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 تقرير موجز حول
 خطة التنمية التاسعة

 هـ٣٥/١٤٣٦-٣١/١٤٣٢
 )م٢٠١٤-٢٠١٠(

  مقدمـة
تشكل خطة التنمية التاسعة استمراراً للنهج التنمـوي، الـذي   

ـ   تباعهإحرصت المملكة على  الماضـية،   ةعلى امتداد العقـود األربع
والتخطـيط  للنشـاط الحكـومي،    توجيهيوالذي يمزج بين التخطيط ال

المسارات التنموية والرؤيـة  لنشاط القطاع الخاص في إطار  التأشيري
  .المستقبلية التي يحددها التخطيط االستراتيجي على المدى البعيد

طة وفق منهجيـة علميـة، اسـتندت إلـى     هذه الخ أعدتوقد 
دراسات مستفيضة ومسوحات إحصـائية، غطـت مختلـف الجوانـب     

واعتمد خالل عملية اإلعداد والتحليل، علـى  . االقتصادية واالجتماعية
حزمة من برامج التحليل اإلحصائي، إضافة إلـى نمـاذج اقتصـادية    

حكوميـة  بالرؤى التي بلورتها الجهـات ال  يناستعو. طورتها الوزارة
ضمن استراتيجياتها وبرامجها وسياساتها القطاعية وبصـفة خاصـة   

االسـتراتيجية  : االستراتيجيات والخطط طويلة المدى المعتمدة، ومنها
، واإلسـتراتيجية  الوطنيـة  الوطنية للصناعة، واإلستراتيجية العمرانية

 ،الوطنية للنقل، والخطـة الوطنيـة لالتصـاالت وتقنيـة المعلومـات     
واإلسـتراتيجية الوطنيـة    ،ة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنيةوالسياس
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ثم خضـعت هـذه   . لإلنماء االجتماعي، وإستراتيجية الرعاية الصحية
داخـل المملكـة   (الخطة لمراجعات دقيقة من قبل خبراء متخصصـين  

، حيث شملت المراجعة منهجية اإلعداد، والمحتـوى ومـا   )وخارجها
انطوى عليه من توجهات وأهداف تنمويـة واسـتراتيجيات وبـرامج    

كما أنها تُعد بمثابة الحلقة . تحقيق التوجهات وبلوغ األهداف تستهدف
الثانية في منظومة المسار االستراتيجي بعيد المدى الذي يمتـد حتـى   

 تنمويـة  متضمناً أربع خطط خمسـية ) م٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦عام 
 .متتابعة

، خمسـة محـاور رئيسـة   وترتكز خطة التنمية التاسعة علـى  
كامالً لمواصلة التنمية الشـاملة والمتوازنـة   تشكل فيما بينها إطاراً مت

لالقتصاد الوطني خالل السنوات الخمس القادمة، فضالً عـن إرسـاء   
على  المحور األولويركز . دعائم التنمية المستدامة على المدى البعيد

تعزيز وتكثيف جهود تحسين مستوى معيشـة المـواطن واالرتقـاء    "
اإلنسان هـو أداة وغايـة عمليـة    أن "انطالقاً من مبدأ " بنوعية حياته

ومن ثم، تستهدف الخطة االستمرار في رفع مستوى الدخول ". التنمية
الحقيقية للمواطنين، ومواصلة التحسين الكمـي والنـوعي للخـدمات    
المقدمة لهم، واحتواء جيوب الفقر والقضاء عليهـا، باإلضـافة إلـى    

ـ  . المحافظة على استقرار األسعار ي مسـتوى  والستدامة التحسـين ف
المعيشة ونوعية الحياة، يهتم المحور بالحفاظ على الموارد الطبيعيـة  
وحماية البيئة، وذلك بتشجيع استخدام األساليب عالية الكفاءة في إدارة 



 

)٩/٩٠( 
 

الموارد الطبيعية وتنميتها، إضافة إلى ترشيد اسـتخدامها والمحافظـة   
ة مـن تـأثير   كما أنه، ونظراً لما لألوضاع السكاني. على النظام البيئي

على مستويات المعيشة ونوعية الحياة، أفردت الخطـة فصـالً كـامالً    
لمعالجة مختلف جوانب العالقة بين االتجاهات السكانية المتوقعة خالل 

 . فترة الخطة ومستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم

تنمية القوى البشـرية الوطنيـة وزيـادة    " المحور الثانيأما 
برفع معدالت المشاركة الكلية للقوى العاملة الوطنية، ، فيعنى "توظيفها

واالرتقاء المستمر بمهاراتها وتنمية قدراتها، وتوفير فـرص العمـل   
وقـد انطـوت   . المجزي لها، وزيادة حصتها في سوق العمل الـوطني 

البرامج والسياسات التي تستهدف رفع قـدرات عناصـر    على الخطة
العمل والتطورات المتسارعة في  العمل الوطنية لتواكب متطلبات سوق

كما أولت الخطـة اهتمامـاً   . تقنيات اإلنتاج وأساليب اإلدارة والتنظيم
، وتحفيز العمالة الوطنية على تمثل قيم المثـابرة  "ثقافة العمل"بتعزيز 

والصبر على العمل واإلبداع، واالبتكار والتجديد وصوالً إلى مسـتوى  
. تحول المنشود نحو اقتصـاد المعرفـة  التي يتطلبها ال" عمالة المعرفة"

واستهدفت الخطة أيضاً تنمية سـوق العمـل السـعودي، واالرتقـاء     
بمستوى خدماته وكفاءته، بما يضمن توجيه عناصر العمل نحو أفضل 
االستخدامات، وبما يحقق االنسجام بين جانبي العرض مـن العمالـة   

ياسـات  ولهذا الغرض تضمنت الخطة حزمة مـن الس . والطلب عليها
تستهدف معالجة االختالالت الكلية التي يعاني منها سوق العمل، وفـي  
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مقدمتها ارتفاع درجة االعتماد على العمالة الوافدة، وبـروز ظـاهرة   
 . البطالة، خاصة بين الشباب

، "التنمية المتوازنة بين المنـاطق " المحـور الثالـث   ويستهدف
نشر الجهد التنموي وثماره بين مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في 

هذا المحـور،  أهداف وإلنجاز . زيادة التقارب بين مستوياتها التنموية
تركز برامج الخطة على توفير التجهيزات األساسية والخدمات العامـة  

رات ومعايير موضوعية تعكس في مختلف المناطق، اعتماداً على مؤش
أوضاعها واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية، إضافة إلى توفير متطلبات 

تطوير القاعدة اإلنتاجية لكل منطقة، اسـتناداً  و ،مادية وتنظيمية أخرى
 . إلى مقوماتها التنموية وميزاتها النسبية

، بمواصلة تطوير هيكل "التطوير الهيكلي" المحـور الرابـع  ويهتم 
القتصاد السعودي، من خالل تعميق عملية التنويع األفقـي والرأسـي   ا

لقاعدته اإلنتاجية، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير 
النفطية في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات وتوفير الفرص 

كما ُيعنى بتعزيز مشاركة القطـاع الخـاص فـي مختلـف     . الوظيفية
ادية، وإرساء دعائم االقتصاد المعرفي، بحيث يتعـاظم  األنشطة االقتص

فيه دور المعرفة كمصدر من مصادر القيمة وتكوين الثروة، ولتشـكل  
هـذا المحـور،   أهداف ويتطلب إنجاز . لنمو االقتصاديلمحرك أساس 

أخرى، زيـادات ملموسـة فـي مخصصـات أنشـطة       عواملضمن 
ومؤسسات البحث والتطوير، وحفز وتشجيع االبتكارات، فضـالً عـن   
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تعزيز البنية التحتية إلدارة المعرفة، ودعم صناعات االتصاالت وتقنية 
المعلومات والبرمجيات، بما يتوافق مع أهداف اإلستراتيجية الوطنيـة  

 . للصناعة

فع القدرات التنافسـية لالقتصـاد   ر" المحـور الخـامس  وينطوي 
على أهمية كبيرة، خاصة في ظل تنـامي   "الوطني والمنتجات الوطنية

اتجاهات العولمة وتزايد اندماج االقتصـاد السـعودي فـي منظومـة     
االقتصاد العالمي، مما يتطلب تعزيز تنافسية االقتصاد الـوطني لرفـع   

المباشرة، وتحسين  قدرته على اجتذاب االستثمارات الوطنية واألجنبية
تنافسية منتجاته في السوق المحلي واألسواق الخارجيـة، واكتسـاب   

وقد تبنت الخطة مجموعة مـن  . ميزات تنافسية جديدة لتنمية صادراته
األهداف العامة لتطوير القدرات التنافسية، واعتمدت سياسات وآليـات  

 .تنفيذية محددة لتحقيق تلك األهداف
ميزة لهذه الخطة في اإلصـرار علـى   وتتمثل أهم السمات الم

تحقيق طموحاتها وتوجهاتها التنموية على الرغم من بروز العديد من 
 : التحديات على الصعيدين المحلي والدولي تتلخص في اآلتي

 : على الصعيد المحلي
استمرار نمو السكان بمعدالت مرتفعة نسبياً، وما تحمله تلـك   -

و الطلب على الخـدمات  المعدالت من مضامين مهمة تتعلق بنم
في مجاالت التعليم والصـحة والنقـل واالتصـاالت     يةاألساس

 . والبلديات وخدمات المنافع الحيوية والمساكن
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ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بفضل التوسع الملحوظ  -
في فرص التعليم والثقافة، وما يترتب عليه من تطلع مسـتمر  

 . ومتصاعد لبلوغ مستويات معيشية أرقى وأفضل

النمو المستمر في أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمـل   -
بحثاً عن فرص وظيفية مالئمة في ظل وجود بطالـة نسـبية،   

 . خاصة بين فئة الشباب

ارتفاع معدالت استغالل الموارد االقتصادية النادرة، وخاصـة   -
 . الموارد المائية

زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق  -
المحلي واألسواق الخارجية، خاصة بعـد انضـمام المملكـة    

 . لمنظمة التجارة العالمية

ية النوعية لقوة العمل السعودية، تصاعد أهمية اإلسراع بالتنم -
إلكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات 
العلمية والتقنية المتالحقة، واإلسهام بفعالية في تعزيز إنتاجية 

 . وتنافسية االقتصاد الوطني وتعجيل تحوله إلى اقتصاد معرفي

مية، ومواصلة تجاوز أية سلبيات قد تفرزها األزمة المالية العال -
التطور الذي تشهده مؤسسات القطاع المالي المحلي، وتعزيـز  
تطوير أنظمته وأدواته، ودوره الحيوي فـي تمويـل فعاليـات    

 . اإلنتاج واالستثمار خالل الفترة المقبلة
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 تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات الحكومية نتيجة لبروز معوقات -
المقـاولين  تنظيميـة وفنيـة وإجرائيـة، منهـا نقص عـدد  

المحليين المؤهلين تأهيالً جيـداً، وضـعف القـدرات الفنيـة     
لألجهزة المعنية بإجراء الدراسات والتصاميم واإلشراف علـى  
تنفيذ المشروعات الحكومية، إضافة إلى تحديات تتعلق بتسريع 
توفير مواقع مناسبة لبعض المشروعات، وبظهـور نزاعـات   

لبطء أحياناً إلـى تـأخر   كما يعزى ا. على ملكية البعض اآلخر
توريد أو نقص بعض المواد أو زيادة أسعارها، أو ندرة العمالة 

 .الماهرة وارتفاع أجورها

 
 : على الصعيد الدولي

تنامي النزعات الحمائية، االقتصادية والتجارية، ضد صـادرات   -
ـ البلدان النامية، وذلك على الرغم من وجود اتفاق ات منظمـة  ي

التجارة العالمية، والتي زادت مظاهرها بعـد األزمـة الماليـة    
 .  واالقتصادية العالمية

استمرار إنشاء التكتالت االقتصادية واإلقليمية ومناطق التجارة  -
الحرة والتوسع فيها، وما لتلك التكتالت من انعكاسـات علـى   

 . أوضاع التجارة الخارجية للمملكة

التقنية كوسـيلة ضـرورية وحاسـمة    تصاعد أهمية العلوم و -
لتحقيق مكاسب اقتصاديـة وتجاريــة، فــي ظـل تعـاظم     

 . المنافسة في أسواق السلع والخدمات
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تراجع األهمية النسبية للموارد األولية بين مكونات الميـزات   -
التنافسية للمنتجات، في مقابل ازدياد أهميـة ووزن المكـون   

 . المعرفي والتقني

بشأن األوضاع المستقبلية لألسواق " التيقنعدم "ازدياد عنصر  -
مما المالية العالمية وأسواق الصرف األجنبي والمواد األولية، 

في مجاالت التجارة الخارجيـة   يعوق تنفيذ السياسات المالئمة
 . واستثمار الموجودات األجنبية للدولة

التزايد المستمر ألهمية التجارة الدولية في الخـدمات، حيـث    -
تسهم ثورة االتصاالت وتقنية المعلومات في تحقيق نمو قـوى  
للتجارة في الخدمات عبر الحدود، وما يواكب ذلك من نشـوء  

 . سوق للخدمات تتميز بقدرٍ عاٍل من المنافسة

تزايد حـدة المنافسـة الدوليـة السـتقطاب رؤوس األمـوال       -
 .الستثمارات األجنبية المباشرةوا

لقد واكب إعداد خطة التنمية التاسعة دخول االقتصاد العـالمي  
وعلى الرغم من األعباء التي ولدتها . في أزمة مالية واقتصادية طاحنة

األزمة على جميع دول العالم، فإن البرنامج التنموي الذي تبنته الخطة 
يرة التنموية، ويسـتند  عكس تصميم الدولة على مواصلة تسريع المس

البرنامج التنموي للخطة علـى توجيهـات خـادم الحرمين الشريفين 
الداعية إلى مواصلة واإلسراع في تنفيذ االسـتثمارات   –حفظه اهللا  –

والمشاريع االستراتيجية خالل السنوات المقبلة لتعزيز مكتسبات التنمية 
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د البرنامج التنمـوي  كما يستن. ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة
للخطة على األسس المتينة لالقتصاد الوطني، والتي ترسـخت خـالل   

 . العقود الماضية عبر تراكم المنجزات التنموية
 

ويسر وزارة االقتصاد والتخطيط إصدار هذا التقريـر المـوجز    
الذي يستعرض المالمح الرئيسة والمميزة لخطـة التنميـة التاسـعة    

امة للخطة وآلياتها التنفيذيـة وأولوياتهـا وأهـم    متناوالً األهداف الع
كما يوجز التقرير أهم سمات قطاعات التنميـة  . السياسات التي تتبناها

موضحاً األهداف العامة لكل قطاع، ومـا يسـتهدف القطـاع     الرئيسة
 .إنجازه خالل مدتها، والمتطلبات المالية الالزمة لتحقيق ذلك
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  :األهداف العامة :أوالً
تستند األهداف العامة لخطة التنمية التاسعة وآلياتها التنفيذية 
إلى مرجعيات أساسية ومبادئ راسخة تؤكد حرص الدولة على تحقيق 

وتعبر . التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة والمتوازنة والمستدامة
هذه األهداف بصورة جلية عن التوجهات التنموية للدولة، وحرصها 

عملية التنمية، وترسيخ مقومات استدامتها، وتحقيق على تسريع 
التنمية المتوازنـة بيـن مناطق المملكة، واالستمرار في تحسين 
مستوى معيشة المواطنين واالرتقاء بنوعية حياتهم، والعناية بالفئات 

كما تؤكد هذه .  المحتاجة من أفراد المجتمع، وتقليص معدالت البطالة
لتنمية القوى البشرية التي توليها الخطة ة األهداف األهمية البالغ

إسهامات القطاع الخاص في عملية زيادة الوطنية ورفع كفاءتها، و
التنمية، ودعـم التوجه نحو اقتصاد المعرفة، ورفع معدالت نمو 

كفاءة أدائـه، وتحسين قدراته التنافسية االرتقاء باالقتصاد السعودي و
 .لعالميفي ظل مستجدات الواقع االقتصادي ا

 :الهدف األول 
المحافظة على التعاليم والقـيم اإلسـالمية، وتعزيـز الوحـدة     
الوطنيــة، واألمــن الــوطني الشــامل، وضــمان حقــوق اإلنســان، 
وتحقيق االستقرار االجتمـاعي، وترسـيخ هويـة المملكـة العربيـة      

 .واإلسالمية
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 :الهدف الثاني 
إلى االستمرار في تطوير المشاعر المقدسة، والخدمات المقدمة 

 .بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولةوالزوار لحجاج والمعتمرين ا
 : الهدف الثالث 

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، وذلك مـن  
 . ةاالجتماعي يةخالل تسريع وتيرة النمو االقتصادي والرفاه

 : الرابعالهدف 
في دورها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز 

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية
 : الهدف الخامس

للمواطنين في تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة 
هـذه  باكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من االنتفـاع  

 .ير مستوى الئق من الخدمات الصحيةالقدرات المكتسبة، وتوف
 : الهدف السادس

رفع مستويات المعيشـة وتحسـين نوعيـة الحيـاة لجميـع      
 .المواطنين

 : الهدف السابع
تنويع القاعدة االقتصادية أفقياً ورأسـياً، وتوسـيع الطاقـات    
االستيعابية واإلنتاجية لالقتصاد الوطني، وتعزيز قدراتـه التنافسـية،   

 .النسبية هن ميزاتوتعظيم العائد م
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 : الهدف الثامن
ى المعرفة وتعزيز مقومـات  ـاالقتصاد المبني عل والتوجه نح
 .مجتمع المعلومات
 : الهدف التاسع
القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية دور تعزيز 

، )الوطنية واألجنبيـة (والبيئية، وتوسيع مجاالت االستثمارات الخاصة 
 . ومجاالت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

 : الهدف العاشر
 –وبخاصـة المـوارد المائيـة     –تنمية المـوارد الطبيعيـة   

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

 : الهدف الحادي عشر
مواصلة اإلصالح االقتصادي واالجتماعي والمؤسسي وتطوير 

ة وتحسين األداء والعمل على ترسـيخ  ياألنظمة ذات العالقة برفع الكفا
تطـوير  مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في 

 .أنشطتها اإلنمائية
 : الهدف الثاني عشر

تعزيز التكامل االقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج 
، وتطوير عالقـات المملكـة بالـدول    والدول العربية األخرى العربية

 .اإلسالمية والدول الصديقة
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 : عشر لثالهدف الثا
مساهمته زيادة ل ،تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 .واستحداث األطر لرعايته وتنظيمه ،في الناتج المحلي اإلجمالي
 

 الرئيسة آليات التنفيذ :ثانياً 
تسريع وتيرة النمو االقتصادي وتوزيع ثمـاره بـين منـاطق     .١

 .المملكة، والشرائح االجتماعية المختلفة

 .تعزيز الفاعلية التنموية لالستثمارات األجنبية المباشرة .٢
 . تقليص الفجوات التنموية بين المناطق اإلدارية .٣

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

تكثيف الجهود لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحيـاة   .٦
 .واالستمرار في تقليص معدالت الفقر

على المعرفة القائم اد تهيئة البيئة المواتية للتوجه نحو االقتص .٧
 .والتحول التدريجي نحو مجتمع المعلومات

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

تحقيق االستقرار المالي واالستمرار في انتهاج سياسة ماليـة   .٩
ونقدية تسهم في رفع معدالت النمـو االقتصـادي وتقلـيص    

 . الضغوط التضخمية

 .التنمويةقطاعات الالوطنية في لة مالعاالقوى إسهام زيادة  .١٠
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توفير فرص التعليم وتحسـين معـدالت االلتحـاق بمراحلـه      .١١
المختلفة، وتطوير النظام التعليمي لضمان االستجابة النوعيـة  
ــة، وللمعــارف  ــة لالحتياجــات التنمويــة والمجتمعي والكمي

 .المستجدة

توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني والتقنـي وتطويرهـا    .١٢
 .المناطق اإلداريةجميع ونشرها في 

توفير الرعاية الصحية الشـاملة والمتكاملـة لجميـع أفـراد      .١٣
  .المجتمع

تباع سياسة سكانية تراعي المتغيرات الكمية والنوعية للسكان ا .١٤
لسكانية وتوزيعاتهم الجغرافية، وتعزيز العالقة بين الخصائص ا

 .وتوجهات التنمية المستدامة
تطوير المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية  .١٥

 .هذه المشاركة وتعزيز للمملكة

دعم مشاركة الشباب في النهضة التنموية للمملكة وتمكيـنهم   .١٦
 .في تنمية المجتمع ةالفاعل اتاإلسهاممن 

بي احتياجـات  توفير السكن المناسب على أوسع نطاق وبما يل .١٧
 .فئات المجتمع

والحد مـن انعكاسـاته علـى     ،حماية النزاهة ومكافحة الفساد .١٨
المناخ االستثماري واألبعـاد االقتصادية واالجتماعيـة لخطـة   

 .التنمية
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تعزيز الثقافة الوطنية وتنميتهـا، وزيـادة اإلنتـاج الثقـافي      .١٩
 .والعلمي

لدول الخليج تعميق التكامل االقتصادي بين دول مجلس التعاون  .٢٠
 .العربية، وتفعيل عالقات المملكة العربية واإلسالمية والدولية

ـ    .٢١ يم وتحسين آليات تنفيذ البرامج والمشـاريع التنمويـة، وتق
 .السياسات التنفيذية التي تتبناها الخطة

تقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتـذليل   .٢٢
 .المعوقات التي تعترض تنميتها

بالبعد االجتماعي لعملية التنميـة بتعزيـز المشـاركة     االهتمام .٢٣
األهلية في عمليات التنمية والرعاية االجتماعية ودعم الفئـات  
المحتاجة، وذوي االحتياجات الخاصة، وإيالء اهتمـام خـاص   

 .لفئات الشباب والمرأة والطفل

 ياالقتصاد التطور: ثالثاً
الخمس القادمة تستهدف خطة التنمية التاسعة، خالل السنوات  

تحقيق معدل نمو ، )٢٠١٤-٢٠١٠(هـ ٣٥/١٤٣٦-٣١/١٤٣٢
باألسعار الثابتة  للناتج المحلي اإلجمالي )٥,٢(سنوي متوسط قدره 

، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠لعام 
ألف  ٤٦,٢المواطن من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة من 

ألف ريال في  ٥٣,٢إلى نحو  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ريال في عام 
 .)٢٠١٤( هـ٣٥/١٤٣٦ عام
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كذلك تستهدف الخطة على مستوى االقتصاد الكلي تحقيق ما 
 : يلي
  تكوين رأس المال الثابـت اإلجمـالي  (نمو إجمالي االستثمارات (

ولتبلغ حصته في النـاتج  ) ١٠,٤(بمعدل سنوي متوسط قدره 
ــو  ــالي نح ــي اإلجم ــام ) ٣٨,٥(المحل ــة ع ــة الخط بنهاي

 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

   نمو الصادرات من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط قـدره
)٤,٥ ( لتبلغ حصتها في الناتج المحلي اإلجمالي نحو)٣٥,٧ (

 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بنهاية الخطة عام 

   ١٠(نمو الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قـدره (
بنهايـة  ) ٢٣,٧(لمحلي اإلجمالي نحو الناتج افي لتبلغ حصتها 

 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦الخطة عام 

   نمو الواردات من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط قـدره
)٧,٧ ( لتبلغ حصتها في الناتج المحلي اإلجمالي نحو)٦٧,٦ (

 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦بنهاية الخطة عام 

   علـى السـلع   ) الحكـومي والخـاص  (نمو االستهالك النهـائي
ليشـكل نحـو   ) ٥,٤(والخدمات بمعدل سنوي متوسط قـدره  

)٩٠ (   هــ  ٣٥/١٤٣٦من الناتج المحلي اإلجمالي فـي عـام
)٢٠١٤ .( 
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  نسبة السـعودة (الكلية الوطنية في العمالة العمالة زيادة نسبة (
إلى نحـو  ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) ٤٧,٩(من نحو 

)٥٣,٦ ( هـ ٣٥/١٤٣٦عام)تـوفير  وذلك من خالل ) ٢٠١٤
من  مليون فرصة عمل لتشغيل الداخلين إلى سوق العمل) ١,١(

 .المواطنين
  ٩,٦(خفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو ( عام

بنهاية الخطـة عـام   ) ٥,٥(إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
 ).٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

 
 خطة التنمية التاسعة مؤشراتأهم 

 )٢٠١٤-٢٠١٠( هـ٣٥/١٤٣٦-٣١/١٤٣٢

 المؤشــرات
معدالت النمو السنوي 

 )(المتوسط 
 ٥,٢ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي *  

 ١٠,٤تكوين رأس المال اإلجمالي الثابت * 
 ٧,٩ القطاع النفطي   - 

 ١١,٨ الخاصالقطاع   - 

 ٥,٢ حكوميالقطاعال   - 

 ٤,٥ من السلع والخدماتالصادرات *  

 ١٠,٠النفطيةالصادرات غير  - 

 ٧,٧ من السلع والخدماتالواردات *  

 ٥,٤ االستهالك النهائي  - 

 ٥٣,٦ ) *(من إجمالي العمالةالعمالة الوطنيةنسبة  *  

 ٥,٥ ) *(معدل البطالة * 

 .في نهاية الخطة (*)  
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-٣١/١٤٣٢التاسعة وعلى الصعيد القطاعي، تستهدف الخطة  
تحقيق معدالت النمو اآلتية باألسعار  )٢٠١٤-٢٠١٠(هـ ٣٥/١٤٣٦

 :)١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠الثابتة لعام 
  ٦,٦(لقطاع الخاص بنحو انمو ( مدة في المتوسط سنويا خالل

خطة مما يؤدي إلى ارتفاع المساهمة النسبية لهذا القطاع فـي  ال
 . بنهاية الخطة) ٦١,٥(الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

  ١,٢(قطاع النفط والغاز بنحو نمو(   بحيـث  خالل مدة الخطـة
في الناتج المحلي اإلجمـالي  تبلغ المساهمة النسبية لهذا القطاع 

يتماشى مع التوجـه نحـو   ، مما في نهاية الخطة) ١٩,٦(نحو 
 . االعتماد على النفطتخفيض 

 ٤,٨(بمعدل سنوي متوسط قدره نحـو   لقطاع الحكوميا نمو (
الناتج المحلي اإلجمالي مما يؤدي إلى رفع مساهمته النسبية في 

 ).١٧,٣(بنهاية الخطة إلى 

   ٦,٣(نمو القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قـدره (
مما يؤدي إلى رفع المساهمة النسبية لهذه القطاعات في النـاتج  

 .بنهاية الخطة) ٨١,٣(المحلي اإلجمالي إلى نحو 
  متوسط قدره نمو القطاعات اإلنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي

)٦,٣ ( مما يرفع مساهمتها النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي
 .بنهاية الخطة) ٢٨,٢(إلى 
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  معدل نمو سنوي متوسط يقدر  قطاعات الخدمات الخاصةتحقيق
مما يؤدي إلى رفع مساهمتها النسبية في النـاتج  ) ٧,١(بنحو 

 . بنهاية الخطة) ٣٥,٨(المحلي اإلجمالي إلى نحو 

  ١,٧(قطاع الزراعة والغابات وصيد األسماك بنحو نمو( ، بحيث
في الناتج المحلي اإلجمالي إلـى نحـو    ترتفع مساهمته النسبية

)٤ (بنهاية الخطة. 
  سنوي متوسط  معدلبوالمحاجر، غير النفطي قطاع التعدين نمو

  .)٩,٢(قدره نحو 
 ٧,٢(قطاع الصناعات التحويلية بنحـو   نمو (   فـي المتوسـط

بحيث ترتفع مساهمته النسـبية فـي النـاتج المحلـي     سنوياً، 
كما تسـتهدف الخطـة   بنهاية الخطة، ) ١٤(إلى نحو اإلجمالي 

نمو القيمة المضافة لصناعة تكرير النفط بمعدل سنوي متوسـط  
بمعدل سنوي متوسط قدره  ، ولصناعة البتروكيماويات)٧(قدره 

)٥,٧( التحويلية األخرى بمعدل سنوي متوسـط  ، وللصناعات
 ).٧,٦(قدره 

 بنحـو   وقطاع البناء والتشييد نمو قطاع الكهرباء والغاز والمياه
)٧,٥ (نحو و)٧,٢( على التوالي خالل مدة الخطة. 

     نمو قطاع النقل واالتصاالت وقطاع خـدمات المـال والتـأمين
خالل مدة على التوالي ) ٧,٢(و) ٦,١(بنحو والعقار واألعمال 

 .الخطة



 

)٢٧/٩٠( 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط
 )١٩٩٩(هـ ١٩/١٤٢٠باألسعار الثابتة لعام 

 القطاعات
 القيمة

 )مليون ريال(

معدل النمو 
السنوي 
المتوسط 

)*** ( 

النسبة من الناتج المحلي 
 ) ***(اإلجمالي 

 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

مستهدف 
الخطة (

 )التاسعة
 هـ٣٠/١٤٣١
)٢٠٠٩( 

هـ ٣٥/١٤٣٦
)٢٠١٤( 

 القطاعات غير النفطية -أ
٦٥٩٦٦٩,

٨١,٣ ٧٧,١ ٦,٣ ٦٨٩٥٦٥١,٥* 

القطاعات اإلنتاجية           . ١
٢٢٨٠٩٩,

٢٨,٢ ٢٦,٧ ٦,٣ ٣١٠١٥٥,٠ ٠ 
الزراعة والغابات وصيد  ١/١

 ٤,٠ ٤,٧ ١,٧ ٤٤١٩٧ ٤٠٥٩٠,٤األسماك                   
،التعدين غير النفطي  ١/٢

 ٠,٤ ٠,٤ ٩,٢ ٤٧٦٢,٥ ٣٠٦٩,٣والمحاجر                 

الصناعات التحويلية         ١/٣
١٠٨٥١١,

١٤,٠ ١٢,٧ ٧,٢ ١٥٣٦٣٤,٠ ٧ 
 ٣,٠ ٢,٨ ٢٣٨٩٢,٦٣٣٥١٠,٧٧تكرير النفط              ١/٣/١
 ١,٧ ١,٧ ١٤١٩٣,٧١٨٧٣٧,٤٥,٧البتروكيماويات           ١/٣/٢
الصناعات التحويلية  ١/٣/٣

 ٩,٢ ٨,٢ ٧,٦ ١٠١٣٨٦,٠ ٧٠٤٢٥,٤األخرى                          
 ١,٩ ١,٧ ١٤٨٢٩,٠٢١٢٥٧,٧٧,٥الكهرباء والغاز والمياه      ١/٤
 ٧,٨ ٧,١ ٦١٠٩٨,٦٨٦٣٠٣,٧٧,٢البناء والتشييد              ١/٥

 قطاعات الخدمات الخاصة . ٢
٢٨٠٥٢٥,

٣٥,٨ ٣٢,٨ ٧,١ ٣٩٤٦١٧,٤ ٤ 
التجارة والمطاعم  ٢/١

 ٩,٦ ٨,٧ ٧,٣ ١٠٦٠٣٢,٧ ٧٤٧٠٢,٩والفنادق                   
 ٧,١ ٦,٨ ٥٨٣٩٢,٨٧٨٣١٨,٧٦,١          واالتصاالتالنقل   ٢/٢
خدمات المال والتأمين  ٢/٣

والعقار            واألعمال
١١٤١٣٠,

١٤,٧ ١٣,٣ ٧,٢ ١٦١٦٠٩,١ ٦ 
 ٧,٣ ٦,٧ ٥٧٥٤٦,١٧٩٩٢٣,٤٦,٨ خدمات عقارية ٢/٣/١
خدمات المال والتأمين ٢/٣/٢

 ٧,٤ ٦,٦ ٧,٦ ٨١٦٨٥,٧ ٥٦٥٨٤,٥واألعمال                
الخدمات الجماعية ٢/٤

 ٤,٤ ٣,٩ ٧,٩ ٤٨٦٥٧,٠ ٣٣٢٩٩,١واالجتماعية والشخصية    

الخدمات الحكومية           . ٣
١٥١٠٤٥,

١٧,٣ ١٧,٧ ٤,٨ ١٩٠٨٧٩,١ ٢ 
قطاع النفط الخام والغاز -ب

 الطبيعي
٢٠٣١٦٣,

١٩,٦ ٢٣,٧ ١,٢ ٢١٥٦٤٨,٢ ٤ 
 ٠,٩- ٠,٨- ١٠١٠١,٨٧,٤-٧٠٦٧,٩- **بنود أخرى  



 

)٢٨/٩٠( 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي
٨٥٥٧٦٥,

١ 
١١٠١١٩٧,

١٠٠ ١٠٠ ٥,٢ ٩ 
 . بنكيةمصاريف الخدمات البعد خصم غير شاملة لصافي رسوم الواردات (*) 
معدالت النمو  .       (***)بنكيةرسوم الواردات ناقصاً مصاريف الخدمات ال (**)

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر.   مقربة إلى أقرب رقم عشري والنسب

 أولويات الخطة: رابعاً
 التنويع االقتصادي )أ(

 على ترسـيخ قواعـد التنميـة االقتصـادية الشـاملة     حرصاً 
مفهوماً موسعاً للتنويع االقتصـادي  ، تبنت الخطة والمستدامة بالمملكة

 :رئيسية هي) مكونات(شمل خمسة أبعاد 
  الهيكل اإلنتاجي(تنويع القاعدة االقتصادية.( 

 التنويع المؤسسي للنشاط االقتصادي. 

 المكاني لألنشطة االقتصادية التنويع. 

 تنويع الصادرات . 

 تنويع اإليرادات العامة. 

الخطة تحقيق تقدم ملموس على صعيد كل بعد مـن  واستهدفت   
فحددت لكل بعد مجموعة األهداف المطلوب تحقيقها وحزم  ،هذه األبعاد

السياسات واآلليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق تلك األهداف، وذلك علـى  
 :التالي النحو

 :تنويع القاعدة االقتصادية )١-أ(
اهتمت الخطة بتعميق عملية التنويع األفقي والرأسي للقاعـدة   

 –االقتصادية من خالل تسريع وتائر النمو في القطاعات غير النفطيـة  
 .اإلنتاجية والخدمية، في المجاالت الواعدة داخل هذه القطاعات



 

)٢٩/٩٠( 
 

غير النفطيـة منظومـة   وتبنت الخطة لكل قطاع من القطاعات  
متكاملة من األهداف العامة والمحددة التي انبثقت من رؤية مسـتقبلية  
واضحة لتنمية القطاع، واختارت الخطة لكل قطاع حزمة من السياسات 

 .واآلليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق األهداف الموضوعة
وقد حددت توجهات الخطة مجاالت التركيز فيما يتعلق بتنويـع   

 : عدة االقتصادية في اآلتيالقا
الصناعات التي تعتمد على استغالل الميزات النسبية لالقتصـاد   -

الوطني وتحويلها إلى ميزات تنافسـية مثـل البتروكيماويـات    
 .والصناعات كثيفة االستخدام للطاقة

الصناعات عالية التقنية وكثيفة رأس المال، ومنها الصـناعات   -
م بفاعلية في عمليـة التحـول   التعدينية والدوائية، والتي تسه
 .نحو اقتصاد قائم على المعرفة

صناعة السلع الرأسمالية مثل صـناعة المنتجـات المعدنيـة،     -
 .واآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية

تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرهـا ألهميـة    -
دورها وإسهاماتها في تنويع القاعدة االقتصادية، وتوفير فرص 

 . عملال

 .الصناعات التحويلية المتجهة للتصدير -

 .نشاط السياحة -

الزراعة العصرية التي تركـز علـى المحاصـيل ذات القيمـة      -



 

)٣٠/٩٠( 
 

المضافة العالية، والتي تسـتخدم تقنيـات متقدمـة لترشـيد     
 .ن كفاءة استخدام الموارد الطبيعيةالمياه، وتحسن ماستهالك 

اء سلسلة مـن  مختلف أنشطة التعدين التي يمكن من خاللها بن -
 .الصناعات المتكاملة

 :التنويع المؤسسي )٢-أ(
تمثل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي البعد  

وقد أولت خطة التنمية . الثاني للتنويع االقتصادي وهو البعد المؤسسي
التاسعة عناية خاصة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في سائر 

إنتاج واستثمار وتصدير وتوفير فرص الفعاليات االقتصادية من 
التوظيف للمواطنين وذلك بهدف توسيع رقعة مشاركة هذا القطاع في 

وتنبثق . األنشطة اإلنتاجية والخدمية ومن ثم تعزيز دوره التنموي
تتطلع من رؤية مستقبلية  األهداف العامة للخطة بشأن القطاع الخاص

تنافسية ذات مستوى قطاع خاص كفؤ ومتنوع، ويتمتع بميزات "إلى 
عالمي، ويولي اهتماماً كبيراً للبحث والتطوير واالبتكار في فعالياته 
المختلفة، وبما يؤهله لإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وتنويع قاعدة االقتصاد الوطني، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية 

 ".عالمياً
ددة التاليـة لتنميـة   هداف المحوتتبنى خطة التنمية التاسعة األ       

  :القطاع الخاص
معدل نمـو سـنوي   بزيادة القيمة المضافة في القطاع الخاص  -



 

)٣١/٩٠( 
 

 ).٦,٦(متوسط قدره نحو 

 
المحلي اإلجمالي من نحو  الناتج زيادة حصة القطاع الخاص في -

)٥٧,٤ ( هـــ ٣٠/١٤٣١فــي عــام)إلــى نحــو ) ٢٠٠٩
)٦١,٥ ( هـ ٣٥/١٤٣٦في عام)٢٠١٤.( 

) ١١,٨(إلنفاق االستثماري الخاص بمعدل نمو قـدره  زيادة ا -
 .في المتوسط سنوياً

) ٥,٣(نمو العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بمعدل يبلغ نحو  -
 .في المتوسط سنوياً

ولتحقيق هذه األهداف تبنت الخطة مجموعة مختارة من 
  :السياسات التي تضمنت

لالسـتثمارات   االستمرار في تهيئة البيئة االسـتثمارية الجاذبـة   -
 ).الوطنية واألجنبية(الخاصة 

توفير المزيد من الفرص االستثمارية الواعدة للقطاع الخـاص،   -
مع التركيز على تعزيز عالقات االرتباط والتكامل الصناعي بـين  
المنشآت العاملة بالتجمعات الصناعية، وتهيئة البيئـة المواتيـة   

عـم التطـوير   ص الممارسات االحتكارية، ودـة وتقليـللمنافس
، التقني بمبادرات مشتركة من القطـاعين الحكـومي والخـاص   

ك توسيع مجاالت الشـراكة بـين القطـاعين الحكـومي     ـوكذل



 

)٣٢/٩٠( 
 

 .والخاص

 
 

تفعيل المبادرات الحكومية والخاصة المتعلقـة بتطـوير قطـاع     -
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستحداث أطر تنظيمية مالئمـة  

 ).غير النفطي(المحلي اإلجمالي لزيادة إسهامه في الناتج 

تكثيف خدمات الدعم واالستشارات الفنية التي يقدمها صـندوق   -
للمشروعات الصناعية، خاصة فـي   السعودي التنمية الصناعية

مجال استخدام تقنيات اإلنتاج الحديثة للـتخلص مـن النفايـات    
 .وإعادة تدويرها

 :التنويع المكاني )٣-أ(
نشطة االقتصادية بين مناطق توزيع األالخطة على ت حرص 

المملكة المختلفة بالكيفية التي تحول دون تمركزها في بعض المناطق 
الرئيسية وتحقق في الوقت نفسه أقصى درجات الكفاءة في استخدام 
الموارد االقتصادية المتاحة وذلك بإسناد ذلك التوزيع إلى المقومات 

 .رة والكامنةالتنموية لكل منطقة وميزاتها التنافسية الظاه
ومن المالئم التنويه هنا إلى أن مفهوم التنمية المتوازنة بين 
المناطق الذي تتبناه الخطة ينطوي أيضاً على جانب اجتماعي يتحقق 
عبر توزيع الخدمات العامة والتجهيزات األساسية ومرافق الخدمات 
ت الحيوية بين مناطق المملكة المختلفة بالكيفية التي تستوفي احتياجا

المواطنين من تلك الخدمات والمرافق، ويستند التوزيع في هذه الحالة 



 

)٣٣/٩٠( 
 

على معيار الكثافة السكانية ودرجة كفاية توفر الخدمة في المنطقة 
 .المعنية

 : بالنسبة لتنمية المناطقوتتبنى الخطة األهداف العامة التالية 
تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وذلك بالمستوى  -

 .الذي يعزز دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 . رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين -

ــذلك  ــة  ك ــق التنمي ــددة لتحقي ــدافاً مح ــى الخطــة أه تتبن
 : المتوازنة بين المناطق تتضمن

تنفيذ عدد من البرامج الريادية في بعض البلديات، وذلك لمراقبة  -
ها على باقي البلديات تدريجياً في حال موتقويمه وتعمياألداء 

 .ثبوت نجاحها

إعداد الدراسات التنفيذية الالزمة لتعزيز التنمية المتكاملة  -
 .والشاملة في محاور التنمية العمرانية القائمة

تجارية، وصناعية (تأسيس قواعد بيانات تنموية قطاعية مكانية  -
 .رين في المناطق والمحافظاتوإتاحتها للمستثم) الخ... وسياحية

تفعيل اآلليات الخاصة بالحوافز االستثمارية وتعزيزها في  -
 .المناطق األقل نمواً

إعداد دراسات جدوى للفرص االستثمارية المالئمة لقيام  -
 .مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في المناطق األقل نمواً



 

)٣٤/٩٠( 
 

ي ولتحقيق هذه األهداف تبنت الخطة حزمة من السياسات الت
  :تضمنت ما يلي

تفعيل دور صناديق اإلقراض المتخصصة والمؤسسات التمويلية  -
لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم، خاصة في المناطق 
والمحافظات األقل جذباً لالستثمار، وتعزيـز المعونـات الفنيـة    
المقدمة لهذه المشاريع لتذليل المعوقات التنظيمية والتسويقية في 

 .ختلفةالمناطق الم
التنموية المقترحـة  " المحاور"إعداد خطة عمل تنفيذية للممرات  -

 .في االستراتيجية الوطنية العمرانية، ومتابعة تنفيذها
تفعيل دور مراكز النمو الوطنية واإلقليمية والمحلية، مع التركيز  -

على مراكز النمو المحلية لكونها مراكز اقتصادية واجتماعية أقل 
 .نمواً

يجيات وبرامج على مستوى المنـاطق مـن أجـل    وضع استرات -
االستفادة من الفرص التي تتولد مـن المشـاريع االسـتثمارية    

مثـل خطـوط السـكك    (الكبرى المقامة على المستوى الوطني 
والمـدن   –واستغالل الفوسفات والبوكسايت  –الحديدية الجديدة 
 ).االقتصادية وغيرها

 : تنويع الصادرات )٤-أ(
للتنويع االقتصادي بتنويع الصادرات وقد  البعد الرابع يتعلق

استهدفت خطة التنمية التاسعة نمو الصادرات غير النفطية بمعدل 



 

)٣٥/٩٠( 
 

وذلك في الوقت الذي استهدفت فيه الخطة ) ١٠(سنوي متوسط قدره 
نمو إجمالي الصادرات من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط يقدر 

ألهداف سوف ترتفع حصة الصادرات وفي ضوء هذه ا). ٤,٥(بنحو 
عام ) ١٨,٩(غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من 

هـ ٣٥/١٤٣٦عام ) ٢٣,٧(إلى نحو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١
)٢٠١٤ .( 

ولتحقيق هذا النمو المتسارع في الصادرات غير النفطية تبنت 
  :تالخطة حزمة من السياسات تضمن

تنمية الصادرات غير النفطية والترويج لها ة برامج زيادة فاعلي -
 .في األسواق العالمية

تكثيف الخدمات االستشارية في المجاالت الفنية واإلدارية  -
 .والتسويقية المتعلقة بتنمية الصادرات غير النفطية

إقامة مناطق صناعية مخصصة للتصدير، والنظر في إقامة  -
تزويدها  في المواقـع المناسبة، مع" مناطق تجارة حرة"

 . بالتجهيزات األساسية

الوطنية (توفير الحوافز المختلفة لجذب االستثمارات الخاصة  -
 .، لإلسهام في تنمية أنشطة إعادة التصدير)واألجنبية

، وتعزيزه "لبيانات ومعلومات التصدير"تطوير نظام متكامل  -
بقواعد بيانات متخصصة لتلبية احتياجات المصدرين 

 .والمستثمرين



 

)٣٦/٩٠( 
 

 
 

 :تنويع اإليرادات الحكومية ) ٥-أ(
تنويع اإليرادات للتنويع االقتصادي ب البعد الخامس يتعلق 

الحكومية من خالل زيادة حصة اإليرادات غير النفطية في إجمالي 
 :ومن أهم بنود اإليرادات غير النفطية. اإليرادات الحكومية

، رسوم وأجور الخدمات العامة، حصة الرسوم الجمركية
من قطاع االتصاالت، ضرائب الدخل، الزكاة، رسوم وأجور الحكومة 

 .خدمات الموانئ ورسوم تأشيرات العمل

ويتبين من هذه البنود أن اإليرادات الحكومية غير النفطية  
 : تعتمد في حجمها ومعدالت نموها على أربع عوامل رئيسية هي

 .فئات الضرائب ورسوم الخدمات الحكومية -

 .الرسومكفاءة تحصيل الضرائب و -

 .حجم النشاط االقتصادي -

 ).عائدات الرسوم الجمركية(قيمة الواردات  -

 .حكوميةالنظمة األلقرارات ولويخضع العامل األول 
وبالنسبة لكفاءة تحصيل الضرائب والرسوم فتتوقع لها الخطة  

أن تتحسن مع االرتقاء في كفاءة أداء األجهزة الحكومية الذي تتوقع 
تنفيذ التوجهات واآلليات التي اقترحتها الخطة في الخطة تحقيقه عبر 

 ").التطوير المؤسسي واإلداري"الفصل السابع (هذا المضمار 
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أما العامالن الثالث والرابع فيرتبطان مباشرة بنمو الناتج  
. ونمو الواردات) حجم النشاط االقتصادي العام(المحلي اإلجمالي 

غير النفطية بصورة تلقائية مع وتتوقع الخطة ازدياد في نمو اإليرادات 
وقد تقدمت اإلشارة لآلليات التي اقترحتها الخطة . نمو هذين العاملين

أما الواردات فتتوقع لها الخطة أن تنمو . لحفز نمو القطاع الخاص
خالل السنوات باألسعار الجارية ) ١٢(بمعدل سنوي متوسط قدره 

  .الخمس القادمة
 :األولويات األخرى ) ب(
 :مواصلة تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة )١-ب(
ترسيخاً لمبدأ التعامل مع اإلنسان السعودي كغاية التنمية  

ووسيلتها األساسية، تضع خطة التنمية التاسعة مواصلة تحسين 
كأولوية من مستوى معيشة المواطنين واالرتقاء بنوعية حياتهم 

واستيفاء لمتطلبات . ويةوتوجهاً رئيساً من توجهاتها التنمأولوياتها 
 : هذا التوجه تركز الخطة على ثالثة مسارات رئيسية هي

االستمرار في رفع مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين بمعدالت  -
 . تفوق معدل النمو السكاني

 . مواصلة التحسين الكمي والنوعي للخدمات المقدمة للمواطنين -

ين وتوفير فرص العمل تنمية القدرات اإلنتاجية واإلبداعية للمواطن -
المجزي لهم، وتوسيع مشاركتهم في األنشطة االقتصادية 

 . المختلفة
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 :تنمية القوى البشرية الوطنية )٢-ب(
انطالقاً من كون الثروة الحقيقية للوطن تتمثل في موارده  

البشرية والمهارات اإلنتاجية للقوى العاملة فيه، أولت خطة التنمية 
زيادة نسب وبتنمية القوى البشرية الوطنية  التاسعة اهتماماً خاصاً

توظيفها، من خالل رفع معدالت المشاركة الكلية للقوى العاملة 
الوطنية، خاصة في أنشطة القطاع الخاص المختلفة، إضافة إلى 

وتحقيقاً لهذا الهدف . االرتقاء المستمر بمهاراتها وتنمية قدراتها
تستهدف التوسع الكمي التي انطوت الخطة على عدد من السياسات 

 . التعليم، والتدريب والتأهيل المهني لبرامج النوعي المدروسالتطوير و
وضماناً لتحقيق متطلبات التوجه في هذا المجال تؤكد اآللية 
التنفيذية الحادية عشر للخطة على تحسين معدالت االلتحاق بمراحل 
التعليم المختلفة، وتطوير النظام التعليمي بما يضمن االستجابة النوعية 

وتؤكد . المستجدةوللمعارف والكمية لالحتياجات التنموية والمجتمعية، 
الثانية عشرة للخطة على أهمية توسيع برامج التدريب والتأهيل  اآللية

 .المهني والتقني وتطويرها ونشرها في جميع المناطق اإلدارية
كذلك أولت الخطة اهتماماً مكثفاً بتطوير سوق العمل السعودي، 
ومواجهة التحديات التي يتعرض لها والتي من أهم مظاهرها ارتفاع 

الة الوافدة، وبروز ظاهرة البطالة الهيكلية درجة االعتماد على العم
 . خاصة بين الشباب

 :دعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة) ٣-ب(
حرصت خطة التنمية التاسعة على مواصلة جهود المملكة في  



 

)٣٩/٩٠( 
 

سبيل إرساء دعائم اقتصاد معرفي قادر على مواكبة التطورات 
وطينها، وتوليد المعرفية والتقنية المتسارعة في العالم واستقطابها وت

المعرفة داخلياً ونشرها، واالستفادة من كل ذلك في تطوير هيكل 
االقتصاد الوطني ورفع إنتاجية القطاعات االقتصادية المختلفة، وإيجاد 
أنشطة وخدمات جديدة قائمة على المعرفة، وإيجاد ميزات تنافسية 

ة عمل جديدة، وتنمية الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، وبناء قو
 . معرفية عالية المهارة

واستناداً إلى تحليل أهم القضايا التي تواجه المملكة على صعيد  
نشر المعرفة ونقلها وتوليدها وإنتاجها وتوظيفها واستثمارها في 
فعاليات اإلنتاج المختلفة وتطويرها تبنت الخطة حزمة من األهداف 

و بناء االقتصاد العامة والمحددة لتوجيه مسار التقدم المنشود نح
ت الخطة مجموعة من اعتمدولتحقيق هذه األهداف . المعرفي

 :وشملت السياسات التي اعتمدتها الخطة. السياسات والبرامج
قواعد المعرفة التي تمكن من زيادة نشر تفضي إلى اعتماد آليات  -

 .حسن نقلها ومن ثم توطينها وإنتاجها واستثمارها

ذلك في نقل التقنية وتوطينها، وفي مجال كة زيادة قدرات الممل -
 .جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية

توى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة في المملكة حتحسين الم -
 .التنافسيةوالقدرات لالرتقاء باإلنتاجية 

 :تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني )٤-ب(



 

)٤٠/٩٠( 
 

في ظل مستجدات الواقع االقتصادي العالمي الذي تسوده  
اتجاهات العولمة، وتشتد فيه المنافسة بين الدول، وبانضمام المملكة 

يتمثل في تعزيز لمنظمة التجارة العالمية أصبح التحدي أمام المملكة 
تنافسية اقتصادها في اجتذاب االستثمارات الوطنية واألجنبية المباشرة، 

سية منتجاتها في السوق المحلي واألسواق الخارجية، وتحسين تناف
واكتساب ميزات تنافسية جديدة لتنمية صادراتها وتنويعها وفتح 

 . أسواق جديدة أمامها
وحرصاً من خطة التنمية التاسعة على مواصلة الجهود  

لتعزيز  ،وال سيما خطة التنمية الثامنة ،المبذولة خالل الخطط السابقة
سية لالقتصاد الوطني، تبنت الخطة مجموعة من األهداف القدرات التناف

العامة والمحددة في هذا االتجاه واعتمدت سياسات لتحقيق تلك 
 : وشملت األهداف العامة في هذا المجال. األهداف

االنتقال باالقتصاد الوطني إلى مرحلة التنافسية المبنية على  -
 . االبتكار

النفطية وزيادة محتواها  دعم القدرات التنافسية للصادرات غير -
 .التقني

 .مواصلة تطوير بيئة االستثمار وبيئة التصدير -

تكثيف عمليات نقل التقنية وتوطينها واستنباتها في المملكة بما  -
 .يعزز من القدرات التنافسية ويتماشى مع عولمة اإلنتاج

، اعتمدت الخطة مجموعة من السياساتتلك األهداف ولتحقيق 
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 :منها
في دفع الجهود نحو تحسين اإلنتاجية فـي االقتصـاد   االستمرار  -

 . الوطني

ـ  ـزيادة اإلنف - ي البنيـة األساسـية والبنيـة    ـاق االسـتثماري ف
 .المعلوماتية

طرح وترويج مشروعات مجمعات األعمال العنقودية المدروسة  -
للقطاع الخاص في جميع المجاالت، مع إتاحة إمكانية مشاركة 

المشاركة (مار األجنبي المباشر فيها شركات القطاع العام واالستث
 ).الثالثية

تنفيذ برامج ثقافية لنشر ثقافات الجودة واإلتقان والتميز وتعميمها  -
 . المواطنين لدى

 أهم سياسات الخطة : خامساً
 سياسات القوى العاملة وسوق العمل ٥/١

 :هذه السياسات ما يليتشتمل 
 مخرجات  دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المواءمة بين

 .نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل
  وضع معايير للتدريب التقني والمهني، ودعم التعليم

التدريب على رأس (والتدريب المستمر لقوة العمل الوطنية 
، ومتابعة ما يستجد من علوم وتقنيات تطوير )العمل

 . المهارات



 

)٤٢/٩٠( 
 

 
  إنتاجية دعم الجهود الرامية إلى التحسين المستمر في

  .العمالة الوطنية
 ًدعم صندوق تنمية الموارد البشرية مالياً وإدارياً وفنيا. 
  الترشيد التدريجي واالنتقائي للعمالة الوافدة واالستمرار في

تطوير أسس واقعية في استقدام تلك العمالة، وبما يتفق 
مع احتياجات سوق العمل، وخفض البطالة في قوة العمل 

 .الوطنية
 د تحفيز النشاط االقتصادي المتوازن بين مناطق دعم جهو

المملكة، وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة 
 .العمل الوطنية

  دعم االستثمار في المدن االقتصادية الجديدة، وربط تقديم
التسهيالت في هذه المدن بتوظيف قوة العمل الوطنية، 

وافز إضافة إلى تشجيع الجهات ذات العالقة على تقديم ح
 .للقطاع الخاص، وربطها بتوظيف قوة العمل الوطنية

  لزيادة مشاركة قوة العمل الوطنيةدعم الجهود المبذولة - 
  .في سوق العمل - من الجنسين

  تطوير نظم جمع بيانات القوى العاملة وسوق العمل
  .ونشرها

  دعم وزارة العمل لتحقيق المزيد من التحسين في خدمات
 .مكاتب العمل



 

)٤٣/٩٠( 
 

 سياسات تشجيع االستثمار ٥/٢
 :ما يلي تتضمن أهم سياسات االستثمار 

   لزيـادة األهميـة   " بنـوك االسـتثمار  "التوسع في إنشـاء
النسبية لالئتمان المصـرفي المتوسـط والطويـل األجـل،     

ــم   ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــذاً لق ــاريخ ) ٧٢(تنفي وت
ـــ ٢٩/٢/١٤٢٨ ــدو  ) ٢٠٠٧(ه ــل ال ــأن تفعي  ربش

بوضـع سياسـات وآليـات     التنموي للقطـاع المصـرفي  
ــة   ــات اإلنتاجي ــة للقطاع ــات التمويلي ــوفير االحتياج لت

 .القادرة على تنويع القاعدة االقتصادية
  متابعة أداء االستثمارات الخاصة بالمدن االقتصادية للتحقق

من مدى التزامها بالمسارات المحددة، وتذليل المعوقات 
 .التي قد تحد من كفاءة أدائها

  في ) الوطنية واألجنبية(تفعيل دور االستثمارات الخاصة
 .توفير متطلبات التوجه نحو االقتصاد المعرفي

     تعزيز جهود التنمية المستدامة من خـالل التـزام جميـع
األنشطة االستثمارية بمراعاة البعد البيئـي وفقـاً لألسـس    

 .العام لحماية البيئة لنظامالمحددة با

  على وجود مناخ تنظيمي أكثر دعما االستمرار في المحافظة
وتشجيعاً لالستثمار، مع ما يشمله مـن مواصـلة تيسـير    
األنظمة، وخفض حجم اإلجراءات المتعلقة ببـدء النشـاط   
وممارسة األعمال واالستثمارات وخفض تكاليفها في جميع 



 

)٤٤/٩٠( 
 

 .مناطق المملكة

     العمل على تشجيع االستثمار في كل منطقـة مـن منـاطق
، وذلك من خالل استكمال إنشـاء مجـالس   المملكة وتنميته

استثمار بكل منطقة، ويتعاون كل مجلس مع الهيئة العامـة  
لالستثمار لدعم االستثمار في المنطقة التي تخصه وتـذليل  

 .العقبات، وتحسين مناخ االستثمار

تتضمن أهم سياسات الخطة لضمان تعظيم المردود التنمـوي  و
 :مرينلإلعانات والحوافز المقدمة للمستث

     ربط منح الحوافز بمؤشـرات األداء الفعلـي لالسـتثمارات
 .األجنبية

       مراجعة منظومـة الحـوافز المباشـرة وغيـر المباشـرة
لالستثمار وتطويرها، بما يتوافق مع أولويات االستراتيجية 

 .الوطنية للصناعة وتوجهاتها

     الوطنيـة  (ربط الحوافز المقدمـة لالسـتثمارات الخاصـة
إسهامها فـي تـدريب العمالـة الوطنيـة      بمدى) واألجنبية
 .وتأهيلها

  توفير حزم متنوعة من الحوافز لالستثمار في األنشطة ذات
 .الصلة بالمعرفة

  تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات اإلنتاج والخدمات
 . القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية
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   عات عاليـة  جذب االستثمارات األجنبية في مجـال الصـنا
 .التقنية

     توفير المزيد من الحوافز لحفـز المشـروعات المشـتركة
واالستثمارات األجنبيـة المباشـرة علـى نقـل المعرفـة      

 .وتوطينها

 سياسات تطوير الخدمات المالية ٥/٣
 :تشمل هذه السياسات ما يلي 

  للتعامل مع تداعيات األزمة " اإلجراءات الوقائية"تعزيز
خالل أدوات السياسة المالية والنقدية  المالية العالمية من

الداعمة للسيولة المحلية والمحفزة لمقدرة البنوك على 
نظام "اإلقراض، مع التأكيد على االلتزام بالشفافية ووضع 

 .لألزمات المالية" إنذار مبكر
  مع تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للدولةاستمرار ،

سهم وتحسين اإلجراءات التي تستهدف النهوض بسوق األ
بين  كفاءة أداء صناديق االستثمار ونشر الوعي االستثماري

 .المواطنين
  الدور التنموي للمصارف من خالل التوسع في إنشاء تعزيز

بنوك االستثمار وزيادة األهمية النسبية للقروض طويلة 
األجل لتلبية احتياجات األنشطة األكثر إسهاماً في تنويع 

 .القاعدة االقتصادية
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 الدور التنموي للصكوك اإلسالمية، وأنشطة التأمين، ادة زي
للتوسع ) الوطنية واألجنبية(وتحفيز االستثمارات الخاصة 

 ".شركات رأس المال الجريء"في إنشاء 
  االستمرار في دعم رؤوس أموال مؤسسات اإلقراض

المتخصصة بما يتناسب مع الزيادة المطردة فـي الطلـب 
إسهاماتها في تفعيل الدور  علـى قروضها لتوسيع نطاق

التنموي للقطاع الخاص، ورفع مستوى المعيشة وتحسين 
 .نوعية الحياة للمواطنين

  التوسع في المعونات واالستشارات الفنية التي يقدمها
، وخاصة تلك المقدمة السعودي صندوق التنمية الصناعية

 .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  العربي السعودي بشأن تطوير مواصلة جهود مؤسسة النقد

 أهمية النظام المالي بالمملكة، وتعزيز النظام المصرفي، مع
ز على اإلشراف والرقابة على أنشطة المصارف ـالتركي

 . التجارية

 سياسات التجارة الخارجية  ٥/٤
  :تتضمن سياسات الخطة على صعيد التجارة الخارجية ما يلي 

  تداعيات األزمة المالية العالمية، التعامل بكفاءة ومرونة مع
وتأثيرها على عائدات المملكة من الصادرات النفطية وغير 

 .النفطية



 

)٤٧/٩٠( 
 

 ج تنمية الصادرات غير النفطية ـزيادة فاعلية برام
 .والترويج لها في األسواق العالمية

  تكثيف الخدمات االستشارية في المجاالت الفنية واإلدارية
 .الصادرات غير النفطية والتسويقية المتعلقة بتنمية

  اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمكافحة حاالت اإلغراق وتقليص
ظاهرة تدفق السلع المغشوشة والمقلدة المستوردة من 

 .الخارج
  إقامة مناطق صناعية مخصصة للتصدير، والنظر في إقامة

في المواقـع المناسبة، مع تزويدها " مناطق تجارة حرة"
توفير الحوافز المختلفة لجذب بالتجهيزات األساسية، و

، لإلسهام في )الوطنية واألجنبية(االستثمارات الخاصة 
  .تنمية أنشطة إعادة التصدير

  وتعزيزه "لبيانات ومعلومات التصدير"تطوير نظام متكامل ،
بقواعد بيانات متخصصة لتلبية احتياجات المصدرين 

 .والمستثمرين

 وطنيسياسات تعزيز تنافسية االقتصاد ال ٥/٥
و تعزيز تنافسية تبنت الخطة العديد من السياسات الموجهة نح     

 :من أهمها االقتصاد الوطني
  زيادة اإلنفاق االستثماري في البنية األساسية والبنية

 .المعلوماتية



 

)٤٨/٩٠( 
 

 االستمرار في تطوير خدمات المؤسسات المصرفية والمالية. 
 إسراع الخطى نحو التطبيق الشامل للتعامالت االلكترونية . 
 التجارية، وزيادة المحاكم  المجاالت في القضاة تخصص زيادة

 .والدوائر المتخصصة
  وضع إجراءات نظامية ميسرة وتنفيذها لبدء ممارسة

 .األعمال واالستثمارات في مناطق المملكة جميعها
 اإلسراع بتطبيق نظام حوكمة الشركات . 

  االستمرار في دفع الجهود نحو تحسين اإلنتاجية في
االقتصاد الوطني بصفة عامة وفى القطاعات ذات الميزة 

 . النسبية بصفة خاصة
  طرح وترويج مشروعات مجمعات األعمال العنقودية

المدروسة للقطاع الخاص في جميع المجاالت، مع إتاحة 
األجنبي إمكانية مشاركة شركات القطاع العام واالستثمار 

 .)المشاركة الثالثية(المباشر فيها 
  منح جوائز التميز لشركات القطاع الخاص التي تتبنى النظم

الحديثة في اإلدارة والتخطيط والمتابعة والتسويق، وتلك 
 التي تخصص نسباً مرتفعة من مواردها للبحث والتطوير

 .واالبتكار
  أّياً كان تيسير اإلجراءات الخاصة بتحويل الشركات العائلية

 . إلى شركات مساهمةشكلها النظامي 

 



 

)٤٩/٩٠( 
 

  دعم نشر ثقافة التجارة اإللكترونية وأنظمتها وتشجيعها فيما
 .بين منشآت األعمال والمستهلكين

  تطبيق نظام الكفاءة المهنية الذي بموجبه يوضع حد أدنى
لمستوى التعليم والمهارة المهنية لألعمال الفنية والخدمية 

قاء بالمستوى التعليمي والمهاري للعمالة بما يضمن االرت
 .األجنبية والوطنية

  التوسع في تطبيق معايير الجودة المتعارف عليها عالمياً في
جميع قطاعات النشاط االقتصادي خاصة المرتبطة منها 

 .بالتصدير
 
 سياسات التطوير المؤسسي واإلداري ٥/٦
مواصلة تضم منظومة السياسات التي تبنتها الخطة بهدف  

عملية التطوير المؤسسي واإلداري بالمملكة وزيادة فاعليتها، 
 :السياسات التالية

  اتخاذ السبل الكفيلة لزيادة الفاعلية التنظيمية، ورفع كفاءة
أداء األجهزة الحكومية والعاملين فيها، وتسهيل مسارات 

المتبعة وتحسينها، لتحسين نوعية الخدمات ونظمه العمل 
 .من قبل األجهزة الحكومية طنينالمقدمة للموا

  العمل على تخفيض كلفة التشغيل للجهاز الحكومي، وتوجيه
 .الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة

 



 

)٥٠/٩٠( 
 

  ،زيادة درجات التكامل مع القطاع األهلي، واالنفتاح عليه
وتشجيع دوره في التنمية الشاملة، وتخصيص الممكن من 

 .باألسلوب التجاريالنشاطات الحكومية أو إدارتها 
  اإلسراع في استكمال تنفيذ برنامج التعامالت االلكترونية

 .الحكومية
 تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية لألجهزة الحكومية. 
  نشر ثقافة التميز في األداء بين مختلف العاملين وتعميقها

 .في جميع الجهات الحكومية
 لألجهزة مة الهياكل المؤسسية ءالعمل على ضمان مال

 .إليهاللمهمات المسندة الحكومية 
 
 سياسات التجارة الداخلية ٥/٧

تبنت الخطة العديد من السياسات الموجهة نحو تطوير أنشطة 
في الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير إسهامها التجارة الداخلية وزيادة 

الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية فضالً عن تلبية الطلب المحلي من 
والخدمات بنوعية جيدة وأسعار معقولة ومستقرة، وتشمل تلك السلع 

 :السياسات
  مراجعة طرق ممارسة العمل التجاري واإلجراءات

واألساليب المتبعة وتطويرها، والعمل على تيسيرها وفق 
 .احتياجات االقتصاد الوطني

 



 

)٥١/٩٠( 
 

  لنظام مكافحة "وضع اآلليات الكفيلة بتحقيق التطبيق الكامل
) ١٩/م(لصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم    ا" الغش التجاري

، مـع  )٢٩/٤/٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩ربيع اآلخر  ٢٣وتاريخ 
تكثيف حمالت الرقابة والتفتيش، وتشديد العقوبات، ودعـم  

، فضالً عن تنسيق الجهود علـى  "جمعية حماية المستهلك"
 .الصعيدين الخليجي والعربي لمكافحة هذه الظاهرة السلبية

  تكثيف الجهود لزيادة العمالة الوطنية في هذا القطاع، من
خالل التعرف على متطلبات العمل فيه، وتقديم البرامج 

 .   التعليمية والتدريبية المناسبة

  تعزيز الثقة في التعامل باألوراق التجارية، ومكافحة
اإلغراق السلعي والتستر التجاري، وتشديد العقوبات على 

مجلس حماية "ارية، وتفعيل مهام الممارسات االحتك
 .لضمان التطبيق الصارم لنظام المنافسة" المنافسة

  زيادة مستوى الوعي االستهالكي لدى المواطنين، وذلك من
خالل تعريفهم بأساليب التحقق من جودة السلع وصالحيتها 
ومطابقتها للمواصفات، مع تشديد العقوبات على األنشطة 

 .المعتمدة التي ال تلتزم بالمواصفات
  تكثيف جهود الغرف التجارية الصناعية الرامية إلى توعية

المستوردين بأهمية تطوير أنشطتهم وقدراتهم للتعامل مع 
 . المتغيرات والمستجدات في السوقين المحلي والدولي

 



 

)٥٢/٩٠( 
 

  توفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية الغذائية
األسعار، ومقابلة األساسية للحد من الزيادات المفاجئة في 

أي نقص في المعروض من السلـع، ومواجهة األزمات 
 .الطارئة

 سياسات التنمية المتوازنة بين المناطق ٥/٨
اهتمت الخطة بمواصلة الجهـود الخاصـة بتحقيـق المزيـد     
من التقارب التنمـوي بـين منـاطق المملكـة المختلفـة، وشـملت       

 :ا يليالسياسات التي تبنتها الخطة في هذا المجال، م
  ،تفعيل العمل  التنموي لمجالس المناطق والحد من المركزية

مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المحلي والتطوعي 
 .والتعاوني في تنمية المناطق

  االرتقاء بمستوى أداء البلديات، وتمكينها من االستثمار في
المشاريع األكثر توفيراً لفرص العمل، فضالً عن تعزيز 

 .اع الخاص في تنفيذ المشاريع التنمويةالتعاون مع القط
  تفعيل دور صناديق اإلقراض المتخصصة والمؤسسات

التمويلية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم، 
خاصة في المناطق والمحافظات األقل جذباً لالستثمار، 
وتعزيز المعونات الفنية المقدمة لهذه المشاريع لتذليل 

 .ويقية في المناطق المختلفةالمعوقات التنظيمية والتس
 



 

)٥٣/٩٠( 
 

  والمحلية، مع واإلقليمية تفعيل دور مراكز النمو الوطنية
التركيز على مراكز النمو المحلية لكونها مراكز اقتصادية 

 .نمواً أقل واجتماعية
  تفعيل التكامل الوظيفي واإلنتاجي بين مراكز المدن الكبرى

المقومات والمتوسطة والصغيرة، وذلك باالستفادة من 
لمناطق اإلدارية والمدن لة ـاالقتصادية والمزايا النسبي

ة المناطق القروية، وتوفير بيئة ـالكبرى في دعم تنمي
محفزة لالستثمار، من أجل زيادة األنشطة االقتصادية 

 .وتنويعها
  الوطنية لإلنماء  اإلستراتيجيةاالستمرار في تنفيذ محاور

ى دور المرأة في العمل اإلنتاجي االجتماعي، مع التأكيد عل
 .واالجتماعي

 
سياسات حماية البيئة وصيانة الموارد  ٥/٩

 الطبيعية
انطالقاً من أهمية البيئة والموارد الطبيعية كدعائم ومقومات 

ت الخطة العديد من نأساسية للتنمية المستدامة على المدى البعيد تب
ة ـوحسن إدارتها، وصيانالسياسات والبرامج الموجهة لحماية البيئة 

ة وتنميتها، ومن أهم السياسات التي تبنتها الخطة في ـالموارد الطبيعي
 :هذا المجال، ما يلي

  االرتقاء بمؤشرات األداء البيئي بالنسبة للقطاعات المعنية



 

)٥٤/٩٠( 
 

تعزيز اآلليات الوقائية الالزمة بحماية البيئة، من خالل 
 . ظ على صحة السكانلحماية البيئة والموارد الطبيعية والحفا

 خصصة في مجاالت اإلدارة البيئية، تتطوير القوى العاملة الم
من خالل تطوير برامج التعليم والتدريب داخل المملكة 

 . وخارجها
  تعزيز اإلدارة البيئية بالمملكة، من خالل تعزيز آليات

التنسيق وقنواته والتعاون بين الرئاسة العامة لألرصاد 
 . وحماية البيئة وجميع الجهات المعنية

  مواجهة الضغوط المترتبة على تصاعد عملية التحضر
والتنمية بالقطاعات المختلفة في إطار جهود المحافظة على 

 . استدامة التنمية
  توخي الدقة في عمليات الرصد والتوقعات، واإلسهام في

 .تخفيف حدة الكوارث الطبيعية

 الرئيسةقطاعات التنمية : سادساً
بشرية، التنمية الموارد التنمية : الرئيسةمل قطاعات التنمية تش  

الموارد االقتصادية، النقل واالتصاالت، تنمية ة، االجتماعية والصح
واإلسكان، وتقدر المتطلبات المالية لإلنفاق على هذه الخدمات البلدية 

بليون ريال، ) ١٤٤٤,٦(القطاعات خالل خطة التنمية التاسعة بنحو 
خطة التنمية  عن اعتمادات الميزانية خالل) ٦٧,٢(بزيادة مقدارها 

يعكس حرص المملكة وهو ما  ،بليون ريال) ٨٦٣,٩( والبالغةالثامنة 



 

)٥٥/٩٠( 
 

 التنموية واالرتقاء بمستوى معيشة المواطنينعلى مواصلة المسيرة 
على الرغم من األوضاع االقتصادية العالمية غير  ونوعية حياتهم

 .المواتية
 التنمية تاعاطقلالمتطلبات المالية 

 (*) خطة التنمية التاسعة

 قطاعات التنمية
معدل  بليون ريال

 اعتمادات الميزانية )(الزيادة 
 )الخطة الثامنة(

 المستهدف
 )الخطة التاسعة(

 ٥٢,٤ ٧٣١,٥ ٤٨٠,٠ الموارد البشريةتنمية 
 ٧٥,٧ ٢٧٣,٩ ١٥٥,٩ التنمية االجتماعية والصحة
 ١١٥,١ ٢٢٧,٦ ١٠٥,٨ تنمية الموارد االقتصادية

 ٩٦,٦ ١١١,١ ٥٦,٥ النقل واالتصاالت
 ٥٣,٠ ١٠٠,٥ ٦٥,٧ الخدمات البلدية واإلسكان

 ٦٧,٢ ١٤٤٤,٦ ٨٦٣,٩ إجمالي النفقات
 .النسب واألرقام مقربة إلى أقرب رقم صحيح (*)

 .وزارة االقتصاد والتخطيط: المصدر 
المشار إليها (وتتلخص أهداف كل قطاع من قطاعات التنمية  

خالل خطة التنمية وإنجازاته المستهدفة ومتطلباته المالية ) أعاله
  :فيما يليالتاسعة 

 الموارد البشريةتنمية  ٦/١
التعلـيم العـام،   : شمل قطاع تنمية الموارد البشرية كل مـن ي

 واالبتكـار،  المهني، والعلوم والتقنيةالتقني ووالتعليم العالي، التدريب 
 بليون ريال لتنمية ٧٣١,٥وتستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو 



 

)٥٦/٩٠( 
 

مـن إجمـالي   ) ٥٠,٦(وتشـكل هـذه المبـالغ نحـو     . هذا القطاع
 .الخطة لقطاعات التنمية المخصصات المعتمدة في

الموارد تنمية أهم األهداف العامة لقطاع   ٦/١/١
 البشرية

 :التعليم العام )أ(
تطوير البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات الكمية والنوعية  -

 .للمرحلة المقبلة

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

تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية  -
 .لتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة

توفير أنشطة نوعية غير صفية لبنـاء الشخصـية اإلسـالمية     -
 .ة المتوازنة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطنـالمتكامل

 .للنظام التعليميتحسين الكفاية الداخلية والخارجية  -

الرعاية التربوية للطفولة المبكرة وتهيئة األطفال للدخول إلى  -
 .التعليم العام

 .تطوير النظم اإلدارية ومكوناتها والحد من المركزية -

االرتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات االحتياجات الخاصة  -
 .والكبار

 .تطبيق نظم الجودة في التعليم ومعاييرها -



 

)٥٧/٩٠( 
 

 .في المشاركة المجتمعية في التعليمالتوسع  -

 :التعليم العالي  )ب(
ــادة الكفــاءة الداخليــة والخارجيــة لتحقيــق متطلبــات  - زي

 .التنمية
 .تحسين جودة التعليم -
 . تطبيق النظم اإلدارية الحديثة -
 .التوظيف األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالت -
 .التوسع في برامج الدراسات العليا وتنويعها -
البحث العلمي وتعزيـزه وزيـادة اإلسـهام فـي إنتـاج      دعم  -

 .المعرفة
 .تحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمعات المحلية -
تطوير أوجه التعاون والتنسـيق مـع المؤسسـات العلميـة      -

 .في الداخل والخارج لتحقيق أهداف التنمية
 

 :المهنيالتقني والتدريب   )ج(
التـدريب التقنـي   استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين فـي   -

 .والمهني
في المجاالت التقنية وتطويرها البشرية الوطنية الطاقات تأهيل  -

 .سوق العمل لحاجةوالمهنية وفقاً 

تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتـدرب   -



 

)٥٨/٩٠( 
 

للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله 
 .رقادراً على ممارسة العمل الح

ـ بناء شراكات استراتيجية مع قطاع األ - ل لتنفيـذ بـرامج   اعم
 .تدريبية تقنية ومهنية

 .تشجيع االستثمار في التدريب التقني والمهني األهلي -
الجهـات  الجهـات التعليميـة و   بـين توثيق العالقة والتكامل  -

 .التدريبية
التوسع في المجاالت التدريبيـة المتقدمـة الداعمـة للخطـط      -

 .وتطويرها والمشاركة في برامج نقل التقنية، الوطنية
توفير احتياجات المناطق المختلفة من مراكز التدريب والتأهيل  -

المهني في المجاالت والتخصصـات المالئمـة لمشـروعاتها    
التنموية، وبصفة خاصة مواقع المـدن االقتصـادية الجديـدة    

 . ومناطق التقنية

) الوطنية واألجنبية(ربط الحوافز المقدمة لالستثمارات الخاصة  -
 .وتأهيلها بمدى إسهامها في تدريب العمالة الوطنية

" اللجان الدوليـة الثنائيـة المشـتركة   "االستفادة القصوى من  -
والمنظمات الدولية المتخصصة في تطـوير بـرامج التـدريب    
والتأهيل لتهيئة العمالة الوطنية لإلسهام فـي التحـول نحـو    

 .مجتمع المعلوماتعلى المعرفة والقائم االقتصاد 
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 :واالبتكار العلوم والتقنية )د(
 . المتقدمة وتطويرهااالستراتيجية وتوطين التقنيات  -

تنمية قدرات البحث والتطوير واالبتكار، من خالل تطوير مراكز  -
 .البحوث القائمة واالرتقاء بقدراتها وإنشاء مراكز جديدة

المجتمع، إضـافة  تنمية القدرات العلمية والتقنية ونشرها في  -
 .إلى تنمية اإلبداع والموهبة، وروح المبادرة

ي المجاالت العلميـة  ـة فـالوطنيالقوى العاملة تنمية قدرات  -
 .  والتقنية

زيادة مصادر الدعم المالي ألنشطة العلوم والتقنية واالبتكـار،   -
 .مع تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن

، واالبتكار بالعلوم والتقنية تطوير األنظمة والتشريعات الخاصة -
 . مع تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

تطوير الهياكل المؤسسية للجهات المعنيـة بالبحـث العلمـي     -
 .والتقني واالبتكار

 
الموارد  تنمية في قطاعأهم اإلنجازات المستهدفة   ٦/١/٢

 البشرية

 :التعليم العام  )أ(
. لجميع المراحل) ١(تخفيض معدالت التسرب إلى نسبة عامة  -

في المرحلة المتوسـطة  ) ٣(وتخفيض معدالت الرسوب إلى 
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 .في المرحلة الثانوية) ٥(و
تفعيل االختبارات الوطنية لقياس مستوى التحصيل الدراسـي،   -

وإجراء االختبارات التشخيصية لرصد الصعوبات التي تواجـه  
 . الطالب في المواد الدراسية

استحداث وحدة أبحاث الموهبة والتوسع فـي تأهيـل مراكـز     -
الموهوبين بمـا يسـاعد علـى تصـميم البـرامج الخاصـة       

 . بالموهوبين وتطويرها وتنفيذها

التوسع في الفرع العلمي بحيث يشكل المتخرجون من الفـرع   -
من إجمالي المتخرجين مـن التعلـيم الثـانوي    ) ٦٠(العلمي 

 .التاسعةالتنمية بنهاية خطة 
االستمرار في دعـم تنفيـذ مشـروع تطـوير اسـتراتيجيات       -

 .التدريس، والمشروع الشامل لتطوير المناهج
دعم بناء المنهج الرقمي وصياغة نموذج شراكة مع القطـاع   -

 .الخاص وبناء بوابة التعليم االلكترونية
في مرحلة التعليم االبتدائي ) ١٠٠(تحقيق معدل التحاق قدره  -

 ).إلزامية التعليم(

من خريجي التعليم االبتدائي ) ٩٨(تحقيق معدل التحاق قدره  -
من خريجي التعليم المتوسـط  ) ٩٥(في المرحلة المتوسطة، و

 .في المرحلة الثانوية
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تفعيل العمل بالمختبرات التعليمية عن طريق تحديث مختبـرات   -
المدارس وتجهيزها، وتأمين معامل متنقلة للمـدارس التـي ال   

 .مختبرات ثابتةيوجد بها 
مـن  ) ٢٠(تطبيق نظام التقويم الشـامل للمدرسـة بمعـدل     -

 .المدارس سنوياً
 .تطبيق االعتماد التربوي على جميع المدارس األهلية -
تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته بالتوسع في فـتح   -

المدارس الستيعاب طلبة التعليم العـام، بحيـث تصـل هـذه     
 .التاسعةالتنمية بنهاية خطة ) ١٥(المشاركة إلى ما نسبته 

من األطفال ) ١٦(التوسع في رياض األطفال لضمان استيعاب  -
 ).سنوات ٥-٤(من سن 

تشترك فيها جميع الجهات إعداد خطة محددة لمحو أمية الكبار  -
ات العالقة لتحقيق القضاء على األمية وفقاً لجـدول زمنـي   ذ

 .محدد، والمباشرة في تنفيذها

الحاصلين على مؤهالت تربوية عليا مطلوبة للنظام رفع نسبة  -
 .التعليمي

التوسع في دعم البحوث التربوية لخدمـة أهـداف التطـوير     -
النوعي، والدراسات حول نتائج االختبارات، وظاهرة الرسـوب  

 .والتسرب في المراحل المختلفة
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االستمرار في تنفيذ برنامج صحي شامل بالتنسيق مـع وزارة   -
ي وحمالت التطعيم وعـالج الحـاالت   ـالطب فـالكش(الصحة 

 ).المرضية للطلبة

تفعيل خدمات النقل المدرسي التعاوني للطالب، وتوسيع خدمات  -
 .النقل المدرسي للطالبات المسند إلى القطاع الخاص

 :التعليم العالي  )ب(
 .التقويم المستمر لمناهج التعليم الجامعي -

جديدة تواكـب متطلبـات   إنشاء كليات وأقسام وبرامج جامعية  -
 .التنمية واحتياجات سوق العمل

تطوير الكفاءة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي، والعمل على  -
خفض متوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالـب فـي تلـك    

سـنة للكليـات ذات   ) ٤,٥(المؤسسات حتى سنة التخرج إلى 
 سـنة للكليـات ذات  ) ٥,٥(السنوات الدراسية األربع، وإلـى  

سنة للكليات ذات الست ) ٦,٥(الخمس سنوات دراسية، وإلى 
 .سنوات دراسية

فـي  ) ٢٢:١: (طالب إلى/تطوير المعدالت الخاصة بمعدل أستاذ -
) ٥:١(يـة، و مفي المجاالت العل) ١٧:١(المجاالت النظرية، و
 .في المجاالت الطبية

من إجمالي أعضاء هيئة التدريس ) ١٠(ابتعاث ما ال يقل عن  -
رجة الدكتوراه، وذلك حسـب احتياجـات كـل جامعـة،     لنيل د
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 .والتخصصات الموجودة

العمل على زيادة أعداد طالب الدراسات العليا فـي مؤسسـات    -
مـن إجمـالي طلبـة    ) ٥(يقل عن  الالتعليم العالي، إلى ما 

 .المرحلة الجامعية

دعم برامج الدراسات العليا في الكليات المختلفة عـن طريـق    -
للماجستير، والدكتوراه، مع التركيز علـى  إحداث برامج جديدة 

التطبيقيـة، والعلـوم الطبيـة، والعلـوم     وة ـالعلوم الهندسي
 .الطبيعية

التوسع في نشر آليات التعليم التعـاوني بمؤسسـات التعلـيم     -
العالي، وذلك في الكليات التي تتوافق مـع هـذا النـوع مـن     

 .التعليم
والخـاص مـن    العمل على تلبية احتياجات القطاعين الحكومي -

العمالة من خالل التنسيق بـين مؤسسـات التعلـيم العـالي     
والقطاعين العام والخاص لتـوفير االحتياجـات مـن القـوى     

 .العاملة
 مانـة األمؤسسات التعليم العالي بالمملكـة و بين فيما التنسيق  -

 . مجلس التعاون لدول الخليج العربيةل العامة
لتمكينها مـن  لجامعات رفع القدرات العلمية لمراكز البحوث با -

 .همهماتها في خدمة المجتمع وحل مشكالتتأدية 
المتخصصـة وتوسـيع   الجمعيات العلميـة  التوسع في إنشاء  -
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 .هااتنشاط
دعم مشاريع البحوث العلمية في الجامعات والتوسـع فيهـا،    -

كـذلك   ،وإجراء الدراسات الالزمة للتطوير النوعي في الجامعة
 . ةتنويع مجاالت البحوث العلمي

وزيادة والتعليم الموازي زيادة عدد الدورات والبرامج التأهيلية  -
 .احتياجات سوق العملمع أعداد المقبولين بها بما يتفق 

 .تطوير الخدمات واألنشطة الطالبية في المجاالت المختلفة -

 :المهنيالتقني والتدريب   )ج(
نحو لتصل إلى تحقيق زيادة في عدد الملتحقين والملتحقات  -

ألف ) ٢٨(ألف متدرب في الكليات التقنية، ونحو ) ١٣٦(
ألف في ) ٤٢(متدربة في المعاهد العليا التقنية للبنات، ونحو 

ن خطة التنمية ـالعام األخير مبنهاية المعاهد المهنية 
 .التاسعة

تحقيق زيادة في عـدد المتدربين والمتدربات المستجدين  -
رب في الكليات ألف متد) ٧٥(نحـو لتصل إلى والمستجدات 

ي المعاهد العليا التقنية متدربة فآلف ) ١١(التقنية، ونحو 
في العام األخير  ،ألف في المعاهد المهنية) ٢٨(، ونحو للبنات

 .من خطة التنمية التاسعة
نحو لتصل إلى تحقيق زيادة في عدد الخريجين والخريجات  -

 ف خريجةالآ) ٧(ألف خريج من الكليات التقنية، ونحو ) ٣٥(
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ألف خريج من ) ٢٦(، ونحو ن المعاهد العليا التقنية للبناتم
 .في العام األخير من خطة التنمية التاسعة ،المعاهد المهنية

ألف متدرب خالل خطة التنمية ) ١١(تدريب ما ال يقل عن  -
 .التاسعة في إطار البرنامج الوطني للتدريب المشترك

 :واالبتكار العلوم والتقنية  )د(
متابعة تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الخمسية األولى  -

، والمساهمة في التوجه نحو للعلوم والتقنية واالبتكارالموسعة 
 .االقتصاد القائم على المعرفة

لمشاريع البحثية االستراتيجية في الجامعات تقديم المنح ل -
مليون ريال  ٩٠٠في المملكة بمعدل  ومراكز البحث الوطنية

 .سنوياً
الدراسات والبحوث التشغيلية في الجهات الحكومية بمعدل دعم  -

مليون ريال سنوياً، والبحوث التطويرية في شركات  ٣٠٠
 .مليون ريال سنوياً ٢٠٠القطاع الخاص، بمعدل 

 

 ٣٠٠تقديم منح للدراسات العليا في الجامعات السعودية لنحو  -
 .طالب سنوياً

الجامعات، تابعة  مركزاً وطنياً لالبتكار التقني في ١٥إقامة  -
 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا لمدينة

 .مراكز بحث متميزة وتجهيزها وتطويرها ١٠إنشاء  -
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 .حاضنات تقنية في المدينة والجامعات ٨إقامة ما ال يقل عن  -

الموارد تنمية المتطلبات المالية لقطاع   ٦/١/٣
 البشرية

ات المالية لإلنفاق على برامج ومشاريع قطاع تطلبتبلغ الم 
بليون ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو ) ٧٣١,٥(الموارد البشرية نحو 

)٥٢,٤ ( عن المبالغ المعتمدة خالل خطة التنمية الثامنة، موزعة
            :على النحو التالي

 )مليون ريال( 

 قطاعات التنمية
االعتمادات 
المالية خطة 
 التنمية الثامنة

المتطلبات المالية 
خطة التنمية 
 التاسعة

 معدل الزيادة
 )( 

 ٤٠,٧ ٣٥٤٣٣٩,٦٤٩٨٣٩٧,٢*التعليم العام
 ٩١,٦ ١٠٤٤٧٢,٠٢٠٠١٧٦,٩التعليم العالي

 ١٦٣٤٤,٣٢٣١٣٨٤١,٦التدريب التقني والمهني
 ٨٧,٦ ٣٤٧٨,٢٦٥٢٤,٧واالبتكارالعلوم والتقنية

 ١٤٠,٥ ١٣٤٤,٢٣٢٣٢,٤معهد اإلدارة العامة
 ٥٢,٤ ٤٧٩٩٧٨,٣٧٣١٤٦٩,٢اإلجمالي

   ) .تعليم البنات –تعليم البنين (يشمل وزارة التربية والتعليم  *    

 التنمية االجتماعية والصحة ٦/٢
قطاع : ة علىقطاعات التنمية االجتماعية والصحتشتمل  

الشؤون االجتماعية وقطاع الصحة، والقطاعات الثقافية واإلعالمية 
) ٢٧٣,٩(وتستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو  .والشبابية

وتشكل هذه المبالغ نحو . ةن ريال للتنمية االجتماعية والصحبليو
)١٩ (من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية. 
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أهم األهداف العامة لقطاع التنمية  ٦/٢/١
 االجتماعية والصحة

 :الخدمات الصحية )أ(
مستوى صحي ممكن عن طريق تحسين الحالة تحقيق أفضل  .١

 .الصحية العامة للسكان
توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان،  .٢

وتيسير الحصول عليها وتقديمها بطريقة عادلة وجيدة 
 .ومأمونة وبتكلفة معقولة

تفعيل دور القطاع الخاص لكونه موازياً ومكمالً لدور الدولة  .٣
 .الصحية وتشغيلها وتقديمها في تمويل الخدمات

ات الصحية جغرافياً وسكانياً ـالتوزيع المتوازن للخدم .٤
 .وتيسير الحصول عليها

 :الشباب  )ب( 
تحقيق االندماج االجتماعي للشباب وتوسيع نطاق مشاركتهم  .١

 .في مختلف مجاالت النشاط الشبابي
الحد من حاالت انتشار المخدرات بين الشباب، وسائر  .٢

 .الضارة بصحتهم البدنية والنفسيةالسلوكيات 
تحسين مستوى معيشة الشباب، وتلبية االحتياجات الخاصة  .٣

 .ألسر ذات الدخل المنخفضلللشباب المنتمين 
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توفير فرص عمل للشباب تنسجم مع ميولهم وقدراتهم  .٤
واختصاصاتهم العلمية، وزيادة إسهامهم في القوى العاملة 

 .ومكافحة البطالة بين صفوفهم
 .ة جيل من الشباب يتمتع بصحة بدنية ونفسية جيدةتنشئ .٥

 :الثقافة واإلعالم ) ج(
الحفاظ على الهوية الحضارية العربية واإلسالمية للثقافة  .١

 .الوطنية وتعزيزها
تطوير الُبنى الفكرية والثقافية واإلعالمية لكونها تشكل ركناً  .٢

 .أساسياً من أركان البناء الحضاري
والترجمة واإلنتاج اإلعالمي العربي تعزيز حركة التأليف  .٣

 .والفعاليات الثقافية داخل المملكة وخارجها

تطوير أداء األجهزة اإلعالمية والثقافية ورفع مستوى  .٤
كفاءتها، وتعميق العالقة بينها وبين مختلف الفعاليات في 
المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، والعلمية، والثقافية، 

 .والتربوية، والترويحية

إنتـاج برامج ومواد ثقافية وإعالمية قادرة على المنافسة  .٥
 .والتأثير وجذب المشاهد إليها

 . تحقيق االنتشار المتوازن للثقافة على مستوى المناطق .٦
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في قطاع التنمية أهم اإلنجازات المستهدفة    ٦/٢/٢
 االجتماعية والصحة 

 :الصحــة )أ(
هـ ٣٥/١٤٣٦الوصول بعدد األسرة العالجية في عام  -

سريراً،  ٥٦٣٧٩بمستشفيات وزارة الصحة إلى ) ٢٠١٤(
 ٢٠٢٩٦ات األجهزة الحكومية األخرى إلى ــوبمستشفي

سريراً مما  ٢٠٨٦٠سريراً، وبمستشفيات القطاع الخاص إلى 
سرير لكل ألف نسمة ) ٠,٧٤(، )٠,٧٢(، )٢(سيحقق معدل 
سرير لكل ألف نسمة ) ٣,٥(، وسيتحقق معدل على التوالي

 .على المستوى الوطني
ــام    - ــي ع ــاء، ف ــدد األطب ــول بع ـــ ٣٥/١٤٣٦الوص ه

ــى   )٢٠١٤( ــحة إل ــي وزارة الص ــة ف ــرة العالجي ، لألس
طبيباً، وفـي األجهـزة الحكوميـة األخـرى إلـى       ٣٢٦٥٧
ــى   ١٨٨٧٥ ــاص إل ــاع الخ ــي القط ــاً، وف  ١٤٦٠٢طبيب
، )٠,٩٣(، )٠,٧(: ، ممــا يحقــق المعــدالت التاليــةطبيــب

، ويحقـق معـدل   علـى التـوالي   طبيب لكـل سـرير  ) ٠,٧(
 .طبيب لكل سرير على المستوى الوطني) ٠,٧٥(

) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦الوصول بعدد هيئة التمريض في عام  -
ممرضة، وفي /ممرضاً ٦٥٣١٤لألسرة في وزارة الصحة إلى 
ممرضة، وفي /ممرضاً ٣٦٥٣٣األجهزة الحكومية األخرى إلى 



 

)٧٠/٩٠( 
 

ما سيحقق ، ماتممرض/ ينممرض ٢٩٢٠٤القطاع الخاص إلى 
ممرضة / ضاًممر) ١,٤(، )١,٨(، )١,٤(على التوالي معدل 

ممرضة /ممرض) ١,٥(، ويحقق معدل لكل سرير على التوالي
 .لكل سرير على المستوى الوطني

هـ ٣٥/١٤٣٦الوصول بعدد الفئات الطبية المساعدة في عام  -
فني طبي  ٣٢٦٥٧، لألسرة في وزارة الصحة إلى )٢٠١٤(

فني  ٢٧٤٠٠ة الحكومية األخرى إلى مساعد، وفي األجهز
فني طبي  ١٤٦٠٢طبي مساعد، وفي القطاع الخاص إلى 

، )١,٣٥( ،)٠,٧(مساعد مما سيحقق على التوالي معدل 
فني طبي ) ٠,٨(، ويحقق معدل فني طبي لكل سرير) ٠,٧(

 .مساعد لكل سرير على المستوى الوطني
الوصول بعدد مراكز الرعاية الصحية األولية في عام  -

يرفع معدل مركزاً مما  ٢٩٥٨إلى  )٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦
 .نسمة لكل مركز صحي) ٧٠٠٠(االستيعاب إلى 

زيادة عدد أطباء مراكز الرعاية الصحية األولية ليصل في عام  -
طبيباً، وزيادة عدد  ١٠٣٥١إلى ) ٢٠١٤(هـ ٣٥/١٤٣٦

، وزيادة عدد اتممرض/ينممرض ٢٠٧٠٣هيئة التمريض إلى 
فني طبي مساعد، مما  ١٠٣٥١الفئات الطبية المساعدة إلى 

، ومعدل نسمة) ٢٠٠٠(طبيب لكل سيحقق معدل 
فني طبي مساعد ، ومعدل نسمة) ١٠٠٠(ممرضة لكل /ممرض



 

)٧١/٩٠( 
 

 .نسمة) ٢٠٠٠(لكل 
لكل حالة وفـاة ) ١٢(خفض معدل وفيات الرضع إلى أقل من  -

 .ألف مولود حي
إلى أقل  من العمر معدل وفيات األطفال دون الخامسة خفض -

 .لكل ألف مولود حيحالة ) ١٥(من 

 :الشباب )ب( 
تنظيم حمالت توعية وإرشاد لآلباء للعناية باألبناء تربوياً  -

وفكرياً وسلوكياً، وتقديم مشورة ألفراد األسرة من خالل 
المدرسة ومراكز وزارة الشؤون االجتماعية، والبرامج 

 . األخرى التلفزيونية ووسائل اإلعالم
 . تصميم حزمة أنشطة نموذجية لتعزيز التواصل األسري -

إعداد خارطة توزيع المرافق الرياضية والشبابية ومطابقتها  -
مع االمتداد الجغرافي واالنتشار السكاني في المناطق 

 .والمحافظات
تصميم نظام عمل متكامل الستخدام المدارس ومنشأتها  -

ومالعبها وقاعاتها في النشاط الشبابي في محيطها المباشر 
 .بمشاركة األهل وبالتنسيق مع الجهات المعنية

تجهيز أماكن األنشطة الشبابية بالمعدات الضرورية من أجل  -
تمكين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من المشاركة في 

 .األنشطة المختلفة



 

)٧٢/٩٠( 
 

نموي، واحتياجات دراسة احتياجات تطوير دور المدرسة الت -
 .التدريب، وصيغ التعاون مع الهيئات المحلية

تنظيم حملة مشـتركة مـن األجهـزة الحكوميـة، ووسـائل       -
اإلعالم، والمؤسسات التعليمية، والقطـاع الخـاص، للتـأثير    
في الثقافة المجتمعية وثقافـة الشـباب السـعودي، لتعمـيم     
قيم العمـل المنـتج فـي صـيغ متناسـبة مـع احتياجـات        

 .تمعالمج
تصميم برنامج خاص للتوجيه المهني في مدارس التعليم العام،  -

 . يتضمن البعد المتصل بقيم العمل

تنفيذ دراسة عن الوضع الصحي للشباب، واستخدامها في رسم  -
 .السياسات، ونشر نتائجها من ضمن حملة  التوعية

إدخال مواد توعوية في موضوع الوقاية والتغذية والسلوكيات  -
المناهج واألنشطة المدرسية بشكل  منهجي ودائم، الصحية في 

 .وفي سن مبكرة
تنظيم حملة وطنية من اجل مكافحة السرعة وحوادث السير  -

 .بين الشباب
تنظيم حملة توعية مستمرة لمكافحة التدخين والمخدرات بين  -

 .الشباب

 :الثقافة واإلعالم )ج(
فروع ) ٣( أندية، وافتتاح) ٤(زيادة عدد األندية األدبية بواقع  -



 

)٧٣/٩٠( 
 

مراكز ثقافيـة، وإنشـاء   ) ٧(لجمعية الثقافة والفنون، وإنشاء 
 .مكتبات جديدة) ٨(

مشـاركة للفنـون   ) ٥٠(أسبوعاً ثقافياً، وتنظيم ) ٢٠(تنظيم  -
ـ   )٨٠(تنظيم و، المسرحية ون الشـعبية داخـل   مشـاركة للفن

التشـكيلية   مشاركة للفنون )١٠٠(تنظيم المملكة وخارجها، و
معارض للكتب داخـل   )١١٠(تنظيم داخل المملكة وخارجها، و

 .المملكة وخارجها

 .مركزاً جديداً للبث التلفزيوني )٢٣(إنشاء  -
محطـات   )٥(جديدة، وإنشــاء   .إم. محطة إف )٣٨(إضافة  -

 .الطرق السريعةعلى  .إم.إف
 )٢٨(تحـديث  وإنشاء محطة إذاعية على الموجة القصـيرة،   -

إنشاء ستوديوهين إذاعيين في مكة المكرمـة  ، ويةمحطة إذاع
 .والمدينة المنورة

 .مكاتب جديدة لوكالة األنباء السعودية) ٤(افتتاح  -

 .مراكز إعالمية داخلية )٣(افتتاح  -

 
المتطلبات المالية لقطاع التنمية االجتماعية  ٦/٢/٣

 والصحة
االجتماعية ات المالية لإلنفاق على قطاع التنمية تطلبتبلغ الم  

بزيادة  بليون ريال،) ٢٧٣,٩(ة نحو تاسعوالصحة خالل خطة التنمية ال



 

)٧٤/٩٠( 
 

عن المبالغ المعتمدة خالل خطة التنمية ) ٧٥,٧(بلغت نسبتها نحو 
 :موزعة على النحو التالي الثامنة،

  )مليون ريال( 

 قطاعات التنمية
االعتمادات 
المالية خطة 
 التنمية الثامنة

المتطلبات 
خطة المالية 

التنمية 
 التاسعة

معدل 
الزيادة 

)( 

 ٢٤٢٦٧١,٨٨٢,٤ ١٣٣٠٤٤,٥ *الصحة

 ٣٤,٣ ١١٦١٣,٢ ٨٦٤٤,٤ الخدمات االجتماعية

القطاعات الثقافية واإلعالمية
 **والشبابية

٣٧,٠ ١٩٦٠٢,٦ ١٤٣٠٦,٩ 

 ٢٧٣٨٨٧,٦٧٥,٦ ١٥٥٩٩٥,٨ اإلجمالي

ة وهيئ، ومركز األبحاث ومستشفى الملك فيصل التخصصي، يشمل وزارة الصحة * 
 .والهيئة العامة للغذاء والدواء، الهالل األحمر السعودي

ودارة الملك عبد ، ووزارة الثقافة واإلعالم، يشمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب ** 
 .العزيز

 الموارد االقتصاديةتنمية  ٦/٣
الزراعة، والمياه،  :الموارد االقتصاديةتنمية شمل قطاع ي 

والكهرباء، والثروة المعدنية، والصناعة، والسياحة، والخدمات 
وتستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو . االقتصادية العامة

وتشكل هذه المبالغ نحو . بليون ريال لتنمية هذا القطاع) ٢٢٧,٦(
)١٥,٧ ( من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات

 . التنمية



 

)٧٥/٩٠( 
 

الموارد تنمية قطاع في أهم األهداف العامة   ٦/٣/١
 االقتصادية

 :الزراعة )أ(
دور القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية تعزيز  .١

 .واالجتماعية
تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية  .٢

 .زراعية مستدامة
 .زيادة االستثمار في األنشطة الزراعية خارج المملكة .٣
 .المجال الزراعيتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في  .٤
المحافظة على الثروة السمكية وتنويع مصادرها وتطوير  .٥

 .قدراتها

 :والصرف الصحي المياه )ب( 
، اًنادر اًوطني اًنها موردلكوالمحافظة على المياه وتنميتها  .١

 .وتحقيق أقصى معدالت االستفادة منها
قطاع المياه والصرف الصحي وإدارته إدارة  حوكمة .٢

 .رشيدة ومتكاملة
 

توفير خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة من خالل  .٣
 .شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص

 



 

)٧٦/٩٠( 
 

 :الثروة المعدنية )ج(
تنمية الثروات المعدنية وتطوير خططها ومشروعاتها  .١

 .واستغاللها
 .وتوسيع قاعدتهتنويع النشاط التعديني  .٢
 . تعزيز القيمة المضافة للمنتجات التعدينية المحلية .٣

 :الصناعة )د(
 . تنويع القاعدة الصناعية .١

 . تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية .٢

 . تعزيز مساهمة القوى العاملة الوطنية في الصناعة .٣

 :الكهرباء  )هـ(
 بمستوى عالية الكفاءة واالعتماديةتوفير خدمة كهربائية  .١

 .يلبي احتياجات مختلف القطاعات والمرافق
توفير الخدمة الكهربائية بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية  .٢

وبيئية، وتحقيق المواءمة بين عائد االستثمار والبعد 
 . االجتماعي

تعزيز مهمة قطاع الكهرباء في تعظيم القيمة المضافة من  .٣
 .دولياًالموارد الوطنية، وفرص تكاملها إقليمياً و

 .نقل وتوطين الكهرباء وإنتاجها .٤
 .تطوير مصادر توليد الطاقة المكملة للنفط والغاز .٥

 



 

)٧٧/٩٠( 
 

تشجيع المحافظة على الطاقة وترشيد استهالك الكهرباء  .٦
 .لجميع الفئات

 :السياحة )و(
تنمية صناعة سياحية تنافسية استناداً إلى معطيات  .١

 .ومقومات ثرية من المرافق والخدمات السياحية
زيادة إسهامات قطاع السياحة في الناتج المحلي  .٢

اإلجمالي، من خالل إيجاد موارد جديدة للدخل وتوفير 
 . فرص العمل للكفاءات الوطنية

تنمية المواقع والمرافق السياحية واألثرية والمحافظة  .٣
 .عليها

واألنشطة ) العامة والخاصة(توسيع نطاق االستثمارات  .٤
المملكة ليتسنى زيادة السياحية ليشمل مختلف مناطق 

 .فرص العمل في المناطق
 .وتطويرهاالعمالة في مجال السياحة تنمية  .٥

الموارد تنمية قطاع في أهم اإلنجازات المستهدفة    ٦/٣/٢
 االقتصادية

 :الزراعة )أ(
نمو القيمة المضافة المحققة في القطاع الزراعي بمعدل  -

 ).١,٧(سنوي متوسط قدره 

 



 

)٧٨/٩٠( 
 

القطاع الزراعي بمعدل سنوي متوسط نمو االستثمار في  -
 ).٦,٦(قدره نحو 

ق المنتجات الزراعية ودعم إنشاء اسوأتطوير أداء  -
 .سنوياً) ٥(األسواق المركزية بنسبة زيادة تبلغ 

التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في  -
 .سنوياً) ١٠(الزراعة بمعدل يبلغ 

المحلي من  زيادة معدالت النمو السنوية لإلنتاج -
، )٣,٤(، ومن الفواكه بنحو )٢,٣(الخضروات بنحو 

، ومن اللحوم الحمراء )١(ومن األلبان الطازجة بنحو 
، ومن األسماك )٥(، ومن لحوم الدجاج بنحو )(بنحو 
 .خالل خطة التنمية التاسعة )٤(بنحو 

 :والصرف الصحي المياه )ب(
 ١,٣٥من نحو ) ٨٥(زيادة الطاقة التخزينية للسدود بنسبة  -

إلى نحـو ) ٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١ليون متر مكعب في عام ب
 . ليون متر مكعب بنهاية خطة التنمية التاسعةب ٢,٥

 ٢٠٧٠إلى  ١٠٤٨مضاعفة طاقة محطات التحلية مـن  -
 . مليون متر مكعب خالل الخطة

زيادة نسبة المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي إلى نحو  -
)٥٠ (لألغراض البلديةالك من االسته. 



 

)٧٩/٩٠( 
 

من مياه ) ٥٠(زيادة معدالت إعادة االستخـدام إلـى نحـو  -
 . الصرف الصحي المعالجة

) ٢٠(توفير مخزون استراتيجـي لحاالت الطوارئ في حدود  -
 . سنوياً في المدن الكبرى

تخفيض الطلب على المياه لألغراض الزراعية بمعدل سنوي  -
 . خالل الخطة) ٣,٧(في حدود 

المياه لالستخدامات البلدية والصناعية بنحو استهالك زيادة  -
)٢,١ ،٥,٥ (على التوالي خالل الخطة . 

ليصل معدل  ،ألف توصيلة مياه منزلية جديدة ٦٠٠تنفيذ  -
 .مع نهاية خطة التنمية التاسعة) ٨٨(تغطية الخدمة إلى 

ألف توصيلة صرف صحي جديدة، ليصل معدل  ٧٠٠تنفيذ  -
مع نهاية خطة التنمية ) ٦٠(ى ـة إلـة الخدمـتغطي

 .التاسعة

 :الثروة المعدنية )ج(
تحقيق قطاع الثروة المعدنية لمعدل نمو سنوي متوسط  -

  .)٩,٢(قدره 

 .الحالي اإليراد أمثال ةأربع نحوإلى  القطاع إيراداترفع  -
ـ  للصناعات مواقع تخصيص -  فـي  التحويليـة  ةـالتعديني

 عبـداهللا  الملـك  ومدينة الصناعيتين، وينبع الجبيل مدينتي



 

)٨٠/٩٠( 
 

ـ  واالقتصـادية  الصـناعية  والمدن االقتصادية،  ةـالرئيس
 .األخرى

 :الصناعة )د(
 .)٧,٢(بمعدل سنوي متوسط قدره نمو القطاع الصناعي  -
االستثمارات الصناعية بمعدل سنوي متوسط قدره نمو  -

)٧,٧ .( 
قدره متوسط الصناعة بمعدل سنوي قطاع في ازدياد العمالة  -

)٠,٤٧.( 

 :الكهرباء )هـ(
مليـون مشـترك جديـد     ١,٣توفير الخدمة الكهربائية لنحو  -

 سـنوات مليـون مشـترك سـكني خـالل      ١,١منهم نحـو  
 .الخطة التاسعة

ألف ميجاواط خالل  ٢٠,٤تعزيز قدرة التوليد الفعلية بنحو  -
 .الخطة

 من إجمالي الحمل الذروي) ١٩,٨(رفع احتياطي التوليد إلى  -
 .بنهاية الخطة

تحسين إنتاجية العمالة في قطاع الكهرباء بمعدل سنوي  -
 .خالل مدة الخطة) ٥(متوسط قدره 

 



 

)٨١/٩٠( 
 

 :السياحة )و( 
ألف غرفة  ١٤١زيادة مرافق اإليواء السياحي إلى نحو  -

ألف وحدة مفروشة بنهاية خطة التنمية  ٩٢,٢فندقية، ونحو 
 .التاسعة

ألف فرصة  ٢٤٥,٧ زيادة فرص التدريب السياحي إلى نحو -
 .تدريبية

 ٤٦٢الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو  -
 . ألف وظيفة في نهاية خطة التنمية التاسعة

عرض المواقع األثريـة، والتاريخيـة، والمواقـع المرتبطـة      -
 .بالموروث الشعبي، والطرق والدروب التاريخية المهمة

وإحيائهـا وإعـادة   ترميم القصور والقالع واألبراج القديمـة   -
 .استخدامها

الهفوف، ونجران، (تحسين ستة متاحف إقليمية في كل من  -
 .وتطويرها) والعال، وتيماء، والجوف، وصبياء

أبها، والباحة، (إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة في كل من  -
 ).وتبوك، والدمام، وحائل

متحف اإلبل، ومتحـف  (إنشاء خمسة متاحف متخصصة وهي  -
والتمور، ومتحف الخيول العربية، ومتحـف المالبـس   النخيل 

 ).الشعبية والحلي، ومتحف الصقور

  



 

)٨٢/٩٠( 
 

الموارد تنمية المتطلبات المالية لقطاع  ٦/٣/٣
 االقتصادية

ات المالية لإلنفاق على قطاع الموارد االقتصادية تطلبتبلغ الم  
بليون ريال بزيادة بلغت ) ٢٢٧,٦(خالل خطة التنمية التاسعة نحو 

عن المبالغ المعتمدة خالل خطة التنمية ) ١١٥,٢(نسبتها نحو 
 :الثامنة، موزعة على النحو التالي

 مليون ريال

 قطاعات التنمية
االعتمادات 
المالية خطة 
 التنمية الثامنة

المتطلبات المالية 
خطة التنمية 
 التاسعة

معدل 
الزيادة 

)( 

٦٣٦١٨,٦١٦٢٩١٧,٥١٥٦,١ المياه 
 ٥٤,٦ ٨٩٤٤,٤١٣٨٢٤ *الزراعة 
 ٤٥,٢ ٢٥١٤٥,٦٣٦٥١٢,٤**الثروة المعدنيةوالبترول 

 ٥٠,٦ ٢٢٦٠,٦٣٤٠٤,١***تنمية وتطوير القوى العاملة
وحمايةلألرصادالعامة الرئاسة
 البيئة 

١٢٥,٥ ١٣٨٠,٩٣١١٤,٦

 ٥٢,٢ ٢٠١٨,٢٣٠٧٢وزارة التجارة والصناعة
الهيئة السعودية للمواصفات

 والجودة والمقاييس
١,٧ ٥٨٨,٢٥٩٨,١ 

 ٢٩,٨ ٥١٠,٨٦٦٢,٩)الهيئة العامة لالستثمار(االستثمار 
للسياحةامةالهيئة الع(السياحة 
 ) واآلثار

١٢٣,٢ ١٢٩٧,٠٢٨٩٥,٢

١٠٥٧٦٤,٣٢٢٧٦٣٩,٣١١٥,٢اإلجمالي
 .تشمل وزارة الزراعة، والمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق *
 والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،)فروع ٣(وزارة البترول والثروة المعدنية  تشمل     **

 .)للهيئة الملكية في كل من الجبيل وينبع العامة واإلدارةالرئاسة (
 . ووزارة العمل، تشمل وزارة الخدمة المدنية     ***
 



 

)٨٣/٩٠( 
 

 النقل واالتصاالت عقطا ٦/٤
بليون ) ١١١,١(تستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو  

من إجمالي ) ٧,٧(وتشكل هذه المبالغ نحو . ريال لتنمية هذا القطاع
 .المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية

 أهم األهداف العامة لقطاع النقل واالتصاالت ٦/٤/١

 :النقل )أ(
 . توفير خدمات نقل عالية الكفاءة والفعالية .١
 . دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية .٢
 . االرتقاء بمعايير السالمة في وسائل النقل .٣
 .حماية البيئة من انبعاثات وسائط النقل .٤
 .دعم األمن الوطني .٥
 .توفير خدمات النقل لمناسك الحج والعمرة .٦

 :االتصاالت  )ب( 
 توفير بنية أساسية لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات .١

على قدر عاٍل من الجودة واألمن  لجميع شرائح المجتمع
 .، وفي جميع المناطقالئمةواالعتمادية وبأسعار م

التصاالت مستخدمي خدمات اتكريس أمن معلومات  .٢
 .تهاوتقنية المعلومات وحماي

 . بناء القدرات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات .٣
 



 

)٨٤/٩٠( 
 

والمعلومات تسهم بناء صناعة وطنية لتقنية االتصاالت  .٤
 .بفعالية في تغطية الطلب على السلع والخدمات

 :البريد )ج(
 .تطوير الخدمات البريدية وتحسين نوعيتها .١
 .والتوظيف األمثل لها ،تنمية الطاقات البشرية .٢
 .تطوير اإلطار المؤسسي لقطاع البريد .٣
 .تحسين الوضع المالي لقطاع البريد .٤

قطاع النقل في هم اإلنجازات المستهدفة أ  ٦/٤/٢
 واالتصاالت

 :النقل )أ(
 .إنشاء ميناء رأس الزور -

 .إكمال تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة -

بالمدينة الدولي ر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز يتطو -
 .المنورة

 -الجنوب / خط الشمال( كمال توسعة شبكة الخطوط الحديديةإ -
 ).الجسر البري -قطار الحرمين السريع 

 :االتصاالت )ب( 
من (خالل الخطة التاسعة " النطاق العريض"رفع معدل تغطية  -

 . لكل مائة فرد من السكان) ١١,٤إلى  ٧,٨



 

)٨٥/٩٠( 
 

لكل ) ٥٣,٦(إلى ) ٤٠,٥(رفع معدل مستخدمي اإلنترنت من  -
 .مائة نسمة

في خدمات الهاتف الثابت من تخفيض التباين بين المناطق  -
إلى نحو  )٢٠٠٩(هـ ٣٠/١٤٣١في عام ) ١٢,٢(نحو 

)٥,٨ ( هـ ٣٥/١٤٣٦في عام)وفي استخدام )٢٠١٤ ،
 . فقط) ٢,٦(إلى ) ٢٥,٥(اإلنترنت من 

توفير التجهيزات األساسية والتوسع في تطبيقات تقنية  -
 .المعلومات بالقطاعين الحكومي والخاص

 :البريد )ج(
جميع المكاتب األمامية ومنافذ البيع ونقاط المعالجة تجهيز  -

 .البريدية بالتقنيات الحديثة
 .حاسب آلي شبكاتبمكتب بريد ) ٦٠٠(ربط  -
تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لمزاولة خدمات  -

 .البريد الدعائي والخدمات المالية وخدمات البريد المختلط
ية للتوزيع محل اإلقامة ية التحتاستكمال مراحل تأسيس البن -

 ).خدمة واصل(
ويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة إجراء الدراسات لتح -

قابضة ودراسات تحويل قطاعات الخدمة إلى شركات تابعة 
 .للشركة القابضة



 

)٨٦/٩٠( 
 

توفير الخدمات الحكومية والعامة في مكاتب البريد األمامية  -
 ).خدمات الكاونتر(

 
 المتطلبات المالية لقطاع النقل واالتصاالت  ٦/٤/٣
ات الماليـة لإلنفـاق علـى بـرامج ومشـاريع      تطلبتبلغ الم  

ــة نحــو  ) ١١١,١(قطــاع النقــل واالتصــاالت والخــدمات البريدي
عـن المبـالغ   ) ٩٦,٥(بليون ريال بزيـادة بلغـت نسـبتها نحـو     

 :التاليالمعتمدة خالل خطة التنمية الثامنة، موزعة على النحو 
 مليون ريال

 قطاعات التنمية

االعتمادات
المالية خطة 

التنمية 
 الثامنة

المتطلبات 
المالية خطة 

التنمية 
 التاسعة

معدل 
الزيادة 

)( 

 ٥١٤١٠,٧١٠١٥٣١,٣٩٧,٥ *  النقل

 ١٣,٢ ٧٩١,٩٨٩٦,٣)وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات(االتصاالت 

المؤسسة العامة للبريد(الخدمات البريدية
 ) السعودي

١٠٠,٢ ٤٣٤٤,٦٨٦٩٧,٠ 

 ٥٦٥٤٧,٢١١١١٢٤,٦٩٦,٥قطاع النقل واالتصاالتإجمالي

والمؤسسة العامة ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، يشمل وزارة النقل *  
 .والهيئة العامة للطيران المدني، للمواني

 
 واإلسكان البلديةقطاع الخدمات  ٦/٥
بليون ) ١٠٠,٥(تستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو  

) ٧(وتشكل هذه المبالغ نحو . ريال لتطوير الخدمات البلدية واإلسكان
 .من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية



 

)٨٧/٩٠( 
 

لقطاع الخدمات البلدية  أهم األهداف العامة ٦/٥/١
 واإلسكان

 :البلدية الخدمات )أ ( 
تحسين الظروف المعيشية للسكان واإلسهام في تحقيق  .١

 .التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة اإلدارية
 . رفع كفاءة أداء األجهزة البلدية وتحسين فعالية خدماتها .٢
 .حماية صحة البيئة وتوفير مقومات السالمة العامة .٣

 :اإلسكان )ب(
 .ينتوفير سكن الئق ومناسب للمواطن . ١
 .زيادة المعروض من المساكن واألراضي السكنية . ٢
تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات  . ٣

 .اإلسكان وبرامجه المختلفة

قطاع الخدمات في أهم اإلنجازات المستهدفة   ٦/٥/٢
 واإلسكانالبلدية 

 :الخدمات البلدية )أ ( 
 .المملكةبلدية جديدة في مختلف مناطق  ٦٠استحداث  -
 ).٧٥(رفع نسبة تدوير النفايات إلى  -
من تكاليف ) ٦٠(تنمية اإليرادات البلدية لتغطي نحو  -

 .المصروفات التشغيلية



 

)٨٨/٩٠( 
 

 .إعداد نظام المجالس البلدية وتشكيل أعضائها -
 .مركزاً حضارياً ٤٠إنشاء  -
 .البناء السعودي ومتابعته وتحديثه دورياً )كود(نظام تطبيق  -
تطوير تصنيف المقاولين وتطبيق توصياتها بعد إعداد دراسة  -

 .اعتمادها
 .استكمال إعداد المخططات اإلقليمية لجميع المناطق -
 .استكمال إعداد المخططات الهيكلية لجميع البلديات -
بنهاية خطة ) ٨٤,٨(رفع نسبة السعودة بالقطاع إلى نحو  -

 .التنمية التاسعة
 .المختلفةلخدمـات البلدية لمشروع  ٨١٢٢تنفيذ نحو  -

 اإلسكان )ب(
من حجم الطلب ) ٨٠( لتلبيةإنشاء مليون وحدة سكنية  -

المتوقع على اإلسكان خالل سنوات خطة التنمية التاسعة 
 .موزعة على مناطق المملكة

توفير مع مالحظة التوجه العام نحو البناء الرأسي فالمطلوب  -
مليون متر مربع من األراضي إلقامة المشروعات ) ٢٦٦(نحو 

السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خالل 
سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى 

 .التحتية لها



 

)٨٩/٩٠( 
 

قيام الهيئة العامة لإلسكان خالل سـنوات الخطـة باسـتكمال     -
عالوة على  اطة بهاالتصاميم الهندسية لجميع المشروعات المن

السـكنية باإلضـافة إلـى    مهام اإلشراف على تنفيذ الوحدات 
استكمال إعداد استراتيجية اإلسكان بالمملكة، وإعداد الدراسات 
والبحوث اإلسكانية حسب الحاجة، وإيجاد قاعـدة معلومـات   

 .إسكانية
نظام قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالبدء في تطبيق  -

 .البناء السعودي على القطاع السكني )كود(

 لخدمات البلديةلقطاع االمتطلبات المالية  ٦/٥/٣
 واإلسكان

ات المالية لإلنفاق على برامج ومشاريع الخـدمات  تطلبتبلغ الم
بليون ريال وهي تزيد عن االعتمادات ) ١٠٠,٥(نحو واإلسكان البلدية 

، موزعة على )٥٢,٩(المالية للقطاع خالل خطة التنمية الثامنة بنحو 
 :النحو التالي

 ون ريالملي

 قطاعات التنمية

االعتمادات 
المالية خطة 
 التنمية الثامنة

المتطلبات 
المالية خطة 
 التنمية التاسعة

معدل 
الزيادة 

)( 

 ٥٢,٩ ١٠٠٥١٣,٧ ٦٥٧٢٥,٨ *الخدمات البلدية واإلسكان

، يةووزارة الشؤون البلدية والقرو، تشتمل على الهيئة العامة لإلسكان * 
 . لتطوير مدينة الرياض وأمانات المناطقوالهيئة العليا 



 

)٩٠/٩٠( 
 

: خاتمة  
بعد إلقاء الضوء على الظـروف التـي أعـدت فيهـا     
خطة التنميـة التاسـعة والتحـديات التـي تعاملـت معهـا       
الخطــة علــى الصــعيدين المحلــي والــدولي، استعرضــت 
الصفحات السابقة بإيجاز أهـم مـا تضـمنته الخطـة مـن      

وآليــات تنفيذيــة توجهــات وأولويــات تنمويــة وأهــداف 
وسياسات وبرامج لتحقيـق التنميـة الشـاملة والمتوازنـة     
ومواصلة مسيرة الخير والتطـور االقتصـادي واالجتمـاعي    

ـ        نيبقيادة خـادم الحـرمين الشـريفين وولـي عهـده األم
 .وسمو النائب الثاني

وال بد من التنويه بالجهـد والتعـاون المثمـر الـذي     
والخاصـة التـي    بذل من قبل جميـع الجهـات الحكوميـة   

 .أسهمت في إعداد هذه الخطة
 

* * * 


