429/28هـ - )2008( 1425/24هـ - )2004(

2.0 25902 23955 عدد املدار�ض

2.0 21209 196087 عدد الف�صول

عدد الطلبة امل�صتجدين:

1.1 420008 402356 االبتدائية

3.8 385519 332647 املتو�صطة

1.9 330511 306670 الثانوية

عدد الطلبة املقيدين:

0.9 2469863 2385501 االبتدائية

2.5 1188898 1078026 املتو�صطة

4.4 1058514 892131 الثانوية

2.0 471275 4355658 جملة

7.6 321043 239379 خريجوالثانوية

3.6 436526 379538 عد املعلمني

94.3 93.0 ال�صعودة يف املعلمني)%(

)*(     املتحقق حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة.
امل�صدر: وزارة الرتبية والتعليم، التقارير االإح�صائية ال�صنوية.
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اخلريجون واخلريجات بجميع مراحل التعليم العام

اخلريجات اخلريجون
ال�صنة الدرا�صية

املتو�صط ال�صنوي للنمو العدد املتو�صط ال�صنوي للنمو العدد

%8.3 272.868 %3.9 255.706 2000\99

%11.6- 241.101 %1.6 259.780 2001\00

%62.6- 114.332 %58.3- 108.330 2002\01

%6.1 121.309 %9.1 118.070 2003\02

%3.6 125.647 %7.6 127.001 2004\03

%1.8 127.910 %10.2 139.983 2005\04

%16.1 143.427 %16.3 162.379 2006\05

%2.3 152.094 %4.0 168.949 2007\06

%0.3- 151.675 %4.3- 161.741 2008\07

%2.4 166.296 %18.8 191.805 2009\08

اإ�صرتاتيجية التنمية: الروؤية امل�صتقبلية

نظام تعليمي متكامل يتطلع اإلى اأ�صا�س متني لقاعدة التعليم العام يف اململكة، ي�صانده يف 
القدرة على تطوير قدرات الطالب  التاأهيل، ولديها  تعليمية مدربة وعالية  ذلك طاقات 

واإك�صابهم مهارات اإدارية واإبتكارية، م�صتهديًا مبتطلبات جمتمع املعرفة.
 االأهداف العامة لتنمية التعليم العام

· تطوير البيئة التعليمية لتلبية املتطلبات الكمية والنوعية للمرحلة املقبلة.
· بناء مناهج تعليمية متطورة حتقق تطويرا �صاملة للطالب متكنه من االإ�صالم يف بناء جمتمعه.

على  قادرة  لتكون  والرتبوية  التعليمية  الب�صرية  للعنا�صر  النوعية  الكفاءة  حت�صني   ·
اإ�صتيعاب اأهداف املناهج التعليمية احلديثة.
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توفري اأن�صطة نوعية غري �صفية لبناء �صخ�صية اإ�صالمية املتكاملة املتوازنة للطالب   ·
خلدمة الدين واملجتمع والوطن.

· حت�صني الكفاية الداخلية واخلارجية للنظام التعليم.
· الرعاية الرتبوية للطفولة املبكرة وتهياأت االأطفال للدخول للتعليم العام.

· تطوير النظم االإدارية ومكوناتها واحلد من املركزية.
· االرتقاء بنظم تعليم املوهوبني والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة والكبار.

· تطبيق نظم اجلودة يف التعليم ومعايرها.
· التو�صع يف امل�صاركة املجتمعية يف التعليم. 

ال�صيا�صات التنفيذية

تكثيف اجلهود لتح�صن البيئة املدر�صية لكونها بيئة حمفزة للتعليم وعن�صر جذب للطالب.
التو�صع يف توظيف تقنية املعلومات ودجمها يف العملية التعليمية وتاأ�صي�س نظام متكامل 

ال�صتخدامات تقنية
· املعلومات واالت�صال يف التعليم وتوفري املتطلبات التقنية الالزمة يف البيئة املدر�صية.

املرافق  وتوفري  والبنات  للبنني  االبتدائية  للمرحلة  بالن�صبة  التعليم  اإلزامية  تاأكيد 
والتجهيزات الالزمة لقبول االأعداد املتزايدة من الطلبة واالأخذ بتقنية اخلريطة املركزية 

اأداة يف توزيع اخلدمة التعليمية.
لتلبية  مناهجها  وتطوير  وعلومه  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مدار�س  ن�صر  يف  التو�صع   ·

احتياجات املجتمع الفعلية.
متكني  على  وقادرة  والتقني  املعريف  للتطوير  مواكبة  لتكون  التعليم  مناهج  تطوير   ·
الثانوي مبا يتالئم  التعليم  الثقافات العاملية وتطوير  التفاعل االإيجابي مع  املتعلمني من 
ومتطلبات التنمية ال�صاملة، وتكثيف االهتمام باللغة االإجنليزية بجميع املراحل التعليمية.

· رفع قدرات اجلهاز التعليمي يف جمال تطبيق تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف التعليم، 
وتبني اأ�صلوب التاأهيل والتدريب امل�صتمر. 
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20- اخلـدمات البلـدية

قد اأثمرت اجلهود التي اأولتها الدولة للمناطق االأقل منوًا عن تراجع يف التباين بني خمتلف 
املناطق وذلك فيما يخت�س بتوفر اخلدمات البلدية والعامة والتجهيزات االأ�صا�صية ، والتي 

تعد متطلبات �صرورية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية املتوازنة. 
امل�صروعات امل�صتهدفة واملعتمدة للخدمات البلدية يف خطة التنمية التا�صعة

عدد امل�صروعات اخلدمات البلدية 
امل�صتهدفة

عدد امل�صروعات 
املعتمدة

ن�صبة املتحقق 
اإلى امل�صتهدف )%( 

520525101.0الدرا�صات التخطيطية 
14001403100.2ت�صريف ال�صيول 
48004840100.8الطرق وال�صوارع 

410415101.2احلدائق واملتنزهات 
160161100.6االأ�صواق 

520528101.5املباين البلدية 
560568101،4�صحة البيئة 

440446101.4املرافق العامة 
120120100.0تطوير االأداء البلدي 

145145100.0نزع امللكية 

امل�صدر : ميزانيات وتقارير املتابعة لوزارة ال�صوؤون البلدية والقروية 

اأبرز الق�صـايا والتحديات التي تواجه هذا القطاع 

· تزايد الطلب على اخلدمات البلدية.
· اإنقا�س م�صتوي بع�س اخلدمات البلدية بني املناطق.

· احلاجة اإلى املزيد من التن�صيق بني اجلهات املعنية بالقطاع.
· االهتمام بح�صة البيئة و�صيانتها. 

· تزايد التو�صع االأفقي للمدن.
· توا�صع االإيرادات من اخلـــــــدمات وتزايد امل�صروفات. 

· مواجهة خماطر ال�صيول.   · تفعــــيل اال�صــــــتفـــادة مـــــــن خمطـــطات املنح.  
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اإ�صرتاتيجية التنمية :  الروؤية امل�صتقبلية

 خدمات بلدية م�صتوفية للمعايري الدولية ، تلبي االحتياجات املتزايدة لل�صكان يف املناطق 
احل�صرية والقروية على ال�صواء ، وتعزيز كفاءة هذه اخلدمات ومرافقها وجتهيزاتها ، 
يرتقي  ومبا   ، وت�صغيلها ومتويلها  البلدية    املرافق  اإن�صاء  القطاع اخلا�س يف  دور  ودعم 

بنوعية حياة املواطنني.
االأهداف العامة لتنمية خدمات البلدية

· حت�صني الظروف املعي�صية لل�صكان واالإ�صهام يف حتقيق التنمية املتوازنة يف خمتلف 
مناطق اململكة االإدارية.

· رفع كفاءة اأداء االأجهزة البلدية وحت�صني فعالية خدماتها.
· حماية �صحة البيئة وتوفري مقومات ال�صالمة العامة.
· اال�صتمرار يف تطوير امل�صاعر املقد�صة ورفع كفاءتها.

· رفع كفاءة الت�صنيف والبدء يف ت�صنيف اال�صت�صاريني ومقاويل القطاع اخلا�س.
ال�صـيا�صات التنـفــيذيـة

· التو�صع يف توفري اخلدمات البلدية وفقا لالإ�صرتاتيجية العمرانية الوطنية.
· التغطية ال�صاملة  للخدمات البلدية يف حماور التنمية ومراكز النمواملعتمدة.

· تطوير القدرات الفنية والب�صرية لالأجهزة البلدية وتعزيز �صالحياتها.
· تنمية االإيرادات البلدية ل�صمان تطور خدماتها وا�صتدامتها.

· موا�صلة جهود اإعادة الهيكلة والتطوير املوؤ�ص�صي للخدمات البلدية ، وتخ�صي�صها.
· تدوير النفايات والتخل�س االآمن منها.

· توفري نظام متكامل للنقل العام داخل املدن.
· اتخاذ االإجراءات املنا�صبة حلماية االأرا�صي احلكومية للمحافظة عليها ومنع التعدي 

عليها مل�صلحة التنمية امل�صتدامة حا�صرًا وم�صتقباًل.
· مو�صلة  اجلهود يف تطوير مرافق امل�صاعر املقد�صة وخدماتها.
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21- م�صـاهمـة القطـاع اخلــا�ص 

اأثمرت جهود خطط التنمية عن حتقيق القطاع اخلا�س نتائج طيبة على خمتلف االأ�صعدة، 
وذلك على الرغم  من وقوع االأزمة املالية العاملية ، وما فر�صته من تداعيات �صلبية خالل 
العامني االأخريين من اخلطة ، والتي مل يكن القطاع اخلا�س  مبناأى عنها،  وعلية  فقد 
من  وتقدمي   ، جديدة  ا�صت�صارية  اآفاق  فتح  جهود  موا�صلة  اإلى  االأزمة  تداعيات  اقت�صت 
من  اال�صتفادة  على   ) االأجنبية  ـ  الوطنية   ( اخلا�صة  اال�صتثمارات  ،لت�صجيع  الت�صهيالت 
الفر�س الواعدة التي يوفرها ال�صوق الوطني، وترجع الزيادة يف االئتمان  امل�صريف املمنوح 
للقطاع اخلا�ص اإلى زيادة املتطلبات التمويلية لن�صاط القاطع اخلا�س ب�صفة عامة ، واأرادت 
القطاع اخلا�س املمونة عن طريق امل�صارف التجارية يف عام 28 / 1429 هــ )2008 ( اإلى 
نحو) 121.3 % ( موازنة بقيمتها يف عام 24 / 1425 هــ ) 2004 ( ، كما زادت �صادرات 
القطاع اخلا�س املمولة عن طريق امل�صارف التجارية خالل املدة نف�صها بنحو) %184.3(.

تطور االئتمان امل�صريف للقطاع اخلا�ض 
خطة التنمية ) * ( 

) بليون ريال ( ) **(
االئتمان امل�صريف للقطاع ال�صنوات

اخلا�ض 
واردات القطاع اخلا�ض 

املمولة من امل�صارف 
�صادرات القطاع اخلا�ض 

املمولة من امل�صارف 
24303.096.014.7 / 1425 هــ ) 2004( 
25420.8116.216.9 / 1426هـ ) 2005 ( 
 ) 2006 ( 1427 / 26462.1132.324.3

27557.4168.530.8 / 1428 هـ ) 2007 ( 
28712.7212.441.8 / 1429 هـ ) 2008 ( 

) * ( حتى العام الرابع من خطة التنمية الثامنة 

)**( القيم مقربة اإلى اأقرب رقم ع�صري. 

امل�صدر : موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. 
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اأهم الق�شايا والتحديات التي تواجه ن�شاط القطاع اخلا�ص 

1 ـ  تداعيات االأزمة املالية العاملية. 
2 ـ  تعزيز فر�س اال�صتفادة من االن�صمام اإلى منطقة التجارة العاملية. 

3 ـ  توظيف العمالة الوطنية وامل�صاهمة يف حل م�صكلة البطالة. 
4 ـ  متويل امل�صروعات ال�صغرية. 

5 ـ  تطوير الهياكل التنظيمية واالإدارية للمن�صات ال�صغرية املتو�صطة. 
اإ�صرتاتيجية التنمية والروؤية امل�صتقبلية 

الروؤية امل�صتقبلية : قطاع خا�س كفوؤ ومتنوع ، ويتمتع مبيزات تناف�صية ذات م�صتوي عاملي 
ويويل اهتماما كبريًا للبحث والتطوير واالبتكار يف فعالياته املختلفة ، ومبا يوؤهله االإ�صهام 
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ، وتنويع قاعدة االقت�صاد الوطني ، وحت�صني تناف�صية 

واملنتجات الوطنية عامليًا
االأهداف العامة لتنمية القطاع اخلا�ص 

· ت�صريع منوالقطاع اخلا�س وتو�صيع اأن�صطته االإنتاجية واخلدمية لتفعيل دوره التنموي 
يف تنويع القاعدة االقت�صادية وتوظيف العمالة الوطنية ، وزيادة م�صاهماته الن�صبية يف 

الناجت املحلي االإجمايل. 
· حتقيق التكامل بني املبادرات احلكومية واخلا�صة ، وتعزيز اجلهود لتح�صني االإنتاجية 
والقدرات التناف�صية ، وتوفري متطلبات التطوير التقني والتوجه نحواالقت�صاد القائم على 

املعرفة.
· تطوير االأنظمة لتي�صري االإجراءات املتعلقة باأن�صطة القطاع اخلا�س ، وتو�صيع فر�س 

م�صاركة املراأة ، وتطوير اآليات ت�صوية املنازعات. 
ال�صيا�صات التنفيذية 

الوطنية   ( اخلا�صة  اال�صتثمارات  اجلاذبة  اال�صتثمارية  البيئة  تهيئة  يف  اال�صتمرار   ·
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واالأجنبية (.
· ا�صتخدام اأدوات ال�صيا�صة النقدية واملالية املالئمة لتمكني القطاع اخلا�س من التغلب 

على تداعيات االأزمة املالية العاملية 
على  الرتكيز  ،مع  اخلا�س  للقطاع  الواعدة  اال�صتثمارية  الفر�س  من  املزيد  توفري   ·
تعزيز عالقات االرتباط والتكامل ال�صناعي بني املن�صاآت العاملة بالتجمعات ال�صناعية، 
مع الرتكيز على م�صاريع البنية التحتية ، وتطوير اخلدمات ال�صحية والتعليمية والتنمية 

االجتماعية. 
· تقلي�س حجم القطاع غري املنظم  ومكافحة ظاهرة الغ�س التجاري وال�صناعي ، وتذليل 
العقبات التي تعرت�س م�صرية تطوير امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ، وتفعيل مواد نظام 
“ ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم ) م / 19 ( وتاريخ 32 / ربيع  التجاري  الغ�س  “ مكافحة 

االآخر 1429 هــ ) 2008 (. 
· اال�صتمرار يف تبني االإجراءات الت�صحيحية للنهو�س ب�صوق االأ�صهم واخلدمات املالية 

االأخرى لالرتقاء بكفاءة اأداء القطاع اخلا�س.
· تكثيف جهود جمل�س الغرف ال�صعودية لالرتقاء بقدرات القطاع اخلا�س ، ليتمكن من 
التعامل بكفاءة ومرونة مع املتغريات وامل�صتجدات على االأ�صعدة املحلية واالإقليمية والدولية 

من خالل توفري املعلومات والبيانات حول االأ�صواق االإقليمية والعاملية.
· موا�صلة تطوير احلوافز املقدمة لال�صتثمارات اخلا�صة ) الوطنية واالأجنبية ( لتمكينها 
قدراتها  حت�صني  اأجل  من   ، النفطية  غري  وال�صادرات  االإنتاج  يف  التقني  املكون  رفع  من 

التناف�صية.
ال�صغرية  املن�صاآت  قطاع  بتطوير  املتعلقة  واخلا�صة  احلكومية  املبادرات  تفعيل   ·
واملتو�صطة، وا�صتحداث هياكل تنظيمية مالئمة لزيادة اإ�صهامه يف الناجت املحلي االإجمايل  

) غري النفطي (.
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تتوا�صل جهود الدولة يف حتقيق التنمية املتوازنة بني املناطق وزيادة تكاملها،وف�صال عن 
تنمية القدرات املوؤ�ص�صية للجهات العاملة يف املناطق،وحتى تتمكن من القيام بر�صالتها يف 

حت�صني البيئة اال�صتثمارية وزيادة االإنتاجية، وتوفري املزيد من فر�س العمل. 

املناطق،وكان  لتنمية  وا�صحة  تنموية  �صيا�صات  املتعاقبة  التنموية  اخلطط  تبنت  وقد 
من اأبرز �صماتها احلر�س على حت�صني بناها التحتية،ومع االأخذ يف احل�صبان االإمكانات 
التنموية لكل منطقة. وب�صفة عامة ترتكز منهجية التخطيط لتنمية مناطق اململكة على 

عدة حماور،وتتلخ�س يف االآتي : 

منط التوزيع ال�صكاين بني املناطق، وداخل كل منطقة، واحلاجة اإلى حتقيق توزان   ·
ن�صبي فيما بينهما.

· الطبيعة واملميزات الن�صبية لكل منطقة،وليتم التعامل معها باأ�صلوب منهجي، ويف اإطار 
تنموي �صامل وم�صتدام.

· حتقــيق التنمـــية املتوازنــة بني مناطـــق اململكة، ومن خالل ت�صييق الفجوة التنموية 
فيما بينهما.

· احلد التدريجي من املركزية االإدارية، وذلك بتعزيز دور االإدارة املحلية.
· تبني حزمة من حوافز اال�صتثمار الجتذاب امل�صتثمرين نحواملناطق االأقل منوا.

التوزيع ال�صكاين مابني املناطق 

ترتب على تركز املوارد واالأن�صطة االقت�صادية يف مناطق حمددة تركز مماثل لل�صكان يف 

22- تنمـــية الـمـناطـــق
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تلك املناطق،واجلدول )1/12( حيث ا�صتحوذت ثالث مناطق ) مكة املكرمة، والريا�س، 
وال�صرقية ( على نحوثلثي ال�صكان ) 64.2%( عام 1431/30هـ )2009(.

التي  واالقت�صادية  اجلغرافية  باخل�صائ�ص  باململكة  االقت�صادي  الن�صاط  حجم  يرتبط 
متار�س يف اإطارها هذه االأن�صطة، وت�صري االإح�صاءات اإلى تركز اأغلب االأن�صطة االقت�صادية 
للقطاع اخلا�س يف املراكز احل�صرية واالقت�صادية الرئي�صة يف اململكة،وحيث ا�صتحوذت 
نحو)%74(  على   ،)%17( وال�صرقية   ،)%26( املكرمة  ومكة   ،)%31( الريا�س   : مناطق 
األف  بلغ عددها نحو695  اململكة،والتي  العاملة يف  التجارية  املوؤ�ص�صات  اإجمايل عدد  من 
موؤ�ص�صة يف عام 27//1428هـ )2007( وتتوزع االأن�صطة االقت�صادية بني مناطق اململكة 

على النحوالتايل : 

ويرتبط توزيع اخلدمات بني املناطق ارتباطا وثيقا بعدد ال�صكان وامل�صاكن يف كل منطقة. 
الرعاية  ومراكز  امل�صت�صفيات  اأ�صرة  ال�صحية،ومن  اخلدمات  املثال،وتتوزع  �صبيل  فعلى 
الكثافة  مع  تتنا�صب  مبعدالت  املناطق  بني  التمري�س  وهيئة  واالأطباء  االأولية،  ال�صحية 
ال�صكانية واملوقع اجلغرايف واحلالة ال�صحية، وبلغت معدالت هذه اخلدمات اإلى ال�صكان 
على م�صتوى اململكة وفق بيانات 1429/28هـ )2008( نحومركز رعاية �صحية اأولية واحد 
لكل 9122 ن�صمة، و2017 �صرير لكل األف ن�صمة، و20 طبيب و 39 ممر�س/ممر�صة لكل 
ع�صرة اآالف ن�صمة. وتتوزع اأي�صا خدمات التعليم العايل، وبح�صب بيانات عام 1429/28هـ 
)2008( فهنالك توافق بني توزيع اجلامعات والكليات اجلامعية احلكومية واالأهلية والطلب 

عليها يف خمتلف املناطق.

اإ�صرتاتيجية التنمية : الروؤية امل�صتقبلية 

مناطق تنموية عالية الكفاءة،وت�صهد تطورا متوازنا،ويف اإطار من التنمية امل�صتدامة،وبحيث 
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تكون قادرة على توطني �صكانها داخل حدودها االإدارية، وتتكامل فيما بينها الإيجاد منظومة 
تنموية فاعلة توؤدي اإلى رفع امل�صتوى املعي�صي وحت�صني نوعية احلياة للمواطنني. 

االأهداف العامة لتنمية املناطق 

دورها يف  يعزز  الذي  بامل�صتوى  وذلك  اململكة،  املتوازنة بني مناطق  التنمية  حتقيق   ·
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

· رفع م�صتويات املعي�صة وحت�صني نوعية احلياة جلميع املواطنني. 
ال�صــيا�صات التنفـــيذية 

· تفعيل العمل التنموي ملجال�س املناطق واحلد من املركزية،ومع تعزيز دور موؤ�ص�صات 
املجتمع املحلي والتطوعي والتعاوين يف تنمية املناطق.

اأداء البلديات، ومتكينها من اال�صتثمار يف امل�صاريع االأكرث توفريا  االرتقاء مب�صتوى   ·
لفر�س العمل،وف�صال عن تعزيز التعاون مع القطاع اخلا�س يف تنفيذ امل�صاريع التنموية.

امل�صاريع  لدعم  التمويلية  واملوؤ�ص�صات  املتخ�ص�صة  االإقرا�س  �صناديق  دور  تفعيل   ·
لال�صتثمار،  جذبا  االأقل  واملحافظات  املناطق  يف  احلجم،وخا�صة  وال�صغرية  املتو�صطة 
وتعزيز املعونات الفنية املقدمة لهذه امل�صاريع لتذليل املعوقات التنظيمية والت�صويقية يف 

املناطق املختلفة.

االإ�صرتاتيجية  يف  املقرتحة  التنموية  واملحاور  للممرات  تنفيذية  عمل  خطة  اإعداد   ·
الوطنية العمرانية، ومتابعة تنفيذها.

· تفعيل دور مراكز النموالوطنية واالإقليمية واملحلية،ومع الرتكيز على مراكز النمواملحلية 
لكونها مراكز اقت�صادية واجتماعية اأقل منوا.

تفعيل التكامل الوظيفي واالإنتاجي بني مراكز املدن الكربى واملتو�صطة وال�صغرية،   ·
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واملدن  االإدارية  للمناطق  الن�صبية  واملزايا  االقت�صادية  املقومات  من  باال�صتفادة  وذلك 
اأجل زيادة  بيئة حمفزة لال�صتثمار،ومن  القروية، وتوفري  املناطق  تنمية  الكربى يف دعم 

االأن�صطة االقت�صادية وتنويعها.
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