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طرحها  من املوضوعات املهمة اليت متَّ ايعرض هذا التقرير عدًد

م،  2021ي مووووايو ييو  وووووأسووووخار شوووو   شووووهر ىللحوووووار ت ملتقوووو

فكوري اململكوة ت لتلوجمل اتوا ت،     خخة متم زة مون م ي اقشها ُ 

اءة يمقرتحووواته  افادحوووة حوووو   يالوووذين أاوووريا اآووووار لووو را ه  الخ َّووو  

 القضايا التال ة:  

 اململكة. ت اآماية يقوا ني اإللكرتي ي يالفضاء أطفال ا •

رات حباجوة  شص امله  وة ل واًء علوى ا شتخوارات: تصوو      ح الور  ْ َم •

 ح.إىل تصح 

   .املال ة اإلس م ة الرياض: مركز الص اعة •

 الوووت ر مواجهوووة ت السوووعودية العرل وووة اململكوووة إسووورتات   ة •

   العشرين. الدي  مستوى على يمساهمتها امل اشي

  .ن يحتديات املرحلةون العقارييراملطوِّ •

   . ظرة على سوق العمل ت اململكة العرل ة السعودية •
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 امللخص التنفيذي . 

  .أوًلا: مدخل متهيدي 

      ثانًيااااااا: دوافااااااع اللجااااااوء للفضاااااااء اإللكرتونااااااي: الفوائااااااد

 واملخاطر. 

      ثالًثاااا: التاااأثريات اإلجيابياااة مااان جلاااوء األطفاااال للفضااااء

 اإللكرتوني. 

    رابًعاااا: التاااأثريات السااالبية )املخااااطر( مااان جلاااوء األطفاااال 

 للفضاء اإللكرتوني. 

  :املنظِّمااااة ومبااااادرات محايااااة   األنظمااااة والقااااوانني  خامًسااااا

 حقوق األطفال يف الفضاء اإللكرتوني. 

  .سادًسا: آليات محاية األطفال يف الفضاء اإللكرتوني 

  :مبادرة مساو ولاي العهاد حلماياة األطفاال يف العاامل       سابًعا

 . السيرباني

  .ثامًنا: التوصيات 

  .املشاركون 
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  :امللخص التنفيذيأوًلا: 

 يقوووا ني اإللكرتي ووي يالفضوواء ت ايلووه هووذق القضوو ة أطفال ووا  

اململكوووة. ييوووهتي ا هتموووام لهوووذق القضووو ة لوووال ظر ملوووا  ت اآمايوووة

يشهدق العصر اآالي من التسارع امللحوظ ت تطوو ر التك ولوج وا   

ياسووووتخداماتها، ييشوووومل هووووذا التسووووارع عوووودد يأعمووووار الووووذين      

موون كوول ا اووة يسووتخدمون الفضوواء     ا ياحووٌدعامل  وو؛ حيسووتخدمو ها

تشوور لعوو  . يت السووعودية الثام ووة عشوورة حتووه سوونِّ لكرتي ووياإل

سواعات   3أكثور مون    األطفا  يقضون% من 44أن  إىل الدراسات

، يموون املتوقوو  أن ت مووو هووذق   قخوول ائا حووة  ت اسووتخدام اإل رت ووه 

 .مستقخًلا ال سخة لشكل كخر

اإللكرتي ووي كاأللعووا   توووى الفضوواء  ميكوون  سووتخدام   ي

اإللكرتي  وووة ييسوووا ل التواتووول ا جتمووواعي كمثووول: حووو   لوووو ،   

التوهار  يتوويرت، يسو ا  شوات، يإ سوت رام، يت و، توو ، ي رهوا         

قد يتوقجمل مداق على  هذاي ،لشكل إجيالي أي سليب على األطفا 

املوودة الوويت يقضوو ها    ىطخ عووة اوتوووى الووذي يشوواهدق الطفوول يعلوو    

يُتخوو ِّن الدراسووات ةيووادة  شوو   اسووتخدامل لووذل، اوتوووى.   الطفوول 

  ت حوووووفِّ األطفوووووا  ت جوا ووووو ، م هوووووا: اشووووورتاق السوووووليب اوووووراأل

اإللكرتي ووووي ياإليووووذاء  لت مووووريا اخلصوتوووو ة يسوووورقة املعلومووووات

يا  عزال وة،   ،اإللكرتي  وة  األلعا  دمانيإاإل رت ه، ائ سي عرب

 السوومعة، يالعديا  ووة، يتشووته ا  تخوواق، يالقلووف، يالتوووتر، يتوودمر

ت لعو  ائوا و    لل ي؛ الخصر يتهار السم ةيالتم  ز الع صري، ي

 سرقة األموا  يالقمار عرب اإل رت ه.ل ثل الت رير لاألطفا املادية م
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يتعمل اململكة العرل ة السوعودية جاهودًة علوى ةايوة األطفوا       

 من لاطر الفضاء اإللكرتي ي مون شو   أ ظمتهوا املختلفوة الويت     

ُتعزِّة مون مقودرات األطور الت ظ م وة ياملةسسو ة لودرء كاحوة أ وواع         

املخوواطر اوتملووة، يالوويت قوود يتعوورض فووا الطفوول السووعودي جووراء   

اسوووتخدام األلعوووا  اإللكرتي  وووة يم صوووات التواتووول ا جتمووواعي   

 ي رها من التك ولوج ات اإللكرتي  ة. 

  ي:ما يلالتوت ات اليت متَّ ا  تهاء إل ها يمن ألرة 

تعزيوووز ت ف وووذ األ ظموووة يالس اسوووات ياملخوووادرات ياملمارسوووات        -1

 العمل ة املتعلقة حبماية حقوق الطفل.  

ضريرة متالعة آل ات ل  ات الع جمل يا ست   ، يالتحق وف ت   -2

 ا تهاكات حقوق الطفل.  

حتديث أ ظمة اآماية للطفول اوا يت اسو  مو  شطوورة العوا         -3

 اإللكرتي ي. 

 

 :مدشل مته دي :أيًلا

يشوووهد العصووور اآوووالي  وًعوووا مووون التسووواُرع امللحووووظ ت تطوووو ر  

التك ولوج وا ياسووتخداماتها، ييشوومل هوذا التسوواُرع عوودد يأعمووار   

مووون كووول ا اوووة يسوووتخدمون   ياحوووٌد اعامل  وووالوووذين يسوووتخدمو ها؛ 

يمون املتوقو  أن ت موو    . الثام ة عشرة حته سنِّ لكرتي يالفضاء اإل

جملوو  يسووجمل  كدراسووة ال و  مسووتقخًلا هووذق ال سووخة لشووكل كووخر

لعود جا حوة كوري وا، يأل  وا ديلوة حت وة          يشاتًة2019، األسرة

 أن اإل رت وه متوا ٌ   حقد تكون ال سخة لدي ا أكرب مون للو، شاتوةً   
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 % مون األطفوا   44أن إىل يتشر لعو  الدراسوات    لشكل كخر،

، قخول ائا حوة   ساعات ت استخدام اإل رت ه 3يقضون أكثر من 

 ا  ارتفاًعوووو2021 - 2020لدراسووووات األيل ووووة كله ايقوووود سوووو َّ

ت عدد ساعات استخدام اإل رت ه لني األطفا  لعد جا حة  اكخًر

  -  ُت شووور لعووودُ  -لووول إن دراسوووة سوووعودية حديثوووة   كوري وووا، 

سووو وات  6للووودكتورة ه ووود شل فوووة سووو َّله أن األطفوووا  ت عمووور   

ساعات على اإل رت ه، ت حني األطفوا  ت عمور    10يقضون حنو 

مزيوود موون سوواعة. كمووا متَّ تسوو  ل  14سوو ة يقضووون  14 - 10

لاإل رت ه. يت ظل جا حوة  املشك ت ال فس ة يالعاطف ة املرتخطة 

لول  م اإل رت وه،  اسوتخدا  الرقالوة األسورية علوى    هت اقصو كوري ا، 

ا لسخ  الرتك ز على ائا حوة  عامل   الرقالة اآكوم ة هيت اقص

ضووف ا إىل للوو، الف وووة   ، حووالا أ يمووا يوورتخا لهووا موون مشووك ت    

التق  ة الكخرة لني ج ل اآللاء ياملعلموني يج ول األطفوا  ت ت واي      

، يأن عمل وات اآمايوة ييضو  القووا ني تتطوور      تهذق اإللكرتي  ا

لوووخاء، يالخوووون الشاسووو  لوووني األ ظموووة املوجوووودة لالفعووول عامل  وووا        

ياآق قووة الوويت . يتطخ قهووا؛ حا  ووا أمووام مشووكلة حق قووة يحقوق ووة  

عوووا   -هوووذا العوووا  ائديووود  أن     فووول ع هوووا هوووي أن   جيووو 

ة األطفوا   ح وا  جوا و   جزًءا كوخًرا مون   لشكُِّي -تاإللكرتي  ا

 يحتوى  ياألسورة  األقران م  قاتالع  من لدايًة ياملستقخل ة، اآال ة

ل هوو عوا  احرتاضوي يعو   ح و     العمول،   يالرتح ول يمسوتقخل   الوتعل  

 وراء.  سخ ل للعودة إىل ال األطفا ، ي 

يتشوور العديوود موون الدراسووات التطخ ق ووة يالتقووارير الديل ووة إىل 

تزاُيد استخدام يسا ل  قل اوتوى الرقموي مون تل فو وات  مولوة     
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يأجهووزة حاسووو  لوح ووة لوودى األطفووا  ت لتلووجمل حةوواته  العمريووة  

يا ستعا ة لها للدشو  على اوتوى املعلومواتي لشوخكة املعلوموات    

 توووحته  العقل وووة ان لووول لوووال  األاووور علوووى   الديل وووة، يهوووو موووا كووو  

يمووووداركه  املعرح ووووة ياااهوووواته  السوووولوك ة؛  ظووووًرا  رتخووووا   

التطخ قوووات املعرح وووة املتاحوووة لكاحوووة األ شوووطة ال وم وووة للطفووول،    

مووون لتلوووجمل ائ سووو ات مووو  آشووورين ياسوووتخدام تلووو، التطخ قوووات 

. يعلوى الور   مون أن    ت لتلجمل أحناء العوا  ياألج اس يالثقاحات 

ع  توى الفضاء اإللكرتي ي قد يحَّر للعديد من اآللاء مصوادَر  ت و 

للووتعل   لك ف ووة التعاموول موو  األطفووا  اختلووجمل حةوواته  العمريووة،       

يتقوودي  العديوود موون يسووا ل الرتح وول املتاحووة ل طفووا ؛ إ  أن للوو،    

الت ووو ع قوود حوورض العديووَد موون التحووديات ياملخوواطر الوويت ارتخطووه      

تووى املعلومواتي، يالوذي كوان للكوثر م ول       لالك ِّ افا ول مون او  

تهاٌر سليب على األطفا  من ح ث التسوخ   ت إحوداا العديود مون     

ا ضووووطرالات ال فسوووو ة يالسوووولوك ة ل طفووووا ، مثوووول: القلووووف،     

ياضووطرالات ال وووم، يالع ووجمل، يا  عووزا  ا جتموواعي. ي  يقتصوور   

تودت  األمر على ا ضطرالات ال فس ة يالسلوك ة الخس طة، لل ام

إىل ا ضووووطرالات ال فسوووو ة اخلطوووورة، مثوووول ا كتةووووا  املووووزمن   

يالووووتفكر ت ا  تحووووار، حقوووود سوووواهمه العديوووود موووون األلعووووا     

اإللكرتي  ة يم صات التواتل ا جتماعي ت دحو  لعو  األطفوا     

 حنو التفكر ا  تحاري. 

حقود   ؛ي ت  ة لزيادة استخدام األطفا  للتك ولوج ات الرقم ة

عديود مون الخواحثني للكشوجمل حوو  توهارات الوقوه        اال اهتموام ال 

. يقووود الوووذي يقضووو ل الطفووول ت اسوووتخدام التك ولوج وووا الرقم وووة 
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ر    ائمع ة األمريك ة للط  ال فسوي أ ول    ألثا ست وارتأيضح 

 -على الور   مون الفوا ود املتعوددة لوسوا ل التواتول ا جتمواعي        

حوان   -لعا لوة  ياملتمثِّلة ت اآفاظ علوى التواتول مو  األتودقاء يا    

األمووريك ني يشووعرين لووالقلف املتزايوود إةاء اآلاووار السوولخ ة اوتملووة 

وتوى يسا ل التواتل ا جتماعي على الصحة العقل وة يالرحاه وة   

للخال ني ياملراهقني ياألطفا  على حد سوواء. كموا تشور دراسوات     

تسوعة مون   ائمع ة األمريك ة للط  ال فسي إىل أن موا يقور  مون    

  لووال ني كسووواء الووذين لووديه  أطفووا  أي لوو       ٪88ك كوول عشوورة 

يورين أ ول مون املقلوف اسوتخدام األطفوا  ياملوراهقني         لوديه  أطفوا    

. يعل وول، حا وول موون املهوو  مراعوواة     (1)لوسووا ل التواتوول ا جتموواعي  

التووووواةن لووووني امل وووواح  ال امووووة عوووون اسووووتخدام يسووووا ل التواتوووول 

تول مو  اآلشورين    ا جتماعي يأضرارق يشاتة ت ظول احتقواد التوا  

 ت اآ اة الواقع ة.  

، األسووتال لكل ووة الطوو  (2) 2020ييةكوود ج مووي ةي ة ووي ك

ت  املحوًظوو اجبامعووة ل تسووربل لالو يووات املتحوودة، أن ه ووا  تزايووًد

-10حووراد الوذين توورتاي  أعموواره  لووني  معود ت ا  تحووار لووني األ 

ةيوووادة معووود ت ا  تحوووار لتلووو، الفةوووة      هعاًموووا، يقووود تزام ووو   14

لسووووكا  ة موووو  ارتفوووواع معوووود ت اسووووتخدام يسووووا ل التواتوووول       ا

ا جتماعي. كما أظهر عدد من التقارير اإلشخارية حوا ت ا تحوار   

 ، العة من التزاة األطفا   ت  ة استخدامه  ل لعا  اإللكرتي  وة 

مثل لعخوة اآووت األةرق؛ يهوذا موا ظهور ت حالوة الطفول السوعودي         

                                                           
1- https://www. psychiatry. org 

2- https://www. healio. com 
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الوذي ا تحور   عاًموا، ي  12لعمر الخال  من ا"عخد الرةن األةري" 

 . (1)لعخة اآوت األةرق است الة آلشر حتديات

 

 دياح  الل وء للفضاء اإللكرتي ي: الفوا د ياملخاطر:  :اا ً ا

كاأللعوووا   ميكوون  سووتخدام  تووووى الفضوواء اإللكرتي ووي    

اإللكرتي  وووة ييسوووا ل التواتووول ا جتمووواعي كمثووول: حووو   لوووو ،   

التوهار  م، يت و، توو ، ي رهوا     يتوويرت، يسو ا  شوات، يإ سوت را    

يالووذي قوود يتوقووجمل مووداق  ،لشووكل إجيووالي أي سووليب علووى األطفووا 

املووودة الووويت  ىيعلووو ،علوووى طخ عوووة اوتووووى الوووذي يشووواهدق الطفووول 

 يقضووو ها الطفووول شووو   اسوووتخدامل لوووذل، اوتووووى. يقووود أيضوووح  

(Kardefelt-Winther, Dec. 2017)  اسووتخدام التك ولوج ووا  أن

لعواد علوى الطفول: اجتمواعي،     أات  العة مون ا اوة   الرقم ة فا تهار

تخودي التك ولوج وا الرقم وة     ،عقلي/ فسي، يجسدي. حمن  اح وة 

لخ وواء الع قووات ا جتماع ووة ل طفووا . يح مووا يتعلووف لالتووهار  مف وودًة

علوى الصوحة العقل ة/ال فسوو ة ل طفوا ، حتشور الدراسووات إىل أن     

م ا سووتخدام أن عوود ىاع وو ؛Uالع قووة قوود تهشووذ شووكل حوور     

يا ستخدام املفر  فما توهار سوليب تو ر علوى الصوحة العقل وة،       

ت حني أن ا ستخدام املعتد  ميكون أن يكوون لول توهار إجيوالي      

ت ر. يح موا يتعلوف لالتوهار علوى ال شوا  الخود ي ل طفوا ، حقود         

 تحفوي حوني يجود    ؛يجدت الدراسات  توا    ور حا وة يلتلطوة    

الوقه املستقط  ت استخدام التك ولوج وا  عدد من الدراسات أن 

                                                           
1- https://www. alarabiya. net 
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 ىارتخاًطوووا يا ًقوووا لالفوواض ال شوووا  الخووود ي لووود  الرقم ووة يووورتخا 

 ،األطفا ، يجدت دراسات أشرى أن هوذق الع قوة ل سوه مخاشورة    

ن شفوو  الوقووه املسووتقط  ت اسووتخدام التك ولوج ووا الرقم ووة   أي

شووطة ز األطفوا  لالضوريرة علووى ةارسوة مزيود مون األ      حفِّو قود   يُ 

 الخد  ة. 

 يقضو ها الطفول   يتد السةا  يقتصر حقوا حوو  املودة الو    ي  يُع

ت استخدام التك ولوج ا الرقم ة، يلكن أتخح يتعلف "لك وجمل"  

ي"ملالا" يت  استخدام الطفل لتلو، التك ولوج وات. يميكون القوو      

ف العديووود مووون  حقِّووون اسوووتخدام التك ولوج وووا الرقم وووة يُ إلاجيووواة 

العا لوة   لة ت حتق وف التواتول مو    ياملتمثِّ ؛طفا الفوا د اوتملة ل 

يالوتووو  إىل املووواد التعل م ووة املت وعووة املر  ووة م هووا     ياألتوودقاء، 

ف  كييظهر  لٍَّسيقضاء يقه ةت  يُم ،يحتق ف الرتح ل ،يالصوت ة

 :لل، ت كتالات

 )Livingstone and Bober, 2006
(1)

; Valkenburg and 
Peter, 2009 

(2)
; boyd, 2014 

(3(
 

يت املقالل، حوان اسوتخدام التك ولوج وا الرقم وة   ملوو مون       

تهديوًدا   لوون مثِّلة ت تواتل األطفا  م   رلاء قود يُ ياملتمثِّ ؛املخاطر

يإمكا  ووة تعوورض األطفووا  للت موور عوورب    ،للفكوور املعتوود  للطفوول 

                                                           
1- Livingstone, S. and Bober, M. (2006). Regulating the Internet at 

home: Contrasting the perspectives of children and parents. In D. 
Buckingham, D. and Willett, R. (Eds.), Digital generations (pp. 93-
113). Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum Associates, Inc.  

2- Valkenburg, P. M. and Peter, J. (2009). Social consequences of the 
Internet for adolescents: A decade of research. Current Directions 
in Psychological Science, 18, 1–5. doi:10. 1111/ j. 1467-8721. 
2009. 01595. x 

3- boyd d. (2014). It’s complicated: The social lives of networked
teens. New Haven, CT: Yale University Press.  
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يتو  األطفا  إىل  توى رقمي  ور م اسو    ، يكذل، اإل رت ه

ا علوى ائوا و  السولوك ة ل طفوا      سولخً  قود يوةار  ةا  ؛ألعماره 

 :كييظهر لل، ت كتالات

 )boyd and Hargittai, 2013
(1)

; George and Odgers, 
2015 

(2 (3 )(
 

 

التوووووهارات اإلجيال وووووة مووووون ئووووووء األطفوووووا  للفضووووواء  :االًثوووووا

 اإللكرتي ي: 

ُيَعوود اسووتخدام األطفووا  وتوووى الفضوواء اإللكرتي ووي موون أهوو   

ي  مصوادر معلومواته  يحتق وف الرحاه وة فو  مون شو          مصادر ت و

اسوووتخدام األلعوووا  الرتح ه وووة ياكتسوووا  توووداقات جديووودة مووو      

اآلشوورين. ييتم َّووز  توووى الفضوواء اإللكرتي ووي لوسووا ل ائووذ        

املختلفووة موون تووواحر  فِّووزات مر  ووة يلصوورية توودح  األطفووا  حنووو     

در اكتسوا   استخدامها. ييَعد  الفضاء اإللكرتي ي من أهو  مصوا  

املهووارات الف  ووة ال ةمووة ح ووث ميكوون اسووت  فا لتزييوود األطفووا   

اهووارات العصوور الرقمووي، يهووو مووا ميكِّوون األطفووا  موون تكوووين   

رؤيووة للعووا  لشووكل أيسوو  يأعمووف، يهووو مووا يتسووف موو  توجهووات     

احتوووى الفضوواء الرقمووي ت توووحر    ةاملسووتقخل. يميكوون ا سووتعا  

                                                           
1- boyd, d. and Hargittai, E. (2013). Connected and concerned: 

VariationinParents’OnlineSafetyconcerns 
2- George, M. and Odgers, C. (2015). Seven fears and the Science of 

How Mobile Technologies May Be Influencing Adolescents in the 
Digital Age. Perspectives on Psychological Science, 10(6), 832-
851.  

3- Kardefelt-Winther, D. (Dec. 2017). How does the time children 
spend using digital technology impact their mental well-being, social 
relationships and physical activity? An evidence-focused literature 
review. www. unicef-irc. org.  

http://www.unicef-irc.org/
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 ف  يتخواد  الثقاحوات ياألحكوار    م صات احرتاض ة للتعوخر عون الو   

، ياليت ُت ذِّي عقو  أطفال ا لاألحكوار اإللداع وة يالخ واءة.    ةاملت وع

كمووا تسووتخدم العديوود موون تطخ قووات الفضوواء اإللكرتي ووي يم هووا  

م صات التواتل ا جتمواعي لتحق وف تواتول األطفوا  مو   رهو        

 ه ووة. ةَّوون يتمتعووون لوو ف  افوايووات يا هتمامووات ياأل شووطة الرتح  

ييَعود  الفضوواء اإللكرتي ووي مون أهوو ِّ الطوورق الويت تسوواعد األطفووا     

ليي ا حت اجات اخلاتوة علوى التواتول مو  ال ور لشوكل أكثور        

مواءمًة يكفاءًة من يسا ل التواتل التقل دية. حعلوى سوخ ل املثوا ،    

يواجوول األطفووا  املصووالون لالتوحوود تووعولات ت تكوووين الووريالا   

 , .Wang, T)ن، يقوود أشووارت دراسووة   ا جتماع ووة موو  اآلشووري  

Garfield, M. , Wisniewski, P. , & Page, X. (October 2020 
لتحق ووف  يإىل أ وول ميكوون ا سووتعا ة لوسووا ل التواتوول ا جتموواع    

حا دة اجتماع وة للمصوالني لالتوحود يا  و  لاطرهوا، يللو، إلا       

 . (1)  احت اجاته   مت تصم مها لشكل يوا

 

ات السلخ ة كاملخاطر  من ئوء األطفا  للفضواء  التهار :رالًعا

 اإللكرتي ي. 

ميكووون أن تكووووون م صوووات الفضوووواء اإللكرتي وووي مصوووودًرا    

للعديوود موون املخوواطر ياآلاووار السوولخ ة الوويت يتعوورض فووا األطفووا  ت 

سووونٍّ مخكووورة، يتوووةار علوووى حوووالته  ائسووودية يال فسووو ة/العقل ة  

                                                           
1- Wang, T. , Garfield, M. , Wisniewski, P. , & Page, X. (October 

2020). Benefits and Challenges for Social Media Users on the 
Autism Spectrum. Conference Companion Publication of the 2020 
on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing 
(pp. 419–424). https://doi. org/10. 1145/3406865. 3418322.  
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لتوووودري  الكووووا  يا جتماع ووووة يشاتووووة إلا   يتلووووفَّ األطفووووا  ا 

لواسووطة الوالوودين ملواجهتهووا. يتتمثَّوول أهوو  تلوو، املخوواطر ت يتووو   

الطفوووول إىل ل ةووووات رقم ووووة  وووور مر ووووو  ح هووووا، مثوووول الصووووور       

املس ةة/الع  فة يحتى ت ظل رقالة الوالدين حقد   يكو وون علوى   

درايووووة كاح ووووة لهووووا. كمووووا ميكوووون أن يتعوووورض الطفوووول للت موووور  

يا تهوووا  شصوتووو تل يلووواطر   السووو ربا ي يالتحوووررب السووو ربا ي 

. يتتزايد احتما ت املخواطر السوالقة إلا كوان    (1)ا اار لاألطفا 

الطفل ت سنٍّ مخكرة ميتل، هاتًفوا لك  وا شات وا لول، ح وث تقول       

رقالة الوالدين على استخدامات الطفل لتطخ قات افواتجمل الوذكي   

  ت  ووة ا شوو اف  أي   ووا  الوووعي الكووا  فوو  لتلوو، التطخ قووات.     

حعوو ية علووى املضووار ائسوودية الوويت قوود تسووخخها إشووعاعات افوواتجمل  

، حووان إدمووان اسووتخدام    Hardell, 2017كالووذكي، حكمووا لوو َّن   

اإل رت وووه يمشووواكل اإلدرا  يعووودم ا تظوووام ال ووووم ياضوووطرالات      

السلو  تَعد  مون أشوهر املشواكل املرتخطوة لسووء اسوتخدام الطفول        

 . (2)للهاتجمل الذكي

لودي ا ت   األساسو ة  ركِّز على أن املشوكلة يمثَة يجهات  ظر ُت

مخكورة علوى ا تصوا      تكمن ت تعويد الطفول م وذ سونِّ    اململكة

طو  األطفوا     ةكادمي و لاألجهزة. يت هذا الصدد، حقود حودَّدت أ  

 كووا سومح لول للطفول ت امل   الوقوه الوذي يُ   ياألمريك وة  الك دية

 كالتالي:  ويه screen timeى سمَُّي أي ما الشاشةمام أ

                                                           
1- https://www. nidirect. gov. uk/ 

2- Hardell, L. (2017). Effects of Mobile Phones on Children’s and
Adolescents’Health:ACommentary.ChildDevelopment, 1–4.  



75 

–2021  2015  
19 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ي لورام  علوى   أ ة  جيو  علوى الطفول رؤيو     شوهًرا،  18قل مون  أ -

 .اإللكرتي  ة األجهزة

 يلر ام  تعل موي ترح هوي ل   لرؤيةسمح للطفل ُي س وات 2-5 -

  .ال ومت  ةياحد ةساع ةملد عال ة ةجود

لا إي ،ايوم  وو   يتعوودى السوواعتني  الشاشووةيقووه  سوو ة 5-12 -

 ة.ةاد عن لل، يكون لشري  مع  

يت  ،ايوم  و  جي  أ  يتعدى السواعتني  الشاشةيقه  املراهقون: -

 ،امل ووز  ل لتووزام لهووذا الوقووه  ت جيوو  يضوو  قوووا ني    هووذا العموور 

يجيو  علوى    ة،يقوات  ودد  أكن ةيادتل ت حديد املعقو  يت ميي

موو   الشاشووةمووام أت ائلوووس  ألطفوواف  القووديةهوول أن يكو وووا األ

  .يافوايات لالرياضة طفا ش ا  األإ

ت ختصصوات لتلفوة،   مون األحبواا    كوثرٌ جه إل  ا يقد شر

 ال و  سوجمل مثول   ،جهوات يمةسسوات عامل وة    منيمن ضم ها أحباا 

ت أاوووور الفضوووواء اإللكرتي ووووي ييسووووا ل التواتوووول     يال و سووووكو

ا جتمووواعي علوووى ح ووواة األطفوووا . يتشووور اإلحصووواءات إىل ةيوووادة     

  ت حوووووفِّ األطفوووووا  ت جوا ووووو ، م هوووووا: اشووووورتاق السوووووليب اوووووراأل

ياإليووذاء  اإللكرتي ووي، لت مووريا صوتوو ة، يسوورقة املعلومووات،اخل

 يتراجوو  اإللكرتي  ووة، األلعووا  دمووانيإ اإل رت ووه، ائ سووي عوورب 

 ائسووود تلم حوووات يحهووو  الصووورب مثل،اإل سوووا  ة القووودرات لعووو 

يا  عزال ووة، يتشووته ا  تخواق، يالقلووف، يالتوووتر، يتوودمر   ،يالوجول 

؛ الخصور  يتوهار  السوم ة ي، يالسمعة، يالعديا  ة، يالتم  ز الع صر

سورقة األمووا    ل ثل الت رير لاألطفا املادية مت لع  ائوا   لل ي
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 .Maccenaite& Costa 2017; King et alكيالقموار عورب اإل رت وه    

2018   . 

يجوووود ع قوووة لوووني  كموووا توتوووله مثووول هوووذق الدراسوووات إىل   

قود    ح ل لإل رت وه يالصوحة ال فسو ة ل طفوا ، ح    خاَلا ستخدام امُل

  أن Thechildren’sSociety– Safety Net- 2018لكور تقريور ك  

 ملواقوو  التواتوول% موون األطفووا  اإل وواا ت الدراسووة لكوورن أن  46

 يقووود شلوووص  ،نا علوووى تقوووديرهن لوووذياته أاوووًرا سووولخ    ا جتمووواعي

مواقوو  التواتوول ا جتموواعي      إىل أن Dennis et al. , 2017ك

 -% 10، ييتعوورض رموون الت م ووتقوووم لواجخهووا ت ةايووة األطفووا  

% من األطفا  للت مور اإللكرتي وي. كموا تشور الدراسوات إىل      40

 videoأن األطفوا  الوذين يودايمون اللعو  لاأللعوا  اإللكرتي  وة ك      

games        هوو  أكثوور عرضووًة للق ووام لاألعمووا  العديا  ووة ياخلووري

 على اتتم  يالق ام لاألحعا  اإلجرام ة.

 2019ه م ظمة الصحة العامل ة ت موايو  على لل،، أعل  يل اًء

  Gaming Disorderتصووو  فها إلدموووان األلعوووا  اإللكرتي  وووة ك   

 The  11كمووورض ت التصووو  جمل العووواملي ل موووراض كال سوووخة 

International Classification of Diseases 11th Revision 

(ICD- 11  يتخ  لل، إع ن ائمع ة األمريك ة لعل  ال ف . The 

American Psychological Association (APA  أ ها سو  تعتورب  

مرًضووووا ت كت خهووووا التشخ صووووي   ةإدمووووان األلعووووا  اإللكرتي  وووو 

 Diagnostic andاخلامسوة اإلحصا ي ل مراض ال فس ة ت ال سخة 

Statistical Manual of Mental Disorder (DSM -5)  . 
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مووو  الوووت ر السوووري  ت مووودى اإلسووواءة للطفووول      يح موووا موووص  

يمركزهوا    Web – IQائا حوة، كشوفه الدراسوات األيل وة ت     

   Virtual Global Taskforceهول ودا، يهوي جهوة مد  وة تالعوة لوو       

يالووويت تعمووول علوووى  ارلوووة ا عتوووداء ائ سوووي علوووى     -الديل وووة 

عووون تضووواعجمل املشووواركات ت - األطفوووا  مووون شووو   اإل رت وووه  

فووا  لووهكثر موون  امل تووديات اخلاتووة لا عتووداء ائ سووي علووى األط  

. كمووا سوو ل توو ديق  2020مووارس  - % مووا لووني حربايوور  200

  The Indian Child Protection Fund ةايووة الطفوول اف وودي

ارتفاًعوووا كوووخًرا ت الخحوووث عووورب اإل رت وووه عووون مواقووو  ا عتوووداء    

 ائ سي على األطفا  م ذ لداية اآ ر ت اف د. 

 در  ضمن التوهارات  يمن امله  اإلشارة إىل أن مثة جا ًخا آشر ي

أ  يهووو ائا وو   السوولخ ة لل وووء األطفووا  للفضوواء اإللكرتي ووي،     

ائ ووا ي الووذي قوود يقوو  األطفووا  حتووه طا لتوول لسووخ  اسووتخدامه   

جهًلوووا ل ظوووام مكاححوووة  اخلوواطل لوسوووا ل التواتووول ا جتمووواعي، 

شوورين أي يسووخو ه  أي . حقوود يتطووايلون علووى اآل املعلومات ووةائوورا   

ي يسووورقون ل ا وواته ، أي  رهوووا مووون املمارسوووات  يت موورين علووو ه  أ 

، ح ووث املعلومات ووةموون ائوورا     د ت ال ظووام، يالوويت تَعوو   اترمووة

، املعلومات ووة حووا ارتفوواع معوود ت ارتكووا  األطفووا  لل وورا      ُي

يم هووا األلعووا   ،طوورق ةاسووتدرا  األطفووا  لعوود إىل لاإلضوواحةهووذا 

  ة.رهاللت   ده  ت الت ظ مات اإل اإللكرتي  ة
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امل ظِّمة يمخوادرات ةايوة حقووق    األ ظمة يالقوا ني  :شامًسا

 األطفا  ت الفضاء اإللكرتي ي: 

إن ةايووة الطفوول ت العووا  اإللكرتي ووي تسووت د إىل تكاموول     

الس اسوووات ياأل ظموووة علوووى املسوووتويني الوووديلي يالووووط ، يدعووو     

يتعزيووز ائهووود موون أجوول اآمايووة القا و  ووة ل طفووا  موون ائوورا   

إللكرتي  ووة ت ظوول مووا تشووهدق اململكووة العرل ووة السووعودية موون        ا

تطورات ت جما  ةاية حقوق الطفول مون شو   اختالهوا العديود      

موون التوودالر ياملخووادرات يالتشووريعات الوويت اتسوومه لا سوو امها موو   

املعاير الديل ة، يُتشكِّل ت جمملها إطاًرا راسًخا حيمي األطفوا   

  ة. ل ع شوا ح اًة مستقرًة يآم

يتعمل اململكة العرل ة السوعودية جاهودًة علوى ةايوة األطفوا       

من لاطر الفضاء اإللكرتي ي مون شو   أ ظمتهوا املختلفوة الويت      

ُتعزِّة مون مقودرات األطور الت ظ م وة ياملةسسو ة لودرء كاحوة أ وواع         

املخوواطر اوتملووة، يالوويت قوود يتعوورض فووا الطفوول السووعودي جووراء   

ي  وووة يم صوووات التواتووول ا جتمووواعي  اسوووتخدام األلعوووا  اإللكرت

ي رهوووا مووون التك ولوج وووات اإللكرتي  وووة. يمووون لوووني أهووو  تلووو،   

فووا حقوووق الطفوول  ، يالووذي حيظووام ةايووة الطفوول    1األ ظمووة: ك

 ظووووام   2؛ ك(1)شووووكا  اإليووووذاء ياإلهمووووا  أم وووول موووون كوووول  حيي

، يالووذي يهود  إىل اآودِّ مون يقوووع    را   املعلومات وة ائو مكاححوة  

ومات ة اا يسواه  ت ضومان حتق وف األمون املعلومواتي      ائرا   املعل

 ظووام    3؛ ك(2)يةايووة املصوولحة العامووة ياألشوو ق ياآلدا  العامووة    

                                                           
1- https://hrsd. gov. sa 

2- https://laws. boe. gov. sa 
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، يالووذي يوو ص  ت مادتوول الثا  ووة علووى    ربمكاححووة جرميووة التحوور  

اآ لولوووة دين يقوعهوووا، يتطخ وووف   ي ربكاححوووة جرميوووة التحووور   "م

يللووو، تووو ا ة  العقولوووة علوووى مرتكخ هوووا، يةايوووة اتووو  عل ووول؛ 

خلصوتووو ة الفووورد يكرامتووول يحريتووول الشخصووو ة الووويت كفلتهوووا  

 ظوام اآمايوة موون     4؛ ك(1)"أحكوام الشوريعة اإلسو م ة ياأل ظموة    

، يالوووذي يسوووتهد  "اختوووال اإلجوووراءات ال ظام وووة ال ةموووة  اإليوووذاء

ملسوواءلة املتسووخِّ  ت اإليووذاء يمعاقختوول يتقوودي  املسوواعدة ياملعائووة   

اإليواء يالرعاية ا جتماع ة يال فسو ة يالصوح ة   يالعمل على توحر 

، مكاححوووة جووورا   ا اوووار لاألشوووخا     ظوووام 5؛ ك(2)"ال ةموووة

يالووذي يسووتهد  ردع جوورا   ا اووار لاألشووخا ، ييووت  تشووديد      

ا عامًلوو كخووه ضوود طفوول حتووى يلووو   يكوون ائووا يلا ارُتالعقولووة إ

 . (3)لكون ات  عل ل طفًلا

مكاححوووة جووورا   املعلومات وووة ت   يلوووالرتك ز علوووى دير  ظوووام 

 ةاية األطفا  من لاطر شخكة اإل رت ه، ُي حا ما يلي:

يهوود  هووذا ال ظووام إىل اآوودِّ موون يقوووع جوورا   املعلومات ووة اووا   -

يووووةدي إىل ةايووووة املصوووولحة العامووووة ياألشوووو ق ياآلدا  العامووووة،   

يحيفوووا اآقووووَق املرتتخوووة علوووى ا سوووتخدام املشوووريع للشوووخكات    

  ة.  املعلومات

                                                           
1- https://laws. boe. gov. sa 
2- https://hrsd. gov. sa 
3- https://www. hrc. gov. sa 

https://www.hrc.gov.sa/
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ُيقصوووود لائرميووووة املعلومات ووووة: أي حعوووول ُيرتكوووو  متضوووومًِّ ا      -

استخدام اآاس  اآللي أي الشخكة املعلومات ة لاملخالفة ألحكام 

 هذا ال ظام.  

املتهمل ت شخكة اإل رت وه يورى أ هوا ةلوه م واح  يمصوا ،        -

يت الوقوووه  فسووول العديووود مووون املفاسووود يشاتوووة علوووى شووورحية        

جنوود أن هووذا ال ظووام حوودَّد ائوورا       األطفووا ؛ يموون هووذا امل طلووف  

يالعقولات املقرَّرة لكلٍّ م ها، يتتكوون مون عقولوة سوالخة للحريوة      

 هي الس ن، يمال ة هي ال رامة؛ يلل، على ال حو التالي:  

  من املوادة الثالثوة ي ص وها: ُيعاقو      5  يك4  يك2أيًلا: الفقرات ك

مخ  مةة ألوجمل  لالس ن مدة   تزيد عن س ة يل رامة   تزيد على 

ريووا  أي لاحوودى هوواتني العقووولتني كوول  شووخص يرتكوو  أي ووا موون      

 ائرا   املعلومات ة اآلت ة:  

الوودشو   وور املشووريع لتهديوود شووخص أي التووزاةق َآْملوول علووى      -

الق ووام لفعوول أي ا مت وواع ع وول، يلووو كووان الق ووام لهووذا الفعووول أي         

 ا مت اع ع ل مشريًعا. 

يووف إسوواءة اسووتخدام افواتووجمل املسوواس لاآ وواة اخلاتووة عوون طر -

 ال قالة املزيَّدة لالكامرا أي ما ت حكمها. 

التشووهر لووواآلشرين يإآوواق الضووورر لهوو  عووورب يسووا ل تق  وووات      -

 املعلومات املختلفة.  

املادة السادسة ي ص ها: ُيعاَق  لالس ن مدة   تزيود علوى    اا ً ا:

مخووو  سووو وات يل راموووة   تزيووود علوووى ا اوووة م يوووني ريوووا  أي  
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لاحدى هاتني العقولتني كل  شخص يرتك  أي وا مون ائورا      

 املعلومات ة اآلت ة:

إ تووا  مووا موون شووه ل املسوواس لال ظووام العووام أي القوو   الدي  ووة أي    .1

اآلدا  العامووة أي ُحرمووة اآ وواة اخلاتووة، أي إعوودادق أي إرسووالل أي   

ختزي وول عوون طريووف الشووخكة املعلومات ووة أي أحوود أجهووزة اآاسوو     

 اآللي. 

 شاء موق  على الشوخكة املعلومات وة أي أحود أجهوزة اآاسو       إ .2

 اآللي أي  شرق ل اار ت ائ   الخشري أي تسه ل التعامل لل. 

إ شاء املواد يالخ ا وات املتعلقوة لالشوخكات اإللاح وة أي أ شوطة       .3

 امل سر امُلِخلة لاآلدا  العامة أي  شرها أي تريجيها. 

 وة أي أحود أجهوزة اآاسو      إ شاء موق  على الشوخكة املعلومات  .4

اآللي أي  شرق ل اوار لاملخودرات أي املوةارات العقل وة أي تريجيهوا      

 أي ُطرق تعاط ها أي تسه ل التعامل لها. 

  من املادة السالعة، ي ص وها: ُيعاقو  لالسو ن مودة     1الفقرة ك االًثا:

  تزيد على عشر س وات يل رامة   تزيد على مخسة م يني ريا  

ى هاتني العقولتني كل  شوخص يرتكو  أي وا مون ائورا        أي لاحد

 املعلومات ة اآلت ة:

إ شاء موقو  مل ظموات إرهال وة علوى الشوخكة املعلومات وة أي        -

أحد أجهزة اآاس  اآللي أي  شرق لتسه ل ا تصا  لق وادات تلو،   

امل ظمووات أي أيٍّ موون أعضووا ها أي تووريي  أحكارهووا أي متويلووها، أي  

األجهوووزة اآارقوووة أي املتف ووورات أي أي أداة   شووور ك ف وووة تصووو   

 ُتستخدم ت األعما  اإلرهال ة. 
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  من املادة الثام ة، ي ص ها:   تقول  عقولوة السو ن    3رالًعا: الفقرة ك

أي ال رامة عن  صجمل حودِّها األعلوى إلا اقرت وه ائرميوة حبوا ت،      

 م ها: الت رير لالُقصَّر يَمن ت حكمه  ياست  ف .  

ائهوووود ياملخوووادرات و  وودَّد، ميكووون حصووور ألوورة   يعلووى حنووو 

يائهات ت جما  ةاية الطفل ت العا  الفضوا ي علوى املسوتوى    

  ما يلي:اولي، ح

 الديلة:على مستوى  كأ 

ترشوو ح  توووى اإل رت ووه م ووذ لدايووة دشولوول اململكووة العرل ووة       .1

موون الس اسووات  م، لعوودد1997السووعودية يلدايووة اسووتخدامل عووام  

   ياخلدمات.ت ياإلجراءا

 ،م 2007 املعلومات ووة عووام إتوودار  ظووام مكاححووة ائوورا       .2

 ا لاإلساءة ل طفا  ت اإل رت ه. ت يحيوي جزًءا شا

ييشووتمل  ،م2009ار لاألشووخا  عووام  ظووام مكاححووة ا اوو  .3

 ة العقولة إلا ارُتكخه ضد األطفا .  دعلى ل د شا  لش

 ني اوتووى  من التوت ات تتعلف لتقو  اإقرار جمل  الوةراء عدًد .4

 األش قي لتق  ة املعلومات.  

املصوووووووادقة علوووووووى العديووووووود مووووووون ا تفاق وووووووات ياملعاهووووووودات  .5

 مثل: ،العامل ة خبصو  الطفل يالربيتوكو ت

 .  اتفاق ة حقوق الطفل -

املتعلقووة لخ وو   ،الربيتوكووو  ا شت وواري  تفاق ووة حقوووق الطفوول  -

  اإللاح ة.األطفا  ياست  ف  ت املواد 
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 اآكوم ة:ى املةسسات يامل ظمات  ر على مستوك   

  :لر ام  األمان األسري •

مشوووووو  شوووووا مسوووووا دة الطفووووول التوووووال  للرب وووووام  الخ  وووووات  .1

 يالشكايى اخلاتة لاستخدام األطفا  للتق  ة الرقم ة. 

تدريخ وووة ت قضوووايا ا سوووت    ائ سوووي لووودى    تقووودي  لووورام   .2

يجامعووة  األطفووا  عوون طريووف اإل رت ووه لالتعوواين موو  يةارة الداشل ووة

   األم  ة. ايجمل للعلوم 

عوووون موووودى ا تشووووار األلعووووا    علم ووووة موسَّووووعةإجووووراء دراسووووة  .3

اإللكرتي  وووووة لووووودى ال ووووواحعني يارتخاطهوووووا لصوووووحته  ال فسووووو ة      

   اخلطرة.يةارسته  للسلوك ات 

ت ظ   ملتقى كيقاية األطفا  من ا ست    ت مواقو  التواتول    .4

 . ا جتماعي

 األسرة:جمل  شةين 

يمت ش    ،م2019كاألسرة يالتق  ة  ت  وحمرب ت ظ   ملتقى  .1

 إحدى جلساتل تسل ا الضوء على األطفا  ياستخدامات التق  ة.  

م، يكوووان 2020ت ظووو   "ملتقوووى الطفولوووة األي " ت  ووووحمرب    .2

   ايرق.موضوع كأطفال ا يالتق  ة  أحد 

 :مع ة األمن الس ربا ي ل طفا 

ة يتوعوية ت جموا   صة يلرام  تدريخ ت ظ   يررب عمل متخصِّ .1

 األمن الس ربا ي.  

   اجتماع ة.عقد شراكات ياستشارات  .2
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  طفًلا. 65هاكثون سايرب ك دة ل طفا  اشاركة  إط ق .3

اسووتفاد  ،لقوواءات مخاشوورة   10كعوود يُل لقوواءات عوون   6كعقوود  .4

 ت جما  التوع ة الس ربا  ة.   اطفًل 843م ها 

 جمووا  مضووا  ة ترمسووالقة  يإطوو ق  قصصووي  ِّووإتوودار ُكت .5

 األمن الس ربا ي.  

جهود ائامعات اآكوم ة ي ور اآكوم وة يم ظموات    ك   

 :اتتم  املد ي

ت ظووو   العديووود مووون امللتق وووات يال وووديات   يللووو، ح موووا يتعلوووف ل 

 قضووايا اآلاووارلتسوول ا الضوووء علووى  ،صووةاملتخصِّ يالوووررب العلم ووة

ذق لتوودع   إجيال ووات هوو  ؛املتعلقووة لع قووة األطفووا  لالعووا  الرقمووي 

يالتوع وة لاملخواطر ال اموة ع هوا للعمول قودر        ،الع قة يترشو دها 

  م ها.أي التقل ل  على ت ح هااإلمكان 

 

 آل ات ةاية األطفا  ت الفضاء اإللكرتي ي::سادًسا

تسووتوج  شطووورة العووا  اإللكرتي ووي علووى أطفال ووا تضوواحر       

كاحووة ائهووود يالعموول لشووكل مسووتمر لهوود  تطوووير امل ظومووة       

 ة، ياختال تدالر قوية آماية األطفا  من لواطر العوا    التشريع

اإللكرتي ووي يحووف ا تفاق ووات الديل ووة يأحضوول املمارسووات املعمووو   

 لها ت هذا الشهن. 

ي  لوود موون تكوواتجمل ائهووود علووى كاحووة املسووتويات الت ف ذيووة   

ياتتمع ووة موون يةارات يمةسسووات أكادمي ووة يمةسسووات جمتموو   

ايوووة األطفوووا  ضووود لووواطر الفضووواء    مووود ي، لتفع ووول أ ظموووة ة  
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اإللكرتي ي يتطخ قاتها املختلفة؛ من ش   العمل على ت س ف تلو،  

ائهوووود يم ووو  تكرارهوووا، يُحْسووون كفووواءة إدارة الل وووان املع  وووة    

حبمايووة األطفووا  لاعتخارهووا الرك ووزة األساسوو ة ضوومن م ظومووة        

ةاية الطفول ضود لواطر الفضواء اإللكرتي وي. مو  م حظوة أن        

 وووووان املع  وووووة حبمايوووووة األطفوووووا  مووووون لووووواطر الفضووووواء    دير الل

اإللكرتي ي   يقتصر علوى تفع ول الو ُظ  الر  وة، يلكون   لود       

أن يتضوومن ديرهووا رك ووزة ل وواء القوودرات يالتوع ووة املكثَّفووة لوودرء   

تلووو، املخووواطر مووون شووو   توووواحر أدلوووة إرشوووادية ضووومن تطخ قوووات    

تعوووريفه  إلكرتي  وووة يوووت  تعم مهوووا علوووى األطفوووا  ياآللووواء لهووود   

لكاحووة املخوواطر اوتملووة موون ا سووتخدام  وور املراقوو  للفضوواء        

اإللكرتي ي، مثل استخدام يسا ل التواتول ا جتمواعي ياأللعوا     

اإللكرتي  ووة، يتوووج ه  حنووو ك ف ووة التعاموول موو  تلوو، املخوواطر،    

يأديات اآفوواظ علووى أمووان األطفووا  عوورب اإل رت ووه يشصوًتووا موو    

أل وراض تعل م ووة، يهووو مووا يسووتدعي  ةيوادة اسووتخدام األطفووا  فووا  

ةيادة توع وة اآللواء ع ود اسوتخدام تلو، التطخ قوات يالويت أتوخحه         

إلزام ووة ع وود اسووتخدامها ل وورض الووتعل  ، يمثووا  علووى للوو، تطخ ووف  

"Safer Schools   يالووذي ُيسووتخدم ت أيرل وودا، ييتضوومن كاحووة "

موان  إعودادات األ حوو    مي الرعايةللوالدين يمقدِّاملعلومات ال ةمة 

يإعوووودادات اخلصوتوووو ة ييظووووا جمل اإللوووو ل / اآظوووور للوسووووا ا  

يتشوومل أهوو  جمووا ت التوع ووة   ا جتماع ووة يالتطخ قووات ياأللعووا .  

 الع اتر التال ة:

 ةاية ل ا ات الطفل الشخص ة.   -
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لهمووان أا وواء اسووتخدام يسووا ل التواتوول     ك ف ووة لقوواء الطفوول    -

 .  ا جتماعي

كرتي وي، مثول الت مور    توع ة األطفا  لهه  جرا   الفضواء اإلل  -

 الس ربا ي.  

تشووو    األطفوووا  علوووى املصوووارحة ياآووووار ع ووودما يتعرضوووون   -

  ر مر و  ح ل/س ل. يعتربي ل وتوى 

  ركووووات الخحووووث امل  مووووة ل طفووووا توع ووووة اآللوووواء لووووهه   -

  .   ركات حبث تديقة ل طفا ك

توع وووة اآللووواء اووودى م ءموووة األلعوووا  اإللكرتي  وووة يك ف وووة    -

 ا للفةة العمرية للطفل. تص  فها يحًق

املختلفووة، يالوويت قوود يتعوورَّض فووا     اخلووداع توع ووة اآللوواء لطوورق  -

 .عرب اإل رت ه الطفل

توع ووة اآللوواء لطوورق إلوو ل السوولطات ت حالووة تعوور ض الطفوول         -

 ملشاكل لات تلة لالفضاء املعلوماتي.  

كما   لد من ق ام تل، الل ان لتفع ول الودير الرقوالي فوا مون      

ل ئووان  وع ووة مكوَّ ووة موون املتخصِّصووني موون علوو      شوو   تشووك  

الوو ف  يا جتموواع يالرتلووويني يمه دسووي أموون املعلومووات؛ ملراقخووة       

 ة تووووى الفضووواء اإللكرتي وووي يشصوًتوووا األلعوووا  اإللكرتي  ووو   

يم صات التواتل ا جتماعي، ييض  ضوالا  سوتخدامها؛ علوى   

 رات أن تكوووون املراقخوووة يحًقوووا لضووووالا مر وووة ت  ووو  طخ عوووة الوووت

املتسووارعة ت تق  ووات املعلومووات، يأن تتضوومن أديات ق وواس ملوودى    

مشاركة األطفا  الرقم ة. كما   لد يلاملشاركة م  املةسسوات  
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موون ق ووام تلوو، الل ووان لت ف ووذ الدراسووات التفصوو ل ة       ةاألكادمي وو

يالخحوا العلم ة املواوقة على مستوى اململكة للخحث حو  طخ عة 

جوواته  الرقم ووة، يتطوووير أديات الرقالووة مشوواركة األطفووا  ياحت ا

 اول ة ال ةمة، يحتسني ق وات األمن املعلوماتي.  

ترسووو    يكمووون ت ي شوووا الووودحاع األ يمثوووَة آراء تةكووود أن  

ش ق ة يه كل مفاه   ياضحة يعلو  شورعي ت ضومر    أم ظومة 

 ا عتدا .  من ُسأل اء يالخ ات على األ

موون العووا  ا حرتاضووي،  ةايووة األطفووا  ياملووراهقني  كمووا أن 

   ،مواد إع   ة ي رهوا أي ألعا   أي لرام أي سواء مواق  تواتل 

تخودأ مون األسورة     ؛يت  إ  من ش   سلسلة جهود مرتالطة اآلقوات 

اليت لديرها تقووم لرتسو   القو   األش ق وة ئم و  جوا و  اآ واة        

يعلوى  لوديه ،   تتكوون امل اعوة الذات وة    الذاتي حب ثيتقوية الرادع 

مراحوول يجرعووات تت اسوو  موو  طخ عووة األل وواء يشخصوو اته ، يحووتح  

ق وووات حوووار ح مووا ل وو ه ، ياملتالعووة املسووتمرة دين التضوو ف علوو ه .  

سوووا دة املةسسوووات ا جتماع وووة األشووورى ت  مل ايهوووذا حيتوووا  أيًضووو 

دير املعلوو  عوون دير الوالوود كو وول    اتتموو  كاملدرسووة، حوو  يقوول   

ل ت التوع ووة يووهتي دير اإلعوو م املوجَّوو لط لوول. اوو  لعوود للوو،    قووديًة

 .ياإلرشاد لهسلو  جال  ل طفا  ياملراهقني

يللو، لوهن  شور      ،"الوقايوة املخكورة"   ييربة ت هذا اإلطار دير

ح لول املقصوود   وضِّن ُ ألاح ة" "يمادة ج س ة"، يإللطفل مع ى "مادة 

هوذق  كوثًرا مون   إىل أن الطفل يمن امله  ت خ ل "لالت مر يالتحررب". 

خني لل ملالا يُ  ، ها  ر م اسخةأش ق ا، يأاملواد تتصادم م  دي  ا ي
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ن موون يضووعوها أ ا، يمص وو حهووي م ووت  عوواملي   ؛هووي  وور م اسووخة

 متلفون ع ا، يلل، لل ة لس طة يفهمها. 

علووى أهم ووة التواتوول ائ وود موو  األل وواء    ه ووا التشووديدي خ ووي ي

أحعوواف ، ياملتالعووة الدق قووة     رديد يتفه وو  موورحلته  العمريووة يتوق وو  

يختصوو ص  اومَّلووة، يتقوو ني الووربام  ،مووا يشوواهد أطفوواف  لكوولِّ

، يتوع ة املراهقني مون األل واء ل وع وة    اوم  ي عدد ساعات مسموحة

مووو   معهووو .ن يلعووو  يا شت وووار الصوووح ح مَلووو   ،رةظوووواأللعوووا  او

ا مووو  ال رلووواء علوووى اإل رت وووه، الوووذين قووود  حتوووذيره  مووون التحووود 

يلعد يتوف   حلون شخص ات مزيرة  ايلني استمالة الطفل،ي ت

ين إموا  ةلخ ا اتل الشخصو ة يهواياتول ياألشو اء الويت يفضولها، يل و      

 .امال   أي التزاةق لل،ا أي التحررب إلكرتي    لت   دق

دير األسووورة ت توع وووة األل ووواء    خ وووي أن   فووول عووون   ي لكووون  

مون السواعات الويت     عدم تفويه حرتوة ا سوتفادة القصووى   ههم ة ل

يقض ها األل اء على اإل رت ه لت شو ا لاكورته  مون شو   ألعوا       

 ووديدة  الووذكاء يالرتك وو  ي رهووا، حضووًلا عوون الفوور  الوو      

  ياكتسووا  املهووارات املختلفووة موون اوتوووى املت وووع ال وو ،      للووتعل 

املتووووا  علووووى املواقوووو    يم ووووالر التعووووخر اآوووور، يتخوووواد  اخلووووربات  

 .ختلفةاإللكرتي  ة امل

ميكوون للمدرسووة أن تسووه  لشووكل كووخر ت معاي ووة      كمووا 

متخصصوة   يلل، من ش   تضمني امل اه  الدراس ة مووادَّ  ؛األسرة

يإقاموة ديرات تدريخ وة    اإللكرتي وي، عن حوا ود يلواطر الفضواء    

املخواطر املتضومَّ ة   للط   يالطالخات داشول املودارس عون مواجهوة     
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صوة ت املودارس فوذا ال ورض     يت ظو   أيوام لصَّ   ت هذا الفضاء،

ت كوول حصووول دراسووي لتخووواد  الوورأي ياملشوووورة موو  األسووور حوووو      

األسوووور ت مواجهووووة هووووذق  عوووورتي الوووويت ت ياإلشفاقوووواتال  احووووات 

يك ووووجمل ميكوووون للمدرسووووة تضووووم  ها ت لراجمهووووا      ،الظوووواهرة

 يم اه ها املدرس ة.

ئامعووات الق ووام لالدراسووات التطخ ق ووة    أيًضووا، لامكووان ا     

ملواجهوة ظواهرة يلواطر الفضواء اإللكرتي وي      الس وخل  حو  أ س  

يأاووورق علوووى الطفووول ياتتمووو  ت لتلوووجمل اتوووا ت ا جتماع وووة      

كوذل، ت ف وذ عودد     ي رهوا، ياإللكرتي  ة ياإلع م ة يالقا و  ة 

 الظووواهرة،مووون املوووةمترات يال وووديات ياواضووورات مل اقشوووة هوووذق  

د ي لدراسوة  يت ف ذ عدد من الشراكات م  مةسسوات اتتمو  املو   

هووذق الظوواهرة يا سووتفادة موون الت ووار  الديل ووة ياول ووة يتخوواد       

  ميكون  كوذل،  األسال   يامل اه  ملواجهتها.  أحضلالرأي حو  

 فوووا  دير ائامعوووات ت الخحوووث يا لتكوووار ت اتوووا  الوووتق     إ

ياخلري  لتطخ قات م اسوخة للم تمو  أي لوربام  ةايوة ملسوتخدمي      

 .  رت هاإل

ت  قووول م ووو    ايمهم ووو ار  ًسووو الإلعووو م ديًرر إىل أن يلوووال ظ

امل اشووووا يالفعال ووووات الوووويت تووووت  ت اتتموووو  يالرتك ووووز عل هووووا    

ىل مكوامن اخلطوورة   إيلفه  ظر األسر  ،يم اقشتها لشكل دا  

ىل إحنتوووا  ه وووا يض فوووا الطفووول ياتتمووو . الووويت ميكووون أن يتعووورَّ

 تووووحاحة،ك ةالتواجوووود اإلع مووووي ت لتلووووجمل امل صووووات التقل ديوووو 

يالرقم ووة علووى اإل رت ووه يم صووات التواتوول       يتلفزيووون   يإلاعووة، 

هوة  ضومن لورام  موجَّ   اآديثة،يمن ش   التطخ قات  ا جتماعي،
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لرسووووا ل احرتاح ووووة مق عووووة يقوووووم عل هووووا شوووورباء ت علوووو  الوووو ف    

 امل شود.  ف افدَ حقِّيا جتماع ياإلع م حتى تةار ت املتلقي يُت

ياأل ظمووة تطخ ووف الفعلووي ئم وو  القوووا ني ال كووذل،املهوو  يموون 

لصووورامة يلشوووكل متواتووول ت لتلوووجمل  املتعلقوووة حبمايوووة الطفووول 

 الوسا ل اإلع م ة يم صات التواتل ا جتماعي.

املخادرات الوط  ة إل شاء  تش    يحتف ز  لد من  ،يت املقالل

تطخ قووات إلكرتي  ووة سووهلة تسوواعد األطفووا  أ فسووه  يأسووره  ت  

مواتووفات م اسووخة فوو    يألعووا  لاتلوورام   ت شووراء حووا  الر خووة

اع ى حتف ز الكفواءات الوط  وة    يأعماره ،  يع ه  ر حبس  تد

الوودشو  ت توو اعة   اخلووا  علووى ة لالشووراكة موو  القطوواع  لالشووا

ائاللوة ل طفوا  يلات املسوتوى     التق  وة املتطوورة  الربام  ياأللعا  

 الق مي يالفكري ياملهاري عالي املستوى.

مشوووريع يطوووو  ملواجهووووة التهديوووودات   إىلحباجووووة موووا أ  ووووا  ك

يتتعوواين ح وول لتلووجمل ائهووات الوويت   ،هووة ل طفووا السوو ربا  ة املوجَّ

لوة ت  حبقوق الطفل مثل جمل  الشورى، ييةارة اإلعو م ةثَّ  ىع ُت

ه ةووووة ا تصووووا ت يتق  ووووة    ي ياملسووووموع، ه ةووووة اإلعوووو م املر ووووي    

يالووووذكاء ا تووووط اعي   ياف ةووووة الوط  ووووة للخ ا ووووات  املعلومووووات،

العاملووة ت  اإل رت ووه كسوودايا ، يشووركات ا تصووا ت كيمووزيدي   

اململكة. يميكون ا سوتفادة مون ارلوة الصوني ت حظور الكوثر        

ياليت  ،السما  لالدشو  إىل تل، املواق  املشخوهة املواق  يعدممن 

يإجيواد امل صوات الخديلوة اول وة      ،خشى م ها على الثقاحة اول وة ُي

 عوة املواط ني  ستخدمها. يد
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مووون  ظوووام ةايوووة الطفووول ت اململكوووة     12اسوووت اًدا للموووادة  ي

 تفاق وات  علوى ا العرل ة السعودية، ياست اًدا إىل مصادقة اململكة 

التعوواين  جمووا  ياتفاق ووات اململكووة ت  األطفووا ،الديل ووة آمايووة  

موون املهوو  أن يكووون ه ووا  عقولووات     ائرميووة؛الووديلي ملكاححووة  

لووالق   ياألش ق ووات  ر مووا يضوو الوويت ت ووت  كوولَّ  للشووركاترادعووة 

لكن لل، جيو  أن تسوخقل س اسوات متكاملوة     ي دة للم تم .املهدِّ

لووون تكوووون  . يلوووني األجهوووزة ياملةسسوووات لات الع قوووة ت الديلوووة  

  يكوون ه ووا  ت سوو ف يتعوواين يتكاموول ت ا موو الس اسووات حاعلووًة

 لتلوووجمل أجهوووزة األ ظموووة يالقووووا ني يالقووورارات ياإلجوووراءات لوووني  

 . الديلة لات الع قة املخاشرة ي ر املخاشرة

يمن امله  كذل، م حظة أن ائرا   اإللكرتي  ة املرتكخة  

ت حف الطفل هوي جورا   عوالرة للقوارات؛ يلوذا حوان يجوود أ ظموة         

يقوا ني عامل ة ترتخا لهوا القووا ني الداشل وة يحتققهوا يعتورب عامًلوا       

 الطفل.  مهم ا جد ا ت ةاية 

يت هوووذا اإلطوووار، حقووود تقووودَّمه كد. يحووواء ط خوووة، أ. د. ه ووود      

شل فة، يد. ائاةي الشخ كي  لس اسة من ش   مركز الفكور  
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لفكرة أن تقوم األم  املتحدة اسواعدة    T20  ،2020أسخار ت 

امل ظموووات العامل ووووة املع  ووووة يدي  العشوووورين لالعموووول علووووى إضوووواحة  

ة حقووق الطفول، معو م حبمايوة     لريتوكو  اشت اري ملحوف لاتفاق و  

، 17، 13، 4الطفوول ت العووا  اإللكرتي ووي، ح ووث إنَّ املووواد:     

، تتحووووودا عووووون ةايووووووة   39، 36، 34، 32، 31، 24، 19

الطفل من املشك ت اليت مت استعراضها ت هذق الورقة، يلكن 

علوووى أرض الواقووو    يكووون العووووا  ا حرتاضوووي ياضوووًحا لهووووذا      

سو ة. ييوت  ل واء     30ة م وذ أكثور مون    الشوكل ع ود  شوهة ا تفاق و    

هووووذا الربيتوكووووو  لتعوووواين ديلووووي، ييشووووار  ت يضووووعل كوووول       

التخصصوووووات لات الع قوووووة كعلووووو  الووووو ف ، يأطخووووواء، يعلمووووواء   

ا جتموووواع، يالقووووا و  ون، ياملعلمووووون، يالربملووووا  ون، يامل ت ووووون     

للمحتووووووى اخلوووووا  لالطفووووول، يم ت وووووو األلعوووووا ، يأتوووووحا       

يقووود اشووتمل املقووورت  علووى تصوووو ر    التخصصووات اإللكرتي  ووة... ،  

  ظري وتويات الربيتوكو .  

 هووو ، 1434ك اإليووذاء  موون ة اآمايوو  ظووام  لوودي ا  ايداشل  وو      

، يقوود أدت هووذق   2007ك املعلومات ووة مكاححووة ائوورا    ي ظووام

األ ظمة ديًرا كخًرا ت ةاية الطفل؛ يلكن حنتا  أن  عمل علوى  

ة الطفووووول ت العوووووا  تطويرهوووووا لت ط وووووة م ووووو  جوا ووووو  ةايووووو  

اإللكرتي ي، يرلطها لوال ُظ  العامل وة ت للو،. ي توقو  مون لر وام        

   أن يكون لل ديٌر ت هذا اتا  أيًضا. 2005األمان األسري ك
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مخووووادرة  ووووو يلووووي العهوووود آمايووووة األطفووووا  ت العووووا    :سووووالًعا

 :  الس ربا ي

هود   تاخوادرة    و يلوي العهود األمور  مود لون سولمان      تقدَّم 

، ملواجهووة التهديوودات السوو ربا  ة املتزايوودة الوويت تسووتهد  األطفووا  

 اتووا ، يتطووويررحوو  مسووتوى التوع ووة يتقوودي  التوودري  ت هووذا   ي

الس اسووات لات الصوولة يدعوو  اسووتخدام أحضوول املمارسووات آمايووة 

 األطفا  على اإل رت ه. 

األموور  موود لوون    يلووي العهوود  ييَعوود  موون أهوو  ركووا ز مخووادرة   

 :آماية الطفل ت العا  الس ربا يسلمان 

 

 

 التوت ات:  :اامً ا

تعزيوووز ت ف وووذ األ ظموووة يالس اسوووات ياملخوووادرات ياملمارسوووات        -1

 العمل ة املتعلقة حبماية حقوق الطفل.  

ضريرة متالعة آل ات ل  ات الع جمل يا ست   ، يالتحق وف ت   -2

 ا تهاكات حقوق الطفل.  

اسو  مو  شطوورة العوا      حتديث أ ظمة اآماية للطفول اوا يت    -3

 اإللكرتي ي. 
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توودري  العوواملني ت شطووو  الخ  ووات عوون الع ووجمل األسووري،        -4

يمسا دة الطفل يإدرا  ل  ات اإلساءة اإللكرتي  وة ضومن قا موة    

 اهتمام ائهات املع  ة لذل،. 

ل سوور خبصووو  ةايووة   توووحر شوودمات اإلرشوواد ا جتموواعي    -5

مسواعدة أطفواف      وة لك ف األسور وع وة  ت، يعرب اإل رت وه األطفا  

سوووء اسووتعما  يسووا ل التواتوول     موون لوواطر  ض أليٍّعوودم التعوور  ل

 ي.ا جتماع

تووودري  العووواملني ت اخلووودمات التعل م وووة يا جتماع وووة علوووى  -6

 .التعامل م  التهارات ياألشطار عرب شخكة اإل رت ه

 ة التحقووف موون احتووواء م صووات اإل رت ووه علووى توودالر  سِّوو       -7

  ا حرتاضوي، يضومان   ًتا ت أديات الوتعل  شصو ل مان ياآماية،

 .أن هذق التدالر متاحة لسهولة للرتلويني يالوالدين ياألطفا 

تعزيوووز يت سووور شووودمات اإلحالوووة ت جموووا  ةايوووة الطفووول،    -8

دة إلدارة امل صوات الرقم وة حب وث تتماشوى     يتطوير س اسوات موحَّو  

 م  حقوق الطفل.  

  ة الويت يسوتخدمها   ف من أن األجهزة اإللكرتيضريرة التحق  -9

األطفووووا  مووووزيدة لوووو شر حتووووديثات الووووربام  اآاسووووول ة يلوووورام    

 ة.مكاححة الفريسات اإللكرتي  

يجو  أن يكون للقطاع اخلا  يمةسسوات اتتمو  املود ي     -10

ت ةايووووة حقوووووق الطفوووول ت العووووا  ا حرتاضووووي،    ملموووووٌس ديٌر

ق يحوكمتوول، يالس اسووة املقرتحووة لوودع  ا تفاق ووة الديل ووة آقووو   

 يةايته  أا اء استخدامه  لإل رت ه.  ،اطفاأل
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أهم ة الت س ف يالتخاد  املعرت على الصع د العاملي للتصدي  -11

 ،يتعم وف التعواين مو  م ظموات األطفوا       ،لتحديات العا  الرقموي 

يالتواتوول لصووفة أكثوور م ه  ووة موو  تووا عي الس اسووات يياضووعي 

ل ووة ت حوكمووة  القوووا ني. يا سووتفادة موون الت ووار  اول ووة يالدي   

 العا  ا حرتاضي.  

جهوووود الخووواحثني لدراسوووة املشوووك ت ا جتماع وووة  تكث وووجمل -12

يال فسووو ة يالصوووح ة ال اموووة عووون اسوووتخدام األطفوووا  ل جهوووزة     

اإللكرتي  ووة، يكووذل،  وع ووة ائوورا   ال ااووة ع هووا، ياألسووخا  

يلالتوالي   ؛املةدية ئلوس الطفل لساعات داشل الفضاء ا حرتاضوي 

ا   قووود تسووواعد ائهوووات املع  وووة ت حتوووديث قووووا ني الوتوووو  ل تووو

 ةاية الطفولة.  

املر وي ياملسوموع مسوةيل تها     لإلعو م اف ةة العاموة   لن تتحمَّأ -13

ت تقوووو ني يت ظوووو   اوتوووووى عوووورب اإل رت ووووه ييسووووا ل التواتوووول      

يكخووار  ،يًلووا، يالشووخا  اا ً ووا أ اووا حيمووي األطفووا   ،ا جتموواعي

 .السن االًثا

ة خ ةو الرة ألعا  الف ديو على اإل رت ه يت ضريرة دراسة ظاه -14

 يتهارها على األطفا . لشكل شا السعودية 
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 مراج  ل ستزادة

 ظووام مكاححووة جوورا   املعلومات ووة الصووادر لاملرسوووم امللكووي     -1

 هو. 1428  لعام 17رق  كم/

د. حسوووني ال ووواحري: اإلطوووار القوووا و ي آمايوووة األطفوووا  مووون       -2

 لاطر شخكة اإل رت ه.

وج ه ة لواضعي الس اسات لشهن ةاية األطفوا  علوى   مخادئ ت -3

 ، ا حتاد الديلي ل تصا ت، قطاع الت م ة.  2020اإل رت ه 

اآمايووة القا و  ووة ل طفووا  عوورب الفضوواء السوو ربا ي، املركووز    -4

 العرلي للخحوا القا و  ة يالقضا  ة، ا جتماع الثامن عشر. 

رتاضووي، جريوودة د. ه ود اخلل فووة: ةايووة الطفول ت العووا  ا ح   -5

 ال وم.

                   د. عواد لن تا  العواد: ةاية الطفل ت العا  الس ربا ي. -6

 

ʘ :املشاركون 

د. حهوووود ، د. يحوووواء ط خووووة الورقووووة الر  سووووة ياملعقخووووون:    •

 . العزيز اآرقان د. عخد، الرحاعي

 إدارة اآوار: د. حسني اآكمي   •

 املشاركون ت اآوار يامل اقشة: •

 إللل الصا د. عخد ا -

 د. ائاةي الشخ كي  -

 د. تاآة آ  شويل -

 د. عخد الرةن العري  -
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 د.  مد الثقفي -

 عخد اهلل  اتر اآمود د. -

 د. ه اء املسلا -

 د. رياض جن  -

 أ. حا زة الع ريرب -

 د. شالد الرديعان -

 د. عخد الرةن لاسل  -

 د. سع د العامودي -

 د. سع د ال امدي -

 د. مها امل  جمل -

 د. شالد امل صور -

 ة د الشاجيي د. -

 مساعد او ا د. -
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 امللخص التنفيذي. 

  .أوًلا: مدخل متهيدي 

    ثانًيااااا: اختبااااارات الكفايااااات والتمييااااز بااااني مسااااتويات أداء

 املعلم.

   للتميياااز باااني مساااتويات أداء    ثالًثاااا: اساااتخدام االختباااارات

 القيادات املدرسية واإلشراف الرتبوي.

 .رابًعا: مقرتحات عملية لتطوير آلية منح الرخص املهنية 

 .خامًسا: التوصيات 

  .املشاركون 
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 امللخص التنفيذي : 

، شص امله  ة ل اًء على ا شتخوارات ح الر ْ َمت ايله هذق القض ة 

ل   حووة الوظووا جمل التعل م ووة الصووادرة م ووذ  لاإلشووارة إىل مووا تضوومَّ ت

السوو تني تقريًخووا خبصووو  "الر شصووة امله  ووة" ت عوودد موون موادهووا.  

 معاير يحف اف ةة صدرهاُت يا قة  له ها "1ح ث عرحتها ت املادة ك

 تو  حبسو  رُ  التعلو    مه وة  ملزايلوة هًلوا  مة حاملوها  يكوون   وددة؛ 

". يت يلوا حهوا  اف ةوة  ت ظو    يحبسو    وددة،  ةم  ة يمدة دة دَّ

  جعله اآصو  على الر شصة امله  ة من لوني الشوري    10املادة ك

ال ةمووة للرتق ووة موون رتخووة معلوو  ةووارس أي معلوو  متقوودم إىل الرتخووة  

  مون  2اليت تل هوا كمتقودِّم أي شوخر علوى التووالي . ي صوه الفقورة ك       

ل حيصوو    إلاعلووى اآرمووان موون العوو ية السوو وية "     26املووادة 

 اووددة  الفورتة  شو    دهاجيودِّ  امله  وة أي    الرشصوة  علوى  املوظجمل

". يقود  اف ةوة  لودى  امله  وة  للورشص  مةامل ظِّ يالرتت خات للقواعد يحًقا

أاووارت هووذق اإلشووارات كووثًرا موون التفسوورات يا جتهووادات حووو      

 املفهوم لاتل يحو  ك ف ة التطخ ف.  

ت كفايووات املعلمووني اسووتخدام اشتخووارايقوود متَّ التطوور ق إىل أن 

حتديووود اآوووديد الووود  ا مووون  لهووود يوووهتي كالعاموووة يالتخصصووو ة  

؛ لكووون مثوووة  املعوووار  ياملهوووارات يالكفايوووات ال ةموووة للتووودري     

يجهوات  ظور أشورى تورى ت الل ووء إىل هوذق ا شتخوارات مون أجول          

التم  ووووز لووووني مسووووتويات أداء املعلمووووني يصووووخح مسووووهلة  فوحووووًة    

 ا   ميكن ا عتماد عل ها. املخاطر، يلن تةدَي إىل  ت
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كوووذل،، يمووو  أن مووون املقخوووو  اسوووتخدام اشتخوووارات شاتوووة      

لوظا جمل الق ادات املدرس ة ياإلشرا  الرتلوي الويت تقو   املعرحوة    

األكادمي ووة، سووواء الرتلويووة املشوورتكة أي التخصصوو ة ل شت ووار     

ل لتحوواق لهووذق الوظووا جمل للموورة األيىل؛ إ  أن موون  وور املقخووو  ت    

ع  أن ُيعتموود عل هووا ل شت ووار أي للتم  ووز لووني مسووتويات     ظوور الووخ 

 األداء.  

  ما يلي:التوت ات اليت مت ا  تهاء إل ها يمن ألرة 

ا شص ًصو  مةمراعاة م ه  ة الرشصة امله  ة ح ث إ َّهوا مصومَّ   -1

 ستخدام  تا   ا شتخار ت عمل وات املفاضولة لومل املتقودمني مله وة      

ًء ل وورض التم  ووز لووني مسووتويات  مة التوودايل سووه مصوومَّ ،التوودري 

 لتلفة من األداء كاملتم ز من  ر املتم ز .

اسوووت عا  م ووو  السووومات ياخلصوووا ص املوووةارة ت حاعل وووة      -2

 شتخوار ا املعل ، يعدم ا قتصوار علوى ائا و  املعورت، مون شو         

 التحريري.

 املعواير  يا قة "املعاير امله  ة للمعلمني" حتتا  إىل ترمة تلو،  -3

ميكوون موون ش فووا حتديوود ائوا وو  الوويت   إجرا  ووةعمل ووة لصووورة 

ميكن إشضاعها للم حظوة يالق واس يالتقووي ، يلالتوالي حتديود      

 امل اس  من األديات ياإلجراءات فا. 

 

 مدشل مته دي: :أيًلا

تَعووود  مسوووهلة الرشصوووة امله  وووة ملزايلوووة التووودري  مووون القضوووايا   

متطلًخووا ر  ًسووا   ائديوودة علووى  ظام ووا التعل مووي، موو  أ هووا كا ووه   
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للممارسووة ت لعوو  األ ظمووة التعل م ووة ت لعوو  الوودي ، دعووه فووا  

التودري  يا رتقواء لول إىل     professionlizationالر خة ت كمتهوني   

مسووتوى الوظووا جمل املتطووورة، عوو ية علووى الر خووة ت ضوومان تطووور    

مسووتوى املعلمووني شوو   مسوورته  الوظ ف ووة. يميكوون أن ُيضووا        

 ظوووام التعلووو   السوووعودي كاآووود مووون الرتقوووي    لوووذل، ح موووا موووص  

 الوظ في اآللي  يما ي ت  ع ل من ةيادة ت الرات .  

يقد تضومَّ ه   حوة الوظوا جمل التعل م وة الصوادرة م وذ السو تني        

تقريًخووا إشووارات إىل "الرشصووة امله  ووة" ت عوودد موون موادهووا. حقوود      

 عواير م يحوف  اف ةوة  صودرها ُت يا قوة   له هوا " 1عرحتهوا ت املوادة ك  

 حبسو  رتو    التعلو    مه وة  ملزايلوة هًلوا  مة حاملوها  يكوون   وددة؛ 

". يت يلوا حهوا  اف ةوة  ت ظو    يحبسو   دة، ودَّ  ةم  ة يمدة دة دَّ

  جعله اآصو  على الرشصة امله  ة من لوني الشوري    10املادة ك

ال ةمووة للرتق ووة موون رتخووة معلوو  ةووارس أي معلوو  متقوودم إىل الرتخووة  

موون  2دم أي شووخر علووى التوووالي . ي صووه الفقوورة   الوويت تل هووا كمتقوو 

ل حيصوو    إلاعلووى اآرمووان موون العوو ية السوو وية "     26املووادة 

 اووددة  الفورتة  شو    دها دُِّي امله  ة أي   الرشصة على] املوظجمل[

 ". اف ةة لدى امله  ة للرشص مةامل ظِّ يالرتت خات للقواعد يحًقا

التفسورات يا جتهوادات   يقد أاارت هذق اإلشارات كوثًرا مون   

حو  املفهوم لاتل، يحوو  ك ف وة التطخ وف. يلعول أهو  هوذق التوداًء        

قض ة "م ح رشص مه  ة حسو  الرتو  الوواردة ت   حوة الوظوا جمل      

التعل م ة كمعل  ةوارس، متقودم، شوخر ، أي رشصوة لكول رتخوة؛       

أي اع ووى آشوور اآاجووة إىل "رشصووة" لال سووخة للرتوو  الوويت تت وواية    

لموورة األيىل إىل امله ووة. كمووا لوورةت عوودة تفسوورات حووو   الوودشو  ل
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مدى حاجة القا مني من املعلموني أي الق وادات املدرسو ة ياإلشورا      

الرتلوي على رأس العمل سو وات قخول تودير ال  حوة إىل رشصوة،      

ياجتهادات حو  اآلل ة اليت ميكن أن يتحقوف لهوا للو،، يخباتوة     

 ائديدة. ع دما يتصل األمر لتسك  ه  على الرت  

يلعل التفسر الذي يقوم على مخدأ يجود رشصة لكل رتخة كأي 

 سووهَّل  أييظ فووة ، حتووى يإْن   يكوون الوودشو  إل هووا ألي  موورة،      

إىل ا عتقووواد أن القضووو ة  يقوووود التفسووور؛ مووون ال ووووع لهوووذا القخوووو 

ميكن حلها لكل ُيسور يسوهولة مون شو   إجيواد اشتخوارات علوى        

دَّم فووا الرا خووون ت الوودشو  إىل مه ووة    وورار ا شتخووارات الوويت يتقوو  

 التعل   ألي  مرة. 

يح مووا يلووي  ايلووة لتشووخ ص اخلطووه ت ا عتقوواد لامكا  ووة     

الل وء إىل ا شتخارات مَلْ ح الورشص اوا يت واية الودشو  األي  إىل     

امله ووة، يتووعولة اشوورتا  رشصووة مه  ووة لكوول رتخووة يظ ف ووة ك وور   

ح من تخ وان اخلطوه ت اسوتخدام    الرتخة أي الوظ فة األيىل . يس تض

ا شتخوووارات مووودى التكلفوووة التعل م وووة الخاهظوووة الووويت ميكووون أن   

ترتت  على القخو  اخدأ "رشصة لكل رتخة" دين أن ُتحقِّف مورديًدا  

مه   ا ميكون أن ُيسوفر عون التحسوني ت تعل و  الطالو ، الوذي هوو         

جهوود   اية مقصد كل ائهود التعل م ة، اا ت لل، ما ُلذ  مون  

 ت تطوير ال  حة، يما سو  ُيخذ  لضمان ُحسن تطخ قها.
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 اشتخارات الكفايات يالتم  ز لني مستويات أداء املعل :  : اا ً ا

كالعامووووووة يووووووهتي اسووووووتخدام اشتخووووووارات كفايووووووات املعلمووووووني  

  ا مون املعوار  ياملهوارات    حتديد اآوديد الود    يالتخصص ة  لهد 

   .يالكفايات ال ةمة للتدري 

د موق  ه ةة تقوي  التعلو   يالتودري  علوى أن ال ايوة مون      ييةكِّ

 راملعواي  مون  األد وى  اآود  فحتق و  مدى هذق ا شتخارات هي " ق اس

مون   تشومل  اوا  التودري ،  مله وة  ت املتقودمني  رهوا توح  ي خ وي  يتالو 

، للمه ووة األساسوو ة ائوا وو  ت طووي يمهووارات يعلوووم معووار 

 مله وة  املتقودمني  نياملفاضولة لو   عمل ات ت ا شتخار  تا   ياستخدام

ل ووورض التم  وووز لوووني مصووومَّمة التوووداًء ل سوووه أي أ هوووا  ؛التووودري "

   مستويات لتلفة من األداء كاملتم ز من  ر املتم ز .

يحتى ح ما مص  ال  ا  ت حتق ف ال ورض األسواس مون هوذق     

ا شتخوووارات، حيُسووون الت ويووول إىل حق قوووة أن عمووول املعلووو  يتسووو        

عق د، ي  يوجد اشتخار مهما لل  مون جوودة التصوم   أن يقو       لالت

كوول املتطلخووات موون الكفايووات الوو ةم تواحرهووا ح وول. أمووا ع وودما      

تزداد هذق الكفايات تعقًدا  ت  ة املمارسة الفعل ة مله وة التودري    

ياخلربة امل دا  ة؛ حان الل وء إىل هذق ا شتخارات من أجول التم  وز   

علموني ُيصوخح مسوعى  فووَ  املخواطر، يلون       لني مسوتويات أداء امل 

 يةدَي إىل  تا   ميكن ا عتماد عل ها لعدد من األسخا ، ألرةها:   

موون يالتم  ووز لالتووالي لووني مسووتوياتها   تحوودد "حاعل ووة املعلوو "  ت -1

مون السومات ياخلصوا ص       شوالكة ش   ال ظر إىل جمموعوة مت 

ادة التخصووص أي ل ائا وو  املوورتخا م هووا لاملعرحووة العلم ووة اوو   مثِّووُي
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لائوا وو  الرتلويووة يالووذي ميكوون ق اسوول موون شوو   ا شتخووارات      

 سوخة   كاشتخارات الورقة يالقل   سوى ائوزء ال سور م هوا. يسوتظل     

عون إمكا  وة الق واس     كخرة من هذق السمات ياخلصا ص لع دًة

ا م هوا  من شو   ا شتخوارات. للو، أن عوددً    يعلى األشص  ،املخاشر

تخا لاملمارسووات الفعل ووة يال شوواطات الوويت يقوووم يتصوول جبوا وو  توور

لهووا املعلوو  أا وواء عملوول، يالسوولوك ات يالع قووات التفاعل ووة الوويت      

 هووا داشوول املدرسووة، يال زعووات يالسوومات الوويت يكتسووخها أي   يكوِّ

ا توهارق ت  ووات    وجدها من ق امول لواجخاتول يمسوةيل اتل، يأشورً    ُي

للوو، موون ائوا وو  الوويت  ي وور  ،الدراسووي لصوو لحت  الطالوو  يتعل وو

يلزم لتق  مها استخدام أكثر من يس لة يأداة. حادارتل لخ ةة الوتعل   

  مون شو   املشواهدة   ك ا ا ح  و تق  ًمو  تتطلو   – على سخ ل املثا  -

تفاعل الطو   أ فسوه  مو       ةم  الط  ، يك ف لتفاعل ة لك ف

ل  عموا  الريت   وة داشو   ل  وة أداء املعلو   لع  أا اء اآصة، يك ف

  اوووا   ل ةوووة الوووتعل    ظوووتسووولوك ات الطووو  ، ي إدارة الفصووول، ي

مها. يي طوي تقدي  الدرس على عدد يت اس  م  الدريس اليت يقدِّ

ل لعضووها ت يتمثَّوو ،كووخر موون ال شوواطات يالفعال ووات الوويت يةديهووا 

طر ، يال قاشوات الويت   عرض الدرس ي وع ة األسةلة اليت ُت طريقة

مشوواركاته  يتفاعلووه  يمقدرتوول علووى موو  الطوو  ، يمسووتوى  تووت  

الطرق ياإلجراءات اليت يتخعهوا  مدى متك  ل من إاارة اهتمامه ، ي

  الطووو  ، يمهاراتووول ت تك  وووجمل املوضووووع   لتق ووو   مسوووتوى تعل ووو 

ي وور للوو، موون التفاتوو ل  ،الدراسووي حسوو  مسووتويات ا سووت عا 

ئوا و   ا. يت احعل   اليت يلزم لتق  مها م حظة يحتل ل ما يقوم لل

املعرحوووة اوووادة  :مثووولكاملتصووولة لوووالتخط ا للووودريس ياإلعوووداد فوووا 
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التخصووص يلك ف ووة تعل مهووا، يلووالفريق الفرديووة لووني الطوو  ،      

  يلالتصووم   ائ وود للوودرس يأسووال   تق وو   يلتحديوود  وووات  الووتعل 

يلزم ا عتماد على أكثر من أداة، قد تشمل ا طو ع علوى     التعل 

موون  واهد امل اسووخة للحكوو  علووى كوولٍّشطووة التحضوور يلعوو  الشوو

حوووان جموووا  املسوووةيل ات امله  وووة للمعلووو     ،هوووذق ائوا ووو . يلاملثووول 

من األلعاد اليت يلزم لتق  مها استخدام أكثر مون   يتضمن الكثَر

يا طو ع   ،قود تشومل املقوال ت    ؛أداة ييس لة ئم  األدلة امل اسوخة 

ا موون ي وور للوو، موون جوا وو    ميكوون تق  مهوو     ،علووى السوو  ت 

ل اإلشووكال ة اآال ووة ت أن شو   اشتخووارات الورقووة يالقلو . يتتمثَّوو  

لوذل،   د َعشص الرت  ل اًء على اشتخارات ُتل حنو ل اء  ظام لُرالتوج 

جمل ةلِّووو  يهشوووذ ت ا عتخوووار التعدديوووة يالت ووووع ت اتوووا ت الووويت تُ  

مفهوم "الفاعل ة" ي  اآاجوة إىل أكثور مون أداة يأسولو  لق اسوها      

 يتقوميها. 

شص حووا أن ائهووود الوويت تقوووم لهووا اف ةووة ت جمووا  الوور       يُي

تعك  مووا هووو  تعتقوود أ هووا سوو  امله  ووة يتمحووور ت ل وواء اشتخووارات    

ن ت يا قة "املعاير امله  وة للمعلموني". لكون هوذق ائهوود        متضمَّ

مون كو هوا     الويت ترتكوز عل هوا الوا قوة     تهشذ ت ا عتخار األُس

اا تتضم ل من جوا و  متعوددة    ،ة شاملة مله ة املعل على رؤيُل  ه 

يكهيوووة يا قوووة عاموووة مع  وووة لتوووهطر امله وووة مووون شووو      يمت وعوووة. 

إىل ترمووة  جمموعووة موون املعوواير األساسوو ة، تظوول  اآاجووة قا مووةً   

ميكوون موون ش فووا حتديوود ائوا وو  تلوو، املعوواير لصووورة إجرا  ووة 
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تقوووي ، يلالتووالي  لم حظووة يالق وواس يال لالوويت ميكوون إشضوواعها   

 . (1)احتديد امل اس  من األديات ياإلجراءات ف

تقسوو   األداء علوى كوول موون   يُيمثِّول مووا لهخوه إل وول الوا قووة مون   

املعووواير الووويت اشوووتمله عل هوووا إىل مسوووتويات كةوووارس، متقووودم،    

دة ر تعريفوات  ودَّ  وحُِّتو حتدًيا آشر، يخباتوة أن الوا قوة     يشخر  

اضوح ح موا ل  هوا، أي تخ وان الك ف وة الويت       تساعد على التم  وز الو 

تق    كل م ها. يقد جواء إيوراد هوذق املسوتويات ت     يت  من ش فا 

ه  وووا  تعامووول مووو    لعطوووي ا  طخووواع    حوووة الوظوووا جمل التعل م وووة ل ُ  

مسوتويات جورى تعريفهوا يمعرحوة متطلخوات التم  وز ل  هوا يق اسوها         

ا طخاًعووا  راوا قود يلَّود هوذا     سور لون يكت فول  موووض. ي   لشوكل مُ 

عطووى شوو   اشتخووارات ُت آشوور متثَّوول ت تصووو ر أن موون املمكوون يموون

علوووى  ووورار اشتخوووارات كفايوووات املعلموووني اخلاتوووة لالووودشو  إىل   

، التم  ز لني هذق املستويات؛ يلالتالي تق  مها يم ح الورشص  امله ة

ت  أتوووخحه  صوووورًةاألساسووو ة  املهموووة يكوووهنَّأي . ال ةموووة فوووا

للوحاء اتطلخات ال  حوة.   ء هذق ا شتخاراتل ا اإلسراع تضريرة 

َموْ ح ُرشوص   لكن األمر ت الواق  يت اية مسهلة ل واء اشتخوارات أي   

 ما هو أعمف يأكثر تعقًدا من لل،. إىل اوجخها 

ت مصووطلحات الق وواس يا شتخووارات، ختووص  الفقوورة أعوو ق     -2

قضايا تتصل اوضوعي الصدق السوماتي كأي التكووي   يتودق    

توى، ياللذين يَعد  تواحرهما ت أداة الق اس ضوريريني لضومان   او

التفسر يا ستخدام الصح حني فا. يُيعخِّر األي  عن التعريوجمل، أي  

                                                           
تقسو مات  توجد عدة م حظات على يا قة املعاير لاتها، يهي حاجتها إىل مراجعة شواملة، يخباتوة ال   (1)

 يالص ا ات للمعاير؛ لتوض حها لشكل أحضل، يإةالة التداشل املوجود ح ما ل  ها.    



75 

–2021  2015  
51 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

لوواألحرى التحديوود للم ووا  الووذي ميثِّوول السوومة موضوووع الق وواس،      

يالثا ي عون مودى إمكا  وة متث ول  تووى هوذا اتوا  ت  تووى         

 أداة الق اس.

، حان هذا اتا  متعدد األلعاد، ييتطل  حتل لل يكما يتضح 

يحتديووود ألعوووادق يتقسووو مها إىل مسوووتويات متموووايزة يختصصوووات     

الكثَر من ائهود اليت يصع  الق وام لهوا؛ لسوخ  الت ووع يالتعودد      

ح ها، ياآاجة إىل يجود أكثور مون مقارلوة للتحل ول ئعلوها قاللوًة       

عل ة املعل " يدر  ك  هو للق اس يالتقوي . ياملتمعن ت أدل ات "حا

شاق حتديد ما يتضوم ل هوذا اتوا ،  اه و، عون تقودي  تعريفوات        

م اسخة ل لعاد ياملت رات اليت يشملها؛ يمن َا َّ متث لها استوياتها 

ت  توووى أداة كأديات  الق وواس. كمووا ُيوودر  أن ائا وو  املتصوول  

   -كمووا أسوولف ا -لالتحصوو ل التخصصووي أي الرتلوووي للمعلوو  

ميثوول إ  ُلعووًدا ياحووًدا موون تلوو، األلعوواد، متلووجمل الخوواحثون ت موودى  

أهم تول يالووةن الووذي جيو  أن ُيعطوى مقار ووًة مو  األلعواد األشوورى،       

يأ  ا س ظل حباجة إىل أكثر من أداة ق اس حتى ميكن اإلحاطة 

اختلووجمل األلعوواد املتضوومَّ ة ت السوومة كالسوومات  املقاسووة يدرجووات   

 التمايز ح ما ل  ها. 

أمووا مووا يع  وول هووذا موون ال اح ووة العمل ووة، أي لوواألحرى ائهووود      

ياملصووادر ياملتطلخووات الوويت يووتعني توحرهووا لضوومان هووذا ال وووع موون    

الصووودق؛ حا هوووا مسوووهلة شوووا كة، ي  جنووود أن السوووعي اآوووالي       

لتوحرها ل رض م ح الرشص س كون جمدًيا أي مقخوًلا من  اح وة  

وحرهووا ت ضوووء املوورديد    التكلفووة أي الوقووه أي املصووادر الوو ةم ت   

الضة ل لال سخة لل ورض م هوا كمو ح الورشص امله  وة حسو  الرتو         
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الوظ ف ة . حالتحل ل الذي يلوزم الق وام لول لتحديود اتوا  ياأللعواد       

املتضووومَّ ة ت الرتووو  يمسوووتوياتها حسووو  التخصصوووات ياملراحووول     

س سووت رق الكووثَر موون الوقووه يائهوود للوتووو  إىل إطووار ياضووح    

كوون ح مووا لعووُد متث لوول إجرا   ووا ت  توووى أداة كأديات   املعووا  مي

الق اس. يمون  ور املمكون ا كتفواء جبهوود ت التحل ول يالتوا وف        

علووى  وورار مووا يووت  حال  ووا ت جمووا  اشتخووارات كفايووات املعلمووني،    

ل   حقا لسخ  القصوور ت هوذق ائهوود مون ال اح وة الف  وة؛ لول        

ا ت ياأللعواد املتضومَّ ة ت   ألن ائهد املطلو  س شمل كاحوة اتو  

امله وووة. يسووو تقرر ت ضووووء التحل ووول ا شت وووار مووون لوووني عووودد مووون     

األسوووال   ياألديات الووويت ميكووون اسوووتخدامها ئمووو  املعلوموووات     

ال ةمة للتق    كاشتخوارات الورقوة يالقلو  أي اووسوخة ، امل حظوة      

 ، اآلاوووار أيواملسوو لة مخاشووورة أي عووون طريووف الف وووديو، الخورتفول ووو  

، كمثووووول: التحضووووور، الواجخوووووات امل زل وووووة،  artefactsالشوووووواهد 

التق  موات الصوف ة، ال شواطات الصوف ة املواقوة، التق و   الوذاتي،        

التق    الط لي للمعل ، ي تا   التحص ل الدراسي للط   ؛ يمن 

اووو  اتخووواع اخلطووووات الووويت ُتتخووو  عوووادًة لخ ووواء هوووذق األديات. هوووذق      

التطخ وووف لووو ديات الووويت يتقووورر   اخلطووووات ستتضووومَّن الت ريووو  ي 

اسووتخدامها يالتوودري  علووى حتل لووها يتصووح حها، يالتهكوود موون      

مسووتوى دقتهووا ياخاتهووا. يلووالطخ  سوو لزم ت ف ووذ دراسووات الصوودق        

 امل اسخة على هذق األديات قخل َجْعلها متاحة ل ستخدام.  

ييتضوح مون هوذا أن الق ووام لوائهود املطلولوة يتووحر املتطلخووات       

، لن يكون لاألمر ال سر، يمن املشكو  ح ها جود ا  ال ةمة لذل

أ وول سوو ةدي إىل تطوووير  ظووام ج وود للوورشص ت كوول رتخووة. كمووا     



75 

–2021  2015  
53 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

يتضووح ت الوقووه  فسوول أن السووعي إىل إجيوواد اشتخووار كيرقووة يقلوو     

جهد قاتر لن يوةدي إ  إىل  توا   عكسو ة، لو   حقوا لال سوخة       

لوويت يرتكهووا للقوورارات الوويت سووُتتخذ ملوو ح الوورشص؛ لوول يللرسووالة ا 

تعريووجمل ا شتخووارات الضوو ف لوو داء "الفاعوول" موون تهموو   ئوا وو      

أشوورى أكثوور أهم ووًة اووا ت للوو، مووا يلووزم موون جهووود ت جمووا           

التطوووير املهوو  للمعلوو . ي وورى ه ووا أ وول   مفوور موون القووو  إ وول لوون       

يكون م اسًخا أي جمدًيا امُلضي ت طريف َمْ ح ُرشص حس  الرت  

ت ائهووود هن تتوقووجمل يعوو  لووالطخ  الوورأي لوو امله  ووة. لكوون هووذا   

اإلمكا ووات ياألديات ال ةمووة لتقوودير مسووتويات أداء املعلوو    حشوود

اا يت واية رشصوة "الودشو  إىل امله وة".  كوذل،   يعو         ،املتم ز

فة للخحث عون أسوال   مون ش فوا     التوقجمل عن الق ام جبهود مكثَّ

ذي ميكِّون مون   ميكن التم  ز لني مستويات الرتو  علوى ال حوو الو    

تقوميهوووا، أي عووون العمووول علوووى تطووووير األديات ياألسوووال   الووويت      

خوول املشوورحني الرتلووويني يق وواديي املوودارس    ا موون ِقم م وودا   سووتخَدُت

   لتق    املعل  لوجل عام.

  10يه ووووا، ي خ ووووي الت ويوووول إىل أن الفقوووورة ك   موووون املووووادة ك    

 رى "أناشرتطه لرتق ة املعل ، إىل جا   ما ه ا  مون شوري  أشو   

 املهو   للتطووير  صوة املخصَّ ال قوا   من األد ى اآد أدا ل ت يتحقف

 لطخ عوة  الوا قوة  الصولة  لات اإللداع وة  املمارسوات  تقووي   ي قوا  

 مسوتواه   يحتسوني طو    ال  تعل و  علوى  التودري   أار ي قا  عملل،

". ييفتح هذا الشور  الخواَ  ياسوًعا أموام إمكا  وة ق وام       التحص لي

اء علوووى مسوووتوى الووووةارة أي اف ةوووة، لتطووووير   جهوووود م ظموووة، سوووو 

األديات ياإلجووراءات الوويت ميكوون اسووتخدامها ل ايووة الوتووو  إىل    
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تق    موضوعي م صجمل ألداء املعل ، يسفر ع ل التحسوني الواضوح   

 ت مستويات تعل   ط لل.  

 

استخدام ا شتخوارات للتم  وز لوني مسوتويات أداء الق وادات       :االًثا

   الرتلوي:املدرس ة ياإلشرا

لووو   مووون الصوووع  تعمووو   موووا ُلِكووور لشوووهن اخلطوووه ت مخووودأ    

اسوووتخدام ا شتخووووارات للتم  ووووز لوووني مسووووتويات أداء املعلوووو  علووووى   

اسووتخدامها ت جمووا  ا شت ووار أي التم  ووز لووني مسووتويات األداء ت  

يظووووا جمل الق ووووادة املدرسوووو ة أي التعل م ووووة أي اإلشوووورا  الرتلوووووي،   

. يمو  أن مون املقخوو     validity، يخباتة ما يتصل اوضوع الصودق 

اسوووتخدام اشتخوووارات شاتوووة لهوووذق الوظوووا جمل لووو   علوووى  ووورار         

ا شتخوووارات الوووويت تقوووو   املعرحوووة األكادمي ووووة، سووووواء الرتلويووووة   

املشرتكة أي التخصص ة ل شت ار ل لتحاق لهوذق الوظوا جمل للمورة    

؛ إ  أن مووون  ووور املقخوووو  أن ُيعتمووود عل هوووا ل شت وووار أي      (1)األيىل

   ز لني مستويات األداء. للتم

يالتقدير أن ا شت ار لكل مون هوذق الوظوا جمل جيو  أن يسوت د      

لدايووًة علووى حتل وول دق ووف للمهووام املطلولووة ت كوول م هووا، يحتديوود     

                                                           
سلسلة من ا شتخارات املتخصِّصة ت جما  ا شت ار لوظا جمل الق ادات املدرس ة  ETSطوَّرت مةسسة 1) )

أداؤهووا ت هووذق  يالتعل م ووة ائديوودة، مخ  ووة علووى جمموعووة موون ائوودارات الوويت ت  وو  املهووام املتوقوو       

 توى أحد اشتخارات الرتش ص للق ادة املدرس ة ت الرالا  -على سخ ل املثا   -الوظا جمل، ا ظر 

 https://www.ets.org/s/sls/pdf/6990.pdfالتالي:

  https://www.ets.org/s/sls/pdf/6021.pdfي توى اشتخار رشصة مدير التعل  :

م  م حظة أن استخدام هذق ا شتخارات شا  لا شت ار للدشو  إىل هذق الوظا جمل كللمورة األيىل ، يلو     

 تقوي  األداء على رأس العمل. 

https://www.ets.org/s/sls/pdf/6990.pdf
https://www.ets.org/s/sls/pdf/6021.pdf
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للكفايووات يالقوودرات ياملعووار  كأي لوواألحرى ائوودارات  املطلولووة   

للق ووام لهووا. يت ضوووء هووذا يووت  حتديوود يتطوووير األديات يالوسووا ل   

  مدى تواحر هذق ائدارات ت األشخا  املتقدمني إىل هذق لتق  

الوظووا جمل، أي َموون يووت  ترشوو حه  فووا، لاإلضوواحة إىل مووا ميكوون       

 . (1)اعتخارق جدارات عامة ت مستوى هذا ال وع من الوظا جمل

يه ووا  عووودٌد موون األديات ياألسوووال   الوويت عوووادًة مووا ُتتخووو  ت     

هووذق الوظووا جمل؛ تشوومل    األ ظمووة اآديثووة ل شت ووار يالتق وو   ملثوول    

اشتخوووارات الشخصووو ة، يالقووودرة املعرح وووة العاموووة، يا سوووتخا ات      

درجة. كموا تشومل لدرجوة ر  سوة جمموعوًة       360املتخصِّصة مثل 

مت وعوووًة مووون التموووارين يال شووواطات املتضووومَّ ة ت مراكوووز التق ووو   

assessment centers سو   املهوام    :مثلin-basket exercises ،

، متوارين  role play، لع  األديار in-box exercisesرسا ل الوارد 

، العوووووريض situational judgment tasksتق ووووو   الواقووووو   

presentations امل اقشوووووات ائماع وووووة ،group discussion ،

ي رهووووا. يكمووووا ، structured interviewsياملقووووال ت املخ  ووووة 

كوان  أي وا   -يتضح، حان األمور يت واية جمورد ا كتفواء لاشتخوار      

مستوى ائودة ت تصم   هذا ا شتخار أي اشت ار  توواق ل تطوالف   

                                                           
الخشورية، معهود اإلدارة  لتطووير قووا        ه ا  جهوٌد قا مة ت لعو  األجهوزة اآكوم وة كيةارة املووارد    1) )

لائدارات اليت ميكن استخدامها ت التقوي  ع د اشت ار الق ادات اإلدارية. على سخ ل املثل، طوَّرت 

"أكادمي وة تطووير الق ووادة اإلداريوة التالعووة ملعهود اإلدارة العامووة جمموعوة موون ائودارات ت مسووتويات       

ة. يموون ائوودارات الوويت ُحوودِّدت مثًلووا علووى مسووتوى الق ووادة العل ووا:  الق ووادات العل ووا ياملتوسووطة يالواعوود

ال زاهة، ا لتزام، الوتفكر اإلسورتات  ي، التوهار، الوتمكني، ق وادة الت و ر، ُتوْ   القورار، الثقوة          

لال ف ، ل اء الشراكات، إدارة األةمات، ا لتكار، التم  ز املةسسي، إدارة ِحوَرق العمول، ائورأة،    

   يالتحف ز.



75

 –2021     
56 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

إىل تطوووير العديوود موون األديات   -موو  املهووام املطلووو  الق ووام لهووا    

يالوسووا ل ال ةمووة للوتووو  إىل أحكووام موضوووع ة تسوواعد قوودر      

. ييتطلو  تطخ وف ال  حوة التعل م وة     (1)اإلمكان ت ُحسن ا شت وار 

جمل جهووًدا مضو  ًة يشواقة، لو   لاملقودير      ل شت وار ت هوذق الوظوا    

الق ووام لهووا دين تصووو ر ياضووح ملفهوووم الر شصووة أيًلووا، ياألساسوو ات   

 .  (2)املتعار  عل ها ت ا شت ار يالتق   

 

 مقرتحات عمل ة لتطوير آل ة م ح الرشص امله  ة: رالًعا:

 مه وة  ةارسوات  لتطووير  أساس  ا العام مطلًخا التعل   متهني يَعد 

 يتووهتي، التعلوو   لرجووات مسووتوى علووى أارهووا يتعظوو   التوودري 

. التعلووو   متهوووني متطلخوووات رأس علوووى للمعلموووني امله  وووة الووورشص

 ا لتحواق  لول  تتو ح  مه  ة رشصة على املعل  حصو  اشرتا  ييهد 

 املتطلخووووات ميتلوووو، املعلوووو أن  موووون التهكوووود إىل التوووودري  اه ووووة

 احورتاض  علوى  األقول،  علوى  يالوذه   املعورت  املكوون  ت األساس ة

 إعوداد  مةسسوات  ِقخول  مون  م ول  التهكود  مت قود  الق مي املكونأن 

 .املعلمني

                                                           
 Nationalميكون إلقواء  ظورة علوى الوديرة الويت متور لهوا شطووات َموْ ح شوهادات التم وز للمعلموني،               (1)

Board Certificate  اليت تصدرها م ظمةNBPTS :ت الرالا التالي 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500469.pdf  

 Principles ofا ظر يا قة مخادئ التصديف يا ستخدام إلجراءات التصديف يا شت وار الوظ ف وة،   2) )

validation and use of personnel selection procedures  :ت الرالا التالي 

https://www.apa.org/ed/accreditation/about/policies/personnel-selection-
procedures.pdf  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500469.pdf
https://www.apa.org/ed/accreditation/about/policies/personnel-selection-procedures.pdf
https://www.apa.org/ed/accreditation/about/policies/personnel-selection-procedures.pdf
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 الووذين املختوود ني للمعلمووني امله  ووة الرشصووة َمووْ ح قوورار ي ختووال

  شتخوووارات إشضووواعه  ميكووون األيىل، للمووورة لامله وووة سووو لتحقون

 هووووذق تكووووونأن  شووووريطَة  يالقلوووو  الورقووووة اشتخوووواراتك حتريريووووة

تتطلووو   الووويت املرجووو   ك وووة ا شتخوووارات  ووووع مووون راتا شتخوووا

 يحوف  ا جت واة  عودم أي  لا جت واة   ت  تهوا  يتكوون  لتلًفا، إعداًدا

 يألن. الق واس  علو   وددات لع اية يحًقا حتديدها يت  قطع ة درجة

 حاسووو ٌ  قووورارٌ  ا شتخوووارات  هوووذق   ت  وووة  ضووووء  ت امُلتَخوووذ  القووورار

  ووة شاتووة لصووفة فووا واحرتتووأن  جيوو ، (high stake) يمصووريٌّ

 الخ وووود كتالوووة ت حووالقني  ل ودهوووا ُمِعوود ي  يكوووون يأن"، الصوودق "

 .التدري  جما  ت يشرباء

 للسوما   م طق  وا  ا عتخارات ش اًرا لهذق ا شتخارات هذق يتعترب

 املعرح وة  لائوا و   عهود  حديثي املخَتَخرين كون لامله ة؛ لا لتحاق

 .  األكادمي ة يالدراسات

 مَلوْ ح  م اسوخة  ي ور  م طق وة   ور  تصوخح  ا شتخوارات  ذقهو  لكن

 هة ء ألن يلل، العمل؛ رأس على املوجودين للمعلمني مه  ة ُرشص

 أيلةو،  مسوتوى  لو ف   املعرح ة لائوا   اإلحاطة يستط عون   قد

 مكوووون ت متم وووزين يكو وووون قووود أ هووو  مووو  التخووور ؛ حوووديثي

 اشتخارات تطخ ف دييس ة الق م ة. املهارات مكون يت املمارسات

 يصووع  حووا ت  شوووء إىل القوودامى املعلمووني علووى للمه ووة الوودشو 

 لاجت وواة كووخر احتمووا  يجووود اآووا ت: تلوو، يموون معهووا، التعاموول

 جوودة  ت موةار  متم وز  معلو   اجت اة يعدم لعُد، العمل يخدأ ملَّا معل 

 لوحدها الفرض ة اآالة هذقن إ. العمل رأس على التعل  لرجات

 على املوجودين للمعلمني تاآة  ر إل ها املشار ا شتخارات اعل



75

 –2021     
58 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

   أشورى  حوا ت  لوجوود  الكخر ا حتما  عن  اه ، العمل، رأس

 متهووني مخووادئ موو  تت وواحى ح هووا، لا سووتطراد ه ووا اتووا  يسوومح

 .التعل  

 ت عامة لصفة" امله  ة الرشص" متطل  حان لل،، إىل يإضاحًة

 ا لتحواق  ل ورض  متطلو   هو إمنا، ا تجم من يشالهل يما التعل  

أي املمووورض  أي اووووامي أي الطخ ووو  أي امله ووودس حووواملعل  لامله وووة؛

 إىل األشوورى مةه توول إىل إضوواحة ل قوودمها الرشصووة علووى حيصوول

 أقووى؛  الوظ فوة  علوى  اآصو  ت حظوُظل لتكون املوظِّفة، ائهة

  هوا تراع أشورى  اعتخوارات  حه وا   للتوظ وجمل،  ضام ًة ل سه لك ها

 حصوف  من الر   على هة ء مثل توظ جمل مت   قد املوظِّفة ائهة

 سو هتي  يه وا . عل ول عامل  وا   املتعوار   هوو  يهوذا . امله  ة الر شص على

 ه  مَلن رشصة إتدار مثًلا الط  مه ة ت امُلماَرس من إ ل يقو  َمن

ن إ يائووا :  أعلوى،  مه  وة  مسوتويات  إىل للرتقوي  العمول  رأس على

متطلخوووات   إكموووا  لعووود  إ  يصووودر   الووورشص مووون  وعال ووو هوووذا

 مةسسوات  إشورا   حتوه  أعلوى  أدا  ة يمتطلخات جديدة أكادمي ة

 .للعموم ُيعطى يقل  يرقة اشتخار على ل اًء يل   تعل م ة،

 موو ح مثووَة يجهووات  ظوور لووهن إل وول، اإلشووارة سووخقه مووا ضوووء ت

 لووول لتلًفوووا، م حوووى اختوووذ اململكوووة ت للمعلووو  امله  وووة الرشصوووة

 الرشصووة جيعوول ةووا امل طقووي؛ يالسوو اق العلم ووة للمخووادئ يلالًفووا

 لول  للمعلموني،  مق عوة   ور  مسوهلةً  عل ها اآصو  يإجراءات امله  ة

 أ هوا  ياأله  عد ". الظل  ت املساياة" قاعدة ظلِّ ت إ  عادلة ي ر

 .يتطويرق التعل   متهني س اق ت م ها افد  ُتحقِّف  
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 ت امله  ة للرشص امل ظِّمة التشريعات ثَّليت س اق متصل، تتم

 تقووي   ه ةوة  ت ظ موات ي"، "التعل م وة  الوظوا جمل    حوة " ت  اململكة

 إتوودار مهمووة األداتووان هاتووان أعطووه ح ووث ،"يالتوودري  التعلوو  

 هووي للمعلمووني، لرتوو  يأطَّرتهووا لله ةووة للمعلمووني امله  ووة الوورشص

 متطلًخوا  أتوخحه  امله  وة  الرشصوة أن  أي ؛"شوخر  متقدم، ةارس،"

 التعل م وة  الوظوا جمل    حوة  عل ول  ت ص   حهذا امله ة، لدشو  ل  

 األ سوو  املسووتوى أ ول  موو  لووالتع ني، اخلاتوة   5ك املووادة ت توراحةً 

 اف ةوة أن  إ  لول؛  الرشصوة  علوى  اآصوو    شورتا   يعلم  ا م طق  ا

 كاح ووة ال  حووة ت" التعريفووات" مووادة اعتووربت-حووا  أي علووى-

 علووى كووان سووواء املمووارس للمعلوو  رشصووة إتوودار مهمووة هووا عت اق

 إىل إضواحةً  التودري ،  اه وة  ل لتحواق  سو تقدم  أ ول أي  العمل رأس

 !ياخلخر املتقدم املعل  رشصة إتدار

 الورشص  م ح قررت التشريعي؛ املتطل  لهذا اف ةة تفي يلكي

 دتحودَّ  ياحد، اشتخار ت األداء  تا   يحف املرات  كاحة ت امله  ة

 ا شتخووارات ت ي ووادر مووهلو   وور أموورك قطع ووة درجووات اوو ا ح وول

 الدرجوة  أداؤق يت واية  ملون  ةوارس  رشصوة  متو ح  ح وث  ، اوك ة

 يرشصوة  الثا  وة،  أداؤق يت اية مَلن متقدم يرشصة األيىل، القطع ة

 !الثالثة يت اية مَلن شخر

 ملتقدما ياملعل  املمارس املعل  لني الفرقأن  تفرتض اف ةةأن  أي

 األيىل القطع ووة الدرجووة لووني الفوورق هووو-املثووا   سووخ ل علووى -

. اف ةوة  اشتخوار  وتووى  معرت حرق أ ل أي الثا  ة؛ القطع ة يالدرجة

 حبث وة  شوواهد  تدعمول  ي  توح ح،   ر اف ةة احرتاضأن  ش، ي 
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 اف ةووة إلمكا ووات مل اسووختل اعت اقوول متَّ احوورتاض هووو يإمنووا علم ووة؛

 .إ  ل  

 يوود  شووخر  متقوودم، كةووارس، للمفووردات الل  وووي  طووفامل إن

 موارس  الويت " املودة " لوو  جا و   مون  يرتخا ل  ها الَفرقأن  على قطع  ا

"  جوووودة" اسوووتوى  آشووور جا ووو  مووون ييووورتخا املعلووو  امله وووة، ح هوووا

أن  اللوذان ُيفورتض   هموا  ا رتخاطوان  يهوذان  للمه وة،  املعلو   ةارسة

 متقودم  إىل ةوارس  مون  املعلو   ترق ة ت التعل   يةارة عل هما تعتمد

   إًلا؟ اف ةة رشصة ق مة حما شخر، إىل

 هوو  شوخر  إىل ةوارس  مون  ما معل  لرتق ة التعل   يةارة قرار إن

 تعودي  حو   اف ةوة  رشصة الق مة، أما لات اآق ق ة امله  ة الرشصة

 اشتخارهووا،  ت املعلوو  للوو،  لوودرجات للوووةارة إشووعاًرا  كو هووا عوون

 ت متم وًزا  املعلو   هوذا  كوان  حوا   ت الووةارة  لول  تعتود    قد يالذي

 يمكووووون الق موووي  املكوووون  ت امله  وووة  للمعووواير  ةتلًكوووا  أدا ووول 

 معوورت مكوون  موون ال هووا ي أهو   التحل ول  ت همووا اللوذين  املمارسوة 

 ياخاتوووول يحًقووووا توووودقل درجووووة تتووووخني   تقل وووودي لاشتخووووار ُيقوووواس

 .الرت  ة العلم ة لإلجراءات

 ت ظوو   يت التعل م ووة الوظووا جمل   حووة ت عاتالتشووري تعووديل إن

 الووطن  مصولحة  حسا  ت ُكلفًة أقل يالتدري  التعل   تقوي  ه ةة

 مووو ح ت شاطةوووة ةارسوووات ياسوووتمراء أداء ت ُقووودًما امُلضوووي مووون

 .للمعلمني امله  ة الرشص

يتوووربة ت هوووذا اإلطوووار اآاجوووة إىل مراجعوووة   حوووة الوظوووا جمل   

مراجعووة الصوو ا ة الووواردة ت   حووة   هوو التعل م ووة؛ ح ووث إنَّ موون امل 
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تقوووي  الوظووا جمل التعل م ووة موون ح ووث موضوووع الوورشص اخلاتووة         

 ور ةكون    -كموا يردت -إنَّ تطخ قهوا   إللالرت  التعل م وة،  

 من ال اح تني الف  ة يالعمل ة.

كمووا يةكوود الووخع  علووى ضووريرة التووه ي ت اختووال القوورارات  

عودم قصور م اقشواتها علوى     الرتلوية طويلة األجول يعم قوة األاور، ي   

ئووان توو رة ي وور متخصِّصووة، أي أحووراد، يأهم ووة إعطوواء الوقووه  

الكات لدراستها يتداي  الورأي ح هوا مون أهول ا شتصوا  يليي      

 الع قة.  

تخاع كل وات الرتل وة   اأهم ة  إىللفه ا  تخاق يمن امله  كذل، 

ا ويووة ا تقوواء املتقوودمني فووا اعوواير م اسووخة؛ تراعووي املعوود  ت الث     

العاموووة كمع وووار موضووووعي يأساسوووي يصوووع  اوووايةق، ي وووات   

الصووت ت   ألهم ةطقل، ي ربة توتل املتقدم الشخص ة، يطريقة ُ 

متاًموووا كموووا يفعلوووون ت   ؛يظ فوووة املعلووو ، يحتوووى ل  تووول ائسووودية 

الكل ووات العسووكرية. مووا حوودا ت السوو وات املاضوو ة هووو قخووو       

ن د ووى موو ى اآوود األطوو   ت كل ووات الرتل ووة قوود   يتوووحرين علوو  

ن إجه ، لوول هوو  كمعلموني لعوود ختوور   ةووا قوود يوةار علووى أدا  للو،؛ 

شووذها كوظ فووة  أمنووا  إي ،م اسووًخا للمه ووة  ن  يكووو لعضووه  قوود  

يعتووارب م هووا دين أن يوودر  أهم ووة هووذق امله ووة ل  طخووف عل وول مقولووة 

   يعط ل". "حاقد الشيء  

ون ت املشوواكل الوويت يتعوورض فووا املعلموو   ييووتعني أيًضووا دراسووة  

 عودم احورتام حقووق    أهمهوا: ، يمون  ةالوه قا موةً   املدارس، ياليت ما

يضووو اع ه ختووول يمكا تووول لووودى الطووو  ، يةيوووادة األعخووواء     املعلووو 
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عودم يجوود ل ةوة جاللوة ت املودارس،      ياإلدارية ي صا  اآصص، 

يتهارها على سلو  الطال  السليب ااق مدرسوتل يمعلمول. يطوو     

 وو ه  أي  قوول لعضووه  إىل  تع ن متَّمَلوو حوورتة الووديام املدرسووي، شاتووةً 

موودارس لع وودة عوون ال طوواق ائ وورات، ي رهووا موون األسووخا  الوويت  

املعلمووني؛ يجيوو  إعووادة ال ظوور ت   ىتتسووخ  ت حقوودان الشوو جمل لوود 

للتعامول مو  املعلمووني    هوذق املشوك ت يإجيواد حلوو  أكثور مري وةً      

قخووول تطخ وووف للووو، علووو ه . يهوووذا   يعووو  رحووو  هوووذق       القووودامى

س لة، حكل يظ فوة فوا مون املعواير ياملقواي   الويت تفورق هوذا         الو

 اعوون لا ، يموون الضووريري تطخ قهووا حتووى يكووون التق وو   عادًلوو       

 للكل.

ت حني مثَة يجهات  ظر أشرى تذه  إىل أ ل   ميكن إ فا  

سوةيل ات املعلو  امله  وة داشول     لق اس ماشتخارات الكفايات أهم ة 

تطووير املعوار  الويت حيتوا       الصجمل الدراسي يشارجل، يحثول علوى  

إىل املمارسووات الفاعلووة ياخل ووارات الوويت ي خ ووي لوول  إرشووادقإل هووا، ي

حهوووي حرتوووة لت ق وووة امل ووودان  ،  الطلخوووة. لوووذاإتاحتهوووا لت سووور تعل ووو

حتف ز املعل  يمت  زق عن  ورق جيو    يةا   ش، ح ل أن التعل مي. 

ام قود يسواعد   يهذا ال ظو  ،ل ي تا   طلختل ا على أدا  أن يكون مخ 

يهو ل  ش، أحضول   ،املعل  على تطوير أدا ل يحتسني  تا   طلختل

زيووادة كمع ووار ل موون مت  ووز املعلمووني يحًقووا لعوودد سوو وات اخلدمووة     

لوووالتعل    ا ظوووام الرشصوووة امله  وووة جيعووول املعلووو  م شووو لً   يالراتووو . 

كمه ة يسعى من ش فا إىل التم وز أي علوى األقول اواحظوة علوى      

 ا يضمن لل استمرار ع يتل الس وية.  اآد األد ى ا
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يضخا مسارق حب ث يقووم اه وة    متهني التعل   من الضريريي

يتمتعون لكفاءة عال ة ألهم وة التعلو   ت املرحلوة     التعل   أشخاٌ 

  ووا  أ  تارم ووة ي  سوو ما  مرحلووة حتووو   ضوو ِّيحنوون ت ِش ،القادمووة

ا يهوووي رؤيووة شوواملة سووتكون عرلتهووو    ،2030 تحوودا عوون رؤيووة    

ا قصوووًر يىل. يموون املةكوود أن الوووةارة  حظووه التعلوو   لالدرجووة األ

ن  رضها ت ال هايوة هوو الرحو  مون مسوتوى      أي ،لدى لع  املعلمني

حب وث تكتمول عمل وة ا  طو ق      ،املعل  يالعمل ة التعل م وة لرمتهوا  

 حنو املستقخل.  

شص ن اويد أديات تهه ل املعلمني اا ح ها ا شتخوارات يالور   إ

هوووا مووون هوووي  الوووه حقَّ ْنإ  وووة ميكووون أن تكوووون لات جووودارة  امله

ي ور للو،    ،  يق واس األاور  التمح ص يالتصم   يا شتخوار يالتودر   

 ،لكن ت املقالول  يالتشريعات.من أديات تصم   يتطوير األ ظمة 

ا أن مضوو  املشووريع لرمتوول للمقايمووة يالتوو فر الوويت        جيوو  ألوودً 

ا مووون مقايموووة الت ووو ر ًعوووم هوووا  ال كوووخٌر ميكووون أن يكوووون جوووزٌء

ياخلووو  موون ا  كشووا  علووى معوواير  ،يا سووتكا ة لوضوو  قووا  

راووا يسووقا أمامهووا كووثر موون املعلمووني حاقوودي األهل ووة          تهه وول

 .يالكفاءة

مسوهلة الرشصوة   لكن من امله  الوض  ت ا عتخار أن ترك وز  

، املهووارات يإهمووا - قوو نامل وور -علووى التق وو   املعوورت  امله  ووة 

يإيصووا   ،رة املعلوو  علووى شوور  الفرضوو ات يتطخ قاتهووا    قوود :يهووي

هووذق حباجووة لتق وو   الطوو     -املعلومووة للمتلقووي لكفوواءة عال ووة   

إىل  إضووواحًة- يق ووواس لرجاتهوووا ت موووادة املعلووو  للموووادة العلم وووة

يهوذق تعتمود علوى مودى احتوواء       ،ق اس األش ق ات يالسولوك ات 
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إىل  إضواحةً  ،ت عالهااملعل  لطلختل يحه  الفريق الفردية ي ايلة اس

يموودى  ،ياألقول  ل املعلوو  مو   ظرا وول األعلوى رتخووةً  سوون تعاُمو درجوة حُ 

عوووني امله وووة. الرشصوووة ت توووورتها اآال وووة تُ  ألش ق ووواتعكسووول 

ا لكوون حتًموو ،دد علووى ا لتحوواق راووا اه ووة معلوو   اخلوورجيني اُئوو

ا  تقووا  إىل رتوو  أعلووى تسووتوج  اآصووو  علووى  قووا  جيوو  أن      

وك ات ياملهوووارات لووودرجات متفايتوووة لكووول    تشوووتمل علوووى السووول  

قووور  للعدالوووة مووون مفهووووم ا شتخوووارات  ألتحق وووف مع وووار  ؛رك وووزة

ي معلو  أي معلموة   لود    أا أن م ا جودلً ال ظرية اآال وة. هوذا لوو سولَّ    

 ،ى لاإلعووداد الرتلوووي سوومَّفوو  موون التهه وول ملمارسووة امله ووة أي مووا يُ   

ت  مخوادئ ذل، حيوي طرق يأسال   التدري  يالتق    يك يالذي

إىل ساعات تطخ وف علوى    عل  ال ف  الرتلوي يعل  ا جتماع إضاحًة

 ،الط   كالفةة املستهدحة  على تق   يرتكز يهذا  ؛أرض الواق 

يتق و     ،معلمني متخصصني ت  ف  التخصوص  ال ظراء كيتق    

اخلرباء كأساتذة ت الرتل وة يالتخصوص مون الووةارة أي ائامعوات .      

ألتووحا  الوودرجات    اجخاري وو إن اإلعووداد الرتلوووي  يجيوو  أن يكووو 

 كمعلموووني، يُيحتسووو  ر خووووا ت العمووول   ْنإ  العل وووا ع ووود التخووور  

  على  ورار سو ة ا مت واة املعتمودة لتهه ول األطخواء       كمتطل  ختر 

 ياملمارسني الصح ني.  

 

 التوت ات: :شامًسا

ا مة شص ًصو مراعواة م ه  وة الرشصوة امله  وة ح وث إ َّهوا مصومَّ        -1

ستخدام  تا   ا شتخار ت عمل وات املفاضولة لومل املتقودمني مله وة       
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مة التووداًء ل وورض التم  ووز لووني مسووتويات  يل سووه مصوومَّ ،التوودري 

 لتلفة من األداء كاملتم ز من  ر املتم ز .

است عا  م   السمات ياخلصا ص املوةارة ت حاعل وة املعلو ،     -2

 شتخووووارا  يعوووودم ا قتصووووار علووووى ائا وووو  املعوووورت، موووون شوووو   

 التحريري.

 املعواير  يا قة "املعاير امله  وة للمعلموني" حتتوا  إىل ترموة تلو،      -3

ميكوون موون ش فووا حتديوود ائوا وو  الوويت   إجرا  ووةلصووورة عمل ووة 

يلالتوالي حتديوود   ؛ميكون إشضواعها للم حظوة يالق وواس يالتقووي     

 ل موا لهخوه إل ول الوا قوة    مثِّو امل اس  من األديات ياإلجراءات فا. يُي

موون تقسوو   األداء علووى كوول موون املعوواير الوويت اشووتمله عل هووا إىل    

يخباتوووة أن  ؛آشوور  ًيامسووتويات كةووارس، متقوودم، يشوووخر  حتوود    

ر تعريفات  ددة تساعد على التم  ز الواضوح ح موا   الوا قة   توحِّ

 ل  ها.

  اشرتطه لرتق ة املعل ، إىل جا و   10الفقرة ك   من املادة ك -4

"أن يتحقوف ت أدا ول اآود األد وى مون       ما ه ا  مون شوري  أشورى   

ي قوووا  تقووووي  املمارسوووات    ،صوووة للتطووووير املهووو   ال قوووا  املخصَّ

اإللداع ة لات الصولة الوا قوة لطخ عوة عملول، ي قوا  أاور التودري         

التحصوو لي". ييفووتح هووذا    مسووتواه   الطوو   يحتسووني  علووى تعل وو 

علوى   ا أمام إمكا  ة ق ام جهود م ظمة، سواءالشر  الخا  ياسًع

مستوى الوةارة أي اف ةة، لتطوير األديات ياإلجراءات اليت ميكون  

اسوووتخدامها ل ايوووة الوتوووو  إىل تق ووو   موضووووعي م صوووجمل ألداء      

 .  ط للسفر ع ل التحسني الواضح ت مستويات تعل ُي ،املعل 
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 ؛ح الرشصوة امله  وة ل لتحواق اه وة التودري      ْ  ختال قرار َمو  -5

، من  وع ا شتخوارات  ك وة املرجو     ي خ ي أن تكون ا شتخارات

يتكووون  ت  تهووا لا جت وواة أي عوودم  ،اا لتلًفووالوويت تتطلوو  إعووداًد

ا ووددات علو    يحًق ا جت اة يحف درجة قطع ة يت  حتديدها لع اية

 ذ ت ضووء  ت  وة هوذق ا شتخوارات قورارٌ     تَخو الق اس. يألن القرار امُل

حر فوا لصوفة شاتوة     ، جي  أن تتووا high stakeك يمصريٌّ حاسٌ 

 ت كتالة الخ وود  نيي ل ودها حالقد ِع ة "الصدق"، يأن يكون ُم

ن هوو  علووى رأس العموول أمووا لال سووخة مَلوو .يشوورباء ت جمووا  التوودري 

ا علووى  ت  ووة اشتخووار ح  خ ووي أ  يكووون إتوودار الرشصووة فوو  مخ   وو

 من ملة مون املعواير الويت    ياحٍد ل سوى مع اٍرثِّمي  يهذا  ،معرت

 ي خ ي الوحاء لها قخل إتدار الرشصة.

الت ظ مي يالقا و ي العام املعترب علوى   اإلطارالعمل على أساس  -6

ترس   يتطووير اسوتق ل ة اف ةوة مون ح وث شدموة امله وة التعل م وة         

يتطوير قودراتها ياشتصاتوها    ،يتطوير قدرات ق اسها ،يةايتها

يلوورام  ت إتوودار رشووص التعلوو   يالتوودري  يمصووادقة مةسسووات   

يالف  وة لل هوات الت ف ذيوة     اإلداريةالتعل  ؛ يمراعاة ا شتصاتات 

 يالتوظ ف ة.

مراجعة ه ةة التقوي  ل شتخارات حب ث تكون م  مة ملستوى  -7

ا م ت ائامعووات ت موضوووعات الرتل ووة؛   أن تكووون شوو ةً قوودَّمووا ُي

   ميور علوى الطالو  مثلوها أا واء      مثل اشتخار القدرات: أسوةلة حتودٍ  

 دراستل.  

موون ل وووت شووربة أي جامعووات  ةاعتموواد اشتخووارات الرشصووة امله  وو -8

 سةلة اشتخارات املعلمني.أعريقة فا شربتها ت إعداد 
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األسد ت ال سوخة املوةي وة للرتق وة     أن   يكون ل شتخار  ص ُ  -9

 -التطوير املهو    -لني معاير الرتق ة األشرى كس وات اخلدمة 

 تقدير األداء الوظ في .

-32ح تفات ل مع ارها ك   من املوادة  على الوةارة أن توضِّ -10

حو    اإللداع وة، يهو املتعلوف ل قوا  التطووير املهو  ياملمارسوات       1

 ا يصع  ق اسل.يزا  هذا ائا    امًض

مشول وووة تق ووو   األداء الووووظ في حب وووث تعكووو  أداء املعلووو    -11

  أن تقجمل ع ود ائوا و  الشوكل ة مون حضوور مخكور        ،التعل مي

 عداد دريس يياجخات حقا.إعما  يرق ة من أقدي  يت

  أ ظموووة توووارمة مل ووو  حوووديا أي ياسوووطة أي اووواية ت  ْضوووَي -12

 عمل ة التوظ جمل.

 

ʘ :املشاركون 

كضوو جمل  د. إلووراه   الديسووري الورقووة الر  سووة ياملعقخووون:    •

أ. د راشوود العخوود ، (2)كضوو جمل امللتقووى  د. علووي القر ووي، (1)امللتقووى 

 .الكري 

 .شويلتاآة آ  إدارة اآوار: د.  •

 املشاركون ت اآوار يامل اقشة: •

 د. ةياد الدري  -

                                                           
مشر  عام، اإلدارة العامة للخحوا الرتلوية يالتقوي ، يةارة الرتل ة يالتعل   كاملعار  سوالًقا ، يأسوتال   ( 1)

ستشووار األمووني العووام تلوو  التعوواين     ، يم1988 - 1984مسوواعد، كل ووة املعلمووني لالريوواض ك  

  .2010-2002لشةين التعل   ك

مشر  ترلوي، يأمني عام الل  وة العل وا لس اسوة التعلو  ، ياملشور  العوام علوى مودارس اململكوة م وذ            (2)

 ، مدير عام ملكت  الرتل ة العرلي لدي  اخلل   كسالًقا .2005إ شا ها إىل 
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 عخد اإللل الصا  د. -

 حا زة الع ريرب أ. -

  مد الد د ي م. -

  ح  ال اترأ.  -

 عا شة األةدي د. -

  مد امللح  د. -

 شالد امل صور د. -

  مد الثقفي د. -

 شالد الرديعان د. -

 حوةية الخكر د. -

 شالد العثمان م. -

 عخر لره من د. -

 عخد اهلل تا  اآمود .د -

 مساعد او ا د. -

 عخد الرةن العري  د. -
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 امللخص التنفيذي. 

 بالصناعة املالية اإلسالمية ومؤسساتها.تعريف أوًلا: ال  

    مقرتًحاا لصاناعة   ثانًيا: مربرات االهتمام بتحويل الريااض مركاًزا

 املال اإلسالمي: نقاط القوة والتميز.

     ثالًثا: آليات الوصول بالرياض لتصبح مركًزا فعليًّاا لصاناعة املاال

 اإلسالمي.

 .رابًعا: التوصيات 

  .املشاركون 
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 امللخص التنفيذي  : 

لصووو اعة املال وووة  ل مركوووزك الريووواضت ايلوووه هوووذق القضووو ة   

لالصو اعة املال وة   تعريوجمل  ي  إىل ال، يقد تطرَّق اووور األ اإلس م ة

ت ال ووة املصوو اعة ح ووث يشوور مصووطلح ال  اإلسوو م ة يمةسسوواتها.

إىل املةسسووات يامل ظمووات العاملووة ت إ تووا  يتقوودي       هووذا السوو اق 

ا سوتثمارية يالفرديوة    ؛اخلدمات يامل ت ات املال ة لكول أشوكافا  

 اوة أقسوام   املةسسوات املال وة اإلسو م ة إىل ا   . يت قسو   ياملةسس ة

الشووووووركات املال ووووووة  ، ياملصووووووار  اإلسوووووو م ة : ر  سووووووة هووووووي 

 .شركات التهمني التعاي ي/ التكاحلي اإلس مي، ييا ستثمارية

يركَّووز اوووور الثووا ي علووى مووربرات ا هتمووام لتحويوول الريوواض   

مركووووًزا مقرتًحووووا لصوووو اعة املووووا  اإلسوووو مي، لاإلشووووارة إىل أن     

كوثر مون  قوا  القووة الويت        اململكوة العرل وة السوعودية متلو، ال    

متلكهوووا املراكوووز األشووورى سوووواء كا وووه أيريل وووة أي آسووو وية أي   

إقل م ة؛ ةا جيعلها ت مركز القوة يالقدرة على احت   املركوز  

األي  فووذق الصوو اعة. يتتمثَّوول  قووا  قوت ووا ت كو  ووا قلووَ  العووا      

اإلسوووو مي ال ووووال ، يأن ا قتصوووواد السووووعودي اقتصوووواد ملتووووزم    

ام الشووريعة اإلسوو م ة. يموون  قووا  القوووة كووذل، املوقوو        لهحكوو

ائ ووورات للمملكوووة الوووذي يووورلا آسووو ا لاحريق وووا، كموووا تتمتووو    

اململكة ل ظام س اسي مستقر يارية لشرية مةهلوة تهه ًلوا عالً وا،    

أسوواق مال وة ت    10كما أ ها متل، سوًقا مال وة تعتورب مون أكورب     

و ت جمموعوة العشورين،   العا ، إضاحًة إىل أن اململكة ديلة عضو 

كموا أن اململكووة حتتول املركووز الثوا ي عامل  ووا مون ح ووث األتووو      
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املووودارة يحوووف أحكوووام الشوووريعة اإلسووو م ة، يتعتووورب أي  مصووودر     

 ل ستثمارات املتواحقة م  أحكام الشريعة اإلس م ة.

ياهت  اوور الثالث ل ل ات الوتو  لالرياض لتصوخح مركوًزا   

التوت ات اليت مت ا  تهاء يمن ألرة اإلس مي.  حعل  ا لص اعة املا 

  ما يلي:إل ها 

 الريووواض تكوووون أن 2030أن تتضووومن مسوووتهدحات الرؤيوووة  -1

ا هودحً  حب ث يت  يضوعل  ،ا للص اعة املال ة اإلس م ةا عامل  مركًز

 ا من أهدا  لر ام  تطوير القطاع املالي. إسرتات    

 يلل، لسنِّ ؛ة اإلس م ةتطوير الخ ةة التشريع ة لص اعة املال  -2

 يتعزيز اآوكمة يالشفاح ة. ،يالتشريعات اخلاتة لها ةاأل ظم

 طوووير يشلووف أديات الصوو اعة تحبوواا تهووت  ل أإ شوواء مراكووز   -3

 للتطخ ف.قاللة  أدياتت ت   ةاريخ ت ل ةة  املال ة اإلس م ة

 

 لالص اعة املال ة اإلس م ة يمةسساتها:تعريجمل ال :أيًلا

ا إىل املةسسوووات ال وووة ه وووا حتديوووًداملصووو اعة ليشووور مصوووطلح ا

يامل ظمووات العاملووة ت إ تووا  يتقوودي  اخلوودمات يامل ت ووات املال ووة       

العمول   ألود . يقود  ا ستثمارية يالفردية ياملةسس ة ؛لكل أشكافا

لوودايات القوورن اف ووري اخلووام     اإلسوو مي موو   ياملصوورتاملووالي 

املال ة ييتم ز  ف أهدا  الوساطةكهسلو  جديد حيقِّ أعشر، يلد

 شووةه العديوود موون  لالعموول علووى  وور أسوواس الفوا وود املصوورح ة. يأُ  

الخ ووووو  ياملةسسووووات املال ووووة اإلسوووو م ة ت أيسووووا  اجتماع ووووة      

ياقتصووادية لتلفووة، كمووا أشووذت لعوو  الخ ووو  الديل ووة العاملووة    
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على أساس الفوا ود املصورح ة ت م احسوة هوذا األسولو  ائديود،       

لاسوووتخدام أسوووال   العمووول املصووورت     شاتوووة ت تقووودي  التمويووول  

حرضووه  اإلسوو مي. يأتووخح هووذا العموول املصوورت ائديوود حق قووةً   

 . فسها على ساحة العمل املصرت اولي يالعاملي

 ،املةسسوات املال وة اإلسو م ة إىل ا اوة أقسوام ر  سوة      يت قس  

 :هي

هي الويت متوارس امله وة املصورح ة يحوف      : ياملصار  اإلس م ة -1

يتتقخول الودا و  مون     ،ل خها املصرح ة ي ظمهوا الشورع ة  ح و ها يأسا

يحًقوا   ال اس، ي عرحها له ها: مةسسة مال ة مصرح ة تتقخل األمووا  

يتوظ فهووا ت يجوووق  ،لقاعودتي "اخلوورا  لالضوومان" ي"ال ورم لووال   "  

طخًقوا ملقاتود الشوريعة اإلسو م ة يأحكامهوا       الت ارة يا ستثمار

 .التفص ل ة

هوي الوويت متوارس األعمووا    : يا سووتثماريةالشوركات املال وة ي   -2

  الشووركات الشوورع ة، يتعوور  الشووركة:   ا سووتثمارية يحووف  ُظوو 

له هووا اتفوواق لووني ااوو ني أي أكثوور علووى شلووا مال همووا يعملووهما أي      

التزام هموووا ت الذموووة لقصووود ا سووورتلا . يمووون أمثلتهوووا شوووركات  

 ا ستثمار اإلس م ة.

: سوووو ميشووووركات التووووهمني التعوووواي ي/ التكوووواحلي اإل  -3

ظهرت شركات التهمني اإلسو م ة لعود تودير الفتوايى اتمع وة      

 .لديًلا عن التهمني الت اري مه ت  ة التهمني التعاي ياليت قدَّ

اشوووت   الووورأي ت حهووو  الشوووريعة  يمووون املهووو  اإلشوووارة إىل أن  

تطخ ًقووووا ياحووووًدا  يلوووو   ،إىل تطخ قووووات مت وعووووة اإلسوووو م ة أدَّى
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ع ، يهووذا الت ووو ياملصوورح ةعووام ت املال ووة للمخووادئ اإلسوو م ة ت امل

ييفوتح أمامهوا    ،ثري ارلوة الخ وو  ياملةسسوات املال وة اإلسو م ة     ُي

موون الصوو   ياألسووال  ، ي  يعتوورب كمووا قوود يظوون الووخع     العديووَد

كان لطخ عة اآا  ةا يزيود توعولة الفهو  ل ور      يإْن سلخ ًة  قطًة

   يأسال   هذق املةسسات.املطلعني على  ُظ

ا عرتا  لاملصرح ة اإلسو م ة   :من أه  الت رات اليت حداهي

 كاطووار تلالتشووريعاكصوو اعة مال ووة فووا شصوتوو تها، يدعمهووا  

 ،دةاآوكموووووة الشووووورع ة يعقوووووود التمويووووول اإلسووووو م ة املوحَّووووو    

الصوكو  اآكوم وة يالشوركات شوخل اآكوم وة       اتداريك

خ ووو، يجوووود قسووو  شوووا  لهوووا ت اليدراجهوووا ت السووووق املال وووة، إي

املركزي يلرام  تدريخ وة ت املعهود املوالي التوال  للخ و، املركوزي       

 .يعقد املةمترات اخلاتة لها

ز املال ووة اإلسوو م ة عوون املال ووة   م ِّوومووا ُييل  مووا يوورى الووخع  أن  

 ألحكوام ا يحًقو  التقل دية هو شضوعها للشوريعة اإلسو م ة لالعمول   

عل هوا حتوري       الويت يقووم  يمن أه  األُس ،يقواعد حقل املعام ت

أ لو   حا ول ت املقالول مثوَة يجهوة  ظور أشورى تورى أن         ؛الرلا يال رر

مها املصوار   قودِّ تاخلودمات الويت    ُتقودِّم  فو َ   املصار  اإلسو م ة 

أعلوووى عووودا  يقووود تكوووون لتكلفوووة    ،التقل ديوووة يلووو ف  الرسووووم  

يت ضوووء للووو،،  خاشووورة. املعلوووى الفا وودة   حتتوووي الووويت  اخلوودمات 

الوويت تقوودمها املصووار  اإلسوو م ة إىل     ميكوون تقسوو   اخلوودمات  

 :مثوووول، شوووودمات مصووورح ة لعمل ووووات ا تما  ووووة  قسووومني ر  سووووني: 

 ،ياإلجوارة املوتووحة لالذموة    ،ياإلجارة امل ته وة لالتمل و،   ،املراحبة

. ي رهوا  ،ياملشواركة  ،ياملضوارلة  ،ل  كل   عاجول ل جول   يل   السَّ
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يهي  توا اآ :مثل، شدمات مصرح ة   تشمل عمل ات ا تما  ةي

ييووت  تهديتهووا  ،عمل ووة حتويوول أموووا  موون م طقووة إىل م طقووة أشوورى 

الصوور   إشووكال ةييوودشل ح هووا  ًرا،تقاضووى عل هووا أجووتكخدمووة 

املصووار  اإلسوو م ة     لوول لوودى يالتحويوول. إ  أن مووا هووو معمووو     

املسم ات يأ هوا   اشت  م  . ا عن املصار  التقل ديةكثًر متلجمل

 .إس م ة

ا حنراحات اليت قد تشو  أية ةارسة شر يرى أن يمثَة حريٌف آ

ا   جيو  أن تكوون سوخخً   - أي توظ جمل مل اه  عمل تتخ   ظريوة موا  

، حان ا حنراحات الويت  للات الس اق اري  كامل ال ظرية. يت ت

  جيو   - اا أي عامل  و  ل  -تطا  تطخ قات املصرح ة اإلس م ة 

اد اإلسو مي الويت  وةمن    يمفاه   يأس  ا قتصو  مخادئسقا أن ُت

جاةمني له ها ال مول  األمثل ت حتق قها للعدالة يال زاهة يالت م وة  

منوول    قهوا أي  حقِّي ر لل، من األس  اليت جيو  أن يُ  ،ياألش ق

حوان الودعوة إىل متكوني اململكوة للعو  هوذا        ،اقتصادي. يلالتالي

الوووودير اووووووري ياقت ووووا  الفرتووووة ت منووووو توووو اعة الصوووورحة    

إلسووو م ة جيووو  أن تهشووووذ ت اعتخارهوووا اويوووود ةارسوووة هووووذق     ا

الص اعة يت زيهها يت ظ فها من تل، ا حنراحوات ياملمارسوات الويت    

ريم حتق ووف مصووا   وور مشووريعة    تووإمووا لسوووء   ووة    ؛قوود تشووولها 

ا ي  وووا  ا، أي حبسووون   وووة  ت  وووة حقووودان الكفووواءة أح اً ووو  أح اً ووو

ا  ريود للمملكوة أن    َّو يال مط وة. يإلا ك  ا لتكار يسطوة التقل ود 

يل ة ةحوووان عل هوووا لالتحديووود مسووو ؛تقوووود العوووا  ت هوووذق الصووو اعة

مضوواعفة ت عكوو  تووورة الوودين اآ  ووجمل يمخاد وول السوومحة ت     

ا مون سووء   ا مضواعفً يإ  حا  وا سو  ا  يةرً   الص اعة،تطخ قات هذق 
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ةووا التصووف لوول موون لعوو    ،التطخ ووف ييتوو  الوودين اووا لوو   ح وول  

 س م ة.اإلأدع اء املصرح ة 

يلر   اخل حات املثارة حوو  املصورح ة اإلسو م ة، إ  أن مثوة     

  قاًطا جوهرية من امله  التهك د عل ها:

ةووا  ؛خوول األحووراداملصوورح ة اإلسوو م ة هووي  تووا  الطلوو  موون ِق -

اسوتثمارية، ياوواي ت السوالقة الويت رحضوه السوما         اشلف حرًت

ت  ةدهووار عودي أدَّللخ وو  اإلسوو م ة يشودماتها ت ا قتصوواد السو   

ي الخهوووا أمووووا     ،هوووذق اخلووودمات ت دي  أشووورى مثووول الخحووورين    

سعودية. يقد دشل ت هذق الص اعة ت لداياتها الخ وو  ال رل وة ملوا    

 قل من أرلا  يمنو.حقُِّت

 ضووخٌ  املصورح ة اإلسو م ة لواقعهوا اآووالي أتوخح فوا سووقٌ       -

 ،وى ت حتوري  الرلوا  ا متخو ني الفتو  عامل   ييت  التعامل لل ،لل معرتٌ 

هوا  احتلول الرلوا عف   ىيلالتالي أي  قوارب ت اآو   ياآورام يحتواي    

الوووزمن ياايةتهوووا املرحلوووة اآال وووة مووون شووو   الووودير الريووووادي        

يإ شوووواء جمووووال  يه ةووووات مرتخطووووة لهووووذق   ،للم ظمووووات الديل ووووة

 الت ظ مات الديل ة.

 ات ديق ال قد الديلي أدشل موضوع التمويل اإلسو مي جوزءً   -

ر مدم املصورح ة ت الت ظو     يهذا تطو  ، قاشات املادة الرالعة من

تكوووين  يمتَّ ،يالتوج وول يتقوودي  الس اسووات ا قتصووادية امل اسووخة    

م شودمات  قودِّ كما أ ول يُ  ،ئ ة شاتة داشل ت ديق ال قد الديلي

للدي  ت هذا اتا  لالتعواين مو  الخ و، اإلسو مي للت م وة. كموا       

وتووووي يُي ،خ ووووو  املزديجووووة  وووور م اسووووخة عتوووورب الأن الصوووو ديق َي
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م شوودمات تتواحووف موو  اآكومووات لالفصوول لووني الخ ووو  الوويت تقوودِّ 

 الشريعة يالخ و  التقل دية.

اسووووتخدم ياضوووو  الس اسووووات  يإلا ،ا قتصوووواد علوووو  سوووولو  -

ال قدية ياملال ة كيةارة املال ة يالخ ، املركزي  أديات تتعوارض مو    

توقووو  أن تووو خف  كفاءتهوووا  ن املامعتقووودات اتتمووو  الدي  وووة، حووو 

األديات ا قتصوادية جيو     ،علوى ا قتصواد. يلوذا    اييضعجمل تهارهو 

أن تتواحف م  معتقودات اتتمو  لتعظو   األاور ا قتصوادي يالعا ود       

 .على اتتم 

أكودت التوهار السوليب للوديون علوى       2008األةمة العامل وة ت   -

ر خوووول كخوووواا قتصوووواد يالطريحووووات ا قتصووووادية اآديثووووة موووون قِ 

مون لعود األةموة أتوخحه تتقوار  مو  طور          ،ا قتصاديني ال رل ني

ا قتصاد اإلس مي ت أهم ة تقل ل الوديون يا عتمواد أكثور علوى     

 .املشاركة، يهذا من أه  مقاتد ا قتصاد اإلس مي

ا قتصاد اإلس مي  إسرتات   ة 2013ه حكومة دلي ت تخ َّ -

 إخل، لتصوووخح كووواة...يقوووا  يالزلشووومول تل اوووا ح ووول التمويووول ياأل

 Dubai Islamic Economyا ت هووذق الصوو اعة كمركووًزا عامل  وو

Development Centre (iedcdubai.ae)  

التمويوول اإلسوو مي أ وول ا طلووف موون القطوواع الخ كووي   إشووكال ة -

ف طخِّو يالوذي يُ  ،خول الخ و، املركوزي   عل ول مون قِ   اإلشورا  الذي يت  

لووني املوودشرين   أ ظمووة لوواة ، ح ووث تتعاموول موو  الخ ووو  كوسوو ا   

ص ديرهووا ت قلِّوويُي ،هووا ت اإلقووراض  ديَرح ِّووةووا ُي ؛ياملسووتثمرين

حا هوا   ،املشاركة. يلتحق ف أعلى عا د ت عمل الخ وو  اإلسو م ة  
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 تعتمد على استخدام األديات املشالهة للدين كاملراحبة، اإلجارة،...

هووذا ف مقاتوود الشووريعة.  يحقِّوو  ُت ْنإا حتووى يخل  ياتوواةة شوورًعإ

يلكووون يقلووول حا ووودتها  ى،ا كموووا تووودرت لهوووا حتوووايشووورًع جوووا ز

ل قتصاد اولي لتشالهها م  الديون. يحنتا  ت هذق اآالة لودير  

 ،ريادي من الخ ، املركزي ت تشريعات شاتة للخ و  اإلسو م ة 

  الخ وووو  ت شووو ِّيُت ،تهشوووذ ت ا عتخوووار ةايوووة أمووووا  املوووودعني  

حووووا أن الخ ووووو  ا سووووتثمارية الوووودشو  ت املشوووواركة. ح ووووث   

يأتوخحه   ،عن الخ و  الت ارية ا فصلهكشركات ا ستثمار  ملا 

استطاعه أن تودشل ت مشواركات    ؛شرا  ه ةة سوق املا إحته 

 ت الص اديف العقارية لالذات. - كما  راها لكثرة -
 

مربرات ا هتمام لتحويل الرياض مركًزا مقرتًحا لصو اعة   :اا ً ا

 مي:  قا  القوة يالتم ز:املا  اإلس 

، تتالعوووه ائهوووود إلعوووادة  2030مووو  إطووو ق رؤيوووة اململكوووة  

ه كلة ا قتصاد السعودي يت وي  مصوادر دشلول، ي  شو، أن مون     

أه  مصادر ت وي  الدشل هو القطاع املوالي؛ ح وث جنود أن كوثًرا     

موون الوودي  ال وووم يقوووم الكووثر موون اقتصووادها علووى هووذا القطوواع،  

يهوو   كوو   يسويسورا يلوكسومخورل، يلعضوها      مثل: س  احورة 

ُيمثِّووول القطووواع املوووالي جوووزًءا ياةً وووا ت اقتصوووادها مثووول لريطا  وووا       

يأمريكوووا، ي  شووو، أن فوووذق املراكوووز  قووواَ  قووووة جعلوووه م هوووا    

مركووَز جووذ  لوورؤيس األموووا  يللمسووتثمرين، يت عووا  تتصووارع  

ملهوو  ح وول القوووى  جتووذا  األموووا  لوودع  اقتصووادها يت م توول؛ موون ا 

جد ا أن  عر   قا  قوت وا لتوظ فهوا لالشوكل السول   ياسوت  فا      
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للحصو  على جزء من هذق الكعكة اليت يتصارع العا  عل هوا،  

يالق اعوات الويت قود توجود لودى الوخع         تلع ًدا عون األيوديولوج ا  

 ةا قد يع ف التحر  ت هذا ا ااق.

ا مووون هوووذق  يتعتووورب املال وووة اإلسووو م ة هوووذا ال ووووم جوووزًءا مهم ووو    

الكعكوووة الووويت تتصوووارع عل هوووا أهووو  املراكوووز املال وووة العامل وووة        

 جتوووذالها يا سوووتحوال عل هوووا مووون ل ووودن إىل سويسووورا، موووريًرا       

لسووو  احورة يمال زيوووا يهوووو   كوووو   يدلوووي، ح وووث تعتووورب هوووذق       

الص اعة مون أسورع الصو اعات املال وة منوو ا ت العوا  ح وث توراي          

%؛ ةوا حوتح   20% إىل 15موا لوني    منوها ت العشرين سو ة املاضو ة  

شووه ة املراكووز املال ووة العامل ووة عل هووا، ح ووث يخلوو  ح وو  األتووو       

تريل وون دي ر لعود أن كا وه     2,88املدارة فوذق الصو اعة حووالي    

 م.  1990مل ار دي ر ت عام  190  تت اية 

يلكووي ُ وودر  سوورعة منووو هووذق الصوو اعة، ميكوون اسووتعراض  

م لالخ ، 1975ذق الص اعة لدأت ت عام األرقام اليت ُتوضِّح أن ه

اإلس مي للت م ة الوذي أسسوتل اململكوة لتوج ول مون امللو، ح صول        

رةوول اهلل، ل كووون ةوًِّلووا للوودي  اإلسوو م ة، تخعوول ت العووام    -

 فسوول تهسوو   ل وو، دلووي اإلسوو مي، يال وووم يخلوو  عوودد املصووار      

 320مصوووورًحا، ح مووووا ُيقوووودِّم حوووووالي    369اإلسوووو م ة حوووووالي 

مصووورًحا تقل ووودي ا حوووو  العوووا  م ت وووات مال وووة إسووو م ة. يكموووا    

ا طلقوه املصورح ة اإلسوو م ة مون ائزيورة العرل ووة، إ  أ هوا ال وووم      

حقووود  للصوووكو ديلوووة حوووو  العوووا ، أموووا لال سوووخة  75تعمووول ت 

م، ي  يت اية ح   2000ُأتدرت أي  تكو  ت مال زيا عام 

ني لل ووووه إتوووودارات مل ووووون دي ر. ت حوووو 336اإلتوووودار ح  هووووا 
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مل ووار دي ر، يكووذل، منووه   145,600م 2019الصووكو  ت 

توو اعة ا سووتثمار املتمثِّلووة ت توو اديف ا سووتثمار جبم وو  أ واعهووا    

يقطوواع التووهمني التكوواحلي لشووكل متسووارع، هووذا ح مووا مووص         

الص اعة عامل  ا. يلوو ااهوه أ ظار وا ملوا حتققول هوذق الصو اعة مون         

رل ووة السووعودية، لوجوود اها ت مووو لشووكل    منووو داشوول اململكووة الع 

مووذهل، ح ووث يخلوو  ح وو  األتووو  امُلوودارة يحووف أحكووام الشووريعة   

% موون ح وو   10مل ووار دي ر، يهووو مووا ُيشووكِّل     299اإلسوو م ة 

أتووو  الصوو اعة عامل  ووا، ح مووا لل ووه حصووة التمويوول اإلسوو مي ت    

 %. 79م حوالي 2019القطاع املصرت السعودي ت عام 

ر أن ةلكة الخحرين حال  ا ُتمثِّل ع مًة حارقوًة ت  ال حه لل ظ

، حف ها أكرب عدد من املةسسات املال وة  اإلس م ةالص اعة املال ة 

، يح ها العديود مون امل ظموات الرقال وة يالتشوريع ة فوذق       اإلس م ة

الصوو اعة، موون ألرةهووا "أيوووت"، يهووي ه ةووة اواسووخة ياملراجعووة        

، يت هووذا مفارقووة طريفووة ت قوودرة   ةاإلسوو م للمةسسووات املال ووة 

اململكوووة الصووو رة علوووى التم  وووز ت هوووذق الصووو اعة، يحتو فوووا إىل  

 .اإلس م ةمركز عاملي مرجعي ت الص اعات املال ة 

يت ضوء ما تقدَّمه اإلشارة إل ول عون املال وة اإلسو م ة يح و       

صوة  منوها، يتضح ملالا تتصارع املراكز املال ة العامل ة علوى   ول ح  

م ها م  شصوت ة هذق الص اعة  رتخاطها لالشورع ة اإلسو م ة،   

ح وووث جنووود أن هوووذق املراكوووز تضووو  القووووا ني يتسووون  التشوووريعات 

لتتواحووف موو  املخووادئ الوويت حتكوو  هووذق الصوو اعة ت سووخ ل جووذ      

 استثماراتها.
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أ  وا ت اململكوة العرل وة السوعودية منلو، الكوثَر مون         ،ي  ش

لكها هوذق املراكوز، سوواء كا وه أيريل وة       قا  القوة اليت   مت

أي آسوو وية أي إقل م ووة؛ ةووا جيعل ووا ت مركووز القوووة يالقوودرة علووى  

احت   املركز األي  فذق الص اعة. يتتمثَّل  قا  قوت ا ت كو  وا  

قلوو  العووا  اإلسوو مي ال ووال ، يأن ا قتصوواد السووعودي اقتصوواد  

 ملتزم لهحكام الشريعة اإلس م ة.

لقوووة كووذل، املوقوو  ائ وورات للمملكووة، الووذي    يموون  قووا  ا 

يرلا آس ا لاحريق ا، كما تتمت  اململكة ل ظوام س اسوي مسوتقر    

ياوورية لشوورية مةهَّلووة تهه ًلووا عالً ووا، كمووا أ هووا متلوو، سوووًقا مال ووة   

أسوووواق مال وووة ت العوووا ، إضووواحًة إىل أن     10تعتووورب مووون أكووورب   

ململكووة  اململكووة ديلووة عضووو ت جمموعووة العشوورين، كمووا أن ا      

حتتل املركز الثا ي عامل  ا من ح ث األتو  املودارة يحوف أحكوام    

الشريعة اإلس م ة، يتعترب أي  مصودر ل سوتثمارات املتواحقوة مو      

أحكام الشوريعة اإلسو م ة. لوذا، جنود أن ُجولَّ التقوارير الصوادرة        

عوون مراكووز األحبوواا املهمووة ُترشِّووح اململكووَة لتكووون موون أهوو ِّ         

ملووا  اإلسوو مي، ح ووث لكوور تقريوور تووادر عوون  مراكووز توو اعة ا

مركز أكسفورد ل عما  أن اململكة مرشَّوحة لتكوون مركوًزا    

 للص اعة املال ة اإلس م ة ت األعوام املقخلة.  

يلعوول مووا ُ ِشوور ت تقريوور املعهوود اإلسوو مي للخحوووا يالتوودري      

عضووو جمموعووة الخ وو، اإلسوو مي للت م ووة علووى هووام  استضوواحة      

، يالووذي كووان   2020اعووات جمموعووة العشوورين   اململكووة  جتم

ع وا ل "التمويول اإلسو مي ت اململكوة العرل وة السوعودية: الريوادة       

م "، أظهووووور ح ووووو  التمويووووول اإلسووووو مي ت   2030حنوووووو رؤيوووووة  
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م.  2018مل ار ريا  سوعودي ل هايوة    3297السعودية، يالذي لل  

يهذا ما جيعل من سوق اململكة أكرب سوق متويول إسو مي علوى    

مستوى العا . يهذا رس  توض حي م شور ت تقرير املعهد لتوةي  

أتو  ال ظام املالي اإلس مي حسو  القطاعوات ت اململكوة لعوام     

م، يم  أ ل من ا ا س وات؛ يلكن يعطي تصو ًرا لالسووق  2018

 يح مها. 

!خطأ

 

يلعل ما توضِّحل التقارير عون أداء القطواع املصورت السوعودي،     

يلفضوول التشووريعات ياإلتوو حات الوويت متَّووه؛ جعلتوول متفوًقووا موون     

 اح ووة األداء علووى دي  جمموعووة العشوورين ةَّوون تتعاموول يلشووكل     

  املصرح ة اإلسو م ة مثول مال زيوا يإ دي  سو ا يترك وا،      كخر م
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يهو ما جيعل ا أكثر ت احس ة ت القوادم مون أيوام. يعل ول، يشاتوة      

موو  التصوو  فات اآديثووة لسوووق اململكووة الووذي ارتفوو  إىل مرتخووة        

األسوووواق ال اشوووةة يتطوووو رق امللحووووظ ت سووووق الصوووكو  املال وووة،  

ا  لعووود مال زيوووا، ياعتخوووارق اوووا ي أكووورب سووووق توووكو  ت العووو  

يلاعتخار سوق رأس املا  السعودي األكرب لني دي  جمل  التعواين  

اخلل  وووي، يالوووذي سووواعد للوتوووو  إىل هوووذا الوضووو  هوووو العمووول    

اآكوووومي املسوووتمر ت تطووووير الخ وووى التحت وووة الووويت أسوووهمه ت   

 تطوير امل ت ات ياخلدمات لشكل ملحوظ ية َّز. 

اد يكووون جوواهًزا ألن يعل وول، حووان السوووق السووعودي اآلن يكوو  

يكون مركزا للمال ة اإلسو م ة لشوكلل اآوالي مل طقوة الشورق      

األيسا على أقل تقدير ت الفرتة األيىل من املشريع؛ كو هوا يمو    

ريادتهووا ت املال ووة اإلسوو م ة، ه ووا  ترك ووز علووى تطوووير الخ ووى      

التحت وووة التق  وووة ةوووا جيعلوووها متتلووو، كاحوووة املقوموووات لتكوووون      

ا للتق  ووة املال وووة "الف  توو،" ت التمويووول اإلسووو مي،   مركووًزا عامل  ووو 

يهوذا موا أيضوحل أيًضوا تقريوور املعهود اإلسو مي، يالوذي متثَّوول ت        

 إط ق اململكة مخادرة ح  ت، السعودية للتعام ت املال ة الرقم ة.  

يلهذا اآ   يهذا التطو ر تكون مهموة القوا مني علوى السووق     

تسوووويف اململكوووة لتكوووون يجهوووًة    املوووالي ت السوووعودية أسوووهل ت   

يمركًزا للمال ة اإلس م ة املتقدِّمة ت امل طقوة ت الخدايوة يللعوا     

ت مراحل  حقة؛ ما س كون لل لال  األار علوى اقتصواد اململكوة    

 يسوقها املالي لشكل إجيالي.
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ا مون   ظاًمو    يوجد ت اململكة ما مي و  يادر اإلشارة إىل أ ل 

لكن   يوجود   ،ودية إىل املصرح ة اإلس م ة  املصار  السعحتو 

ل ا لتوج و يحًقو    هوو قورار املةسسوة   حوالتحو   ،  ظام جيرب على التحوو  

يكووالقرار الووذي اختووذق    ،كمووا حوودا ت ل وو، ائزيوورة   ،ا امللَّوو

  طووعي تفرضول قووى السووق     حهوو حتوو    ،هلي قخل الطر الخ ، األ

الخ وو  لودي ا ال ووم     لَُّج ياآق قة أن ،الرا خة ت املال ة اإلس م ة

يقد لل ه حصوتها ت القطواع املصورت     ،م املصرح ة اإلس م ةتقدِّ

م وو   :احمثًلوو ؛يهووذق ال سوو  تتفووايت   أتوووفا، موون ٪60حوووالي 

م ت قطاع املصرح ة الشخص ة امل ت  الخ و  السعودية ال وم   تقدِّ

 وث  ح ،  ح ما مص لطاقات ا  تموان يلعو  الودا و    إاإلس مي 

 ،٪95لل وه  سوخة املصورح ة اإلسو م ة ت قطواع الت ز وة حووالي        

 . نعَل  ُي ْنإ  يحه ا  حتو  ،٪60ما الشركات حخل ه حواليأ

 

آل ات الوتو  لالرياض لتصخح مركًزا حعل  ا لص اعة املا   :االًثا

 اإلس مي:

إن م ووو  مكوووامن القووووة الووويت متلكهوووا الريووواض لتكوووون       

اإلس مي لل أه  مراكز هذق الص اعة،    مركًزا لص اعة املا 

ميكوون أن اعلووها كووذل، مووا   يكوون للوو، هوودًحا لوودى تووا        

القوورار. لووذا، إلا ُأريوود للريوواض أن تكووون عاتوومًة لصوو اعة املووا      

اإلسوو مي يمركووًزا موون أهوو  مراكووزق؛ ح  وو  أن يضوو  تووا          

ا القرار هذا األمر هدًحا مهم ا لل يأيلوية يسعى لتحق قهوا، يضوم ه  

 ، 2030ت إطار لر ام  تطوير القطاع املوالي كأحود لورام  رؤيوة     
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يمن َا َّ يض  إسرتات   ة لتحق ف هذا افد ، على أن تشمل هوذق  

 :ياإلسرتات   ة ما يل

تطوير الخ ةة التشريع ة فذق الصو اعة يتعزيزهوا لسونِّ األ ظموة      .1

 يالتشريعات، يتعزيز اآوكمة يالشفاح ة. 

تهت   لتطوير يشلوف أديات هوذق الصو اعة    إ شاء مراكز أحباا  .2

 ت ت  أديات قاللة للتطخ ف.   ةت ل ةة اريخ 

حووتح السوووق للمةسسووات ا سووتثمارية الديل ووة، ييضوو  لوورام        .3

  ستقطالها.

إ شووواء  ووواك  لتصوووة لال زاعوووات املال وووة حتوووه امل ظوموووة       .4

العدل وووة لع وووًدا عووون الل وووان الووويت تشوووكو مووون ضوووعجمل التكووووين   

 ت اةع ا شتصا .يا ستق ل ة ي

تطوووير سوووق الصووكو  يأديات الوودين املتواحقووة موو  أحكووام     .5

 الشريعة اإلس م ة.

إ شوواء لورتووة لتووداي  السوول  حب ووث ميكوون إجووراء عمل ووات         .6

املراحبوووة يالتوووورق مووون ش فوووا لع وووًدا عووون العمل وووات الصوووورية،        

يسوو ةدي للوو،  رتفوواع  سووخة سوو ولة سوووق السوول  يسوورعة توودييرها 

 يشفاح تل.يعدالة التسعر 

 تطوير مةشرات مال ة إس م ة.   .7

 تطوير أديات إلدارة الس ولة املصرح ة قصرة األجل.  .8

إن السعي لتكوون الريواض عاتومًة يمركوًزا للصو اعة املال وة       

ل   ترًحا حكري ا؛ يإمنا هو حاجة ُمِلحَّوة  سوتثمار مكوامن القووة     
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ا تول. حو    ح ها اا مدم ا قتصاد الوط ، يُيعوزِّة مون قوتول يمك   

شو، أن حتوو   الريواض مركوًزا فوذق الصو اعة سو م حها الكوثَر         

من امل اح ؛ لعل أهمهوا قودرتها علوى اجتوذا  أمووا  هوذق الصو اعة        

تريل و ات دي ر، ياليت هي ت تصواُعد مسوتمر  ت  وة     3اليت تخل  

ال مووو السووري  الووذي تع شوول هووذق الصوو اعة، يموو  حتو فووا مركووًزا   

مك هووا اجتووذا  ا سووتثمارات األش ق ووة حوووا    فووذق الصوو اعة ح 

العوا ، يالويت تقوورت  ت كوثر مون معايرهووا مون الصو اعة املال ووة       

اإلسوووو م ة، ي  شوووو، أن توووودحف هووووذق السوووو ولة علووووى الريوووواض      

س  عك  إجياًلا على م   م واحي ا قتصواد، يالوذي سو كون     

  موون أهوو  آاووارق اإلجيال ووة ارتفوواع  سووخة منووو ال ووات  اولووي يشفوو   

 سوووخة الخطالوووة يةيوووادة دشووول الفووورد، لاإلضووواحة إىل سووورعة تطوووور   

 امل ظومة املال ة ياستقطا  الكفاءات يتوطني التك ولوج ا.  

حنتووووا  إىل م ظومووووة تشووووريع ة تتوووو ح يجووووود   يمثووووَة آراٌء له  ووووا

فا لالعمل علوى حنوو ياسو      اإلس م ة، يتسمحمةسسات الصرحة 

موووووا  املهوووواجرة ت  ت اسووووتقطا  الكووووثر موووون رؤيس األ   ر خووووًة

هووذق . حالخحوورين يدلووي يقطوور يالكويووه يدي  عرل ووة ي وور عرل ووة  

يلالتوالي حنون    ،الص اعة ال وم يت  استقطالها ت كثر مون الودي   

لوتووفها املركووز املووالي األهوو  للمصوورح ة    -حنتووا  ت اململكووة  

وجوود مثوول هووذق األ ظمووة ملزيوود موون املةسسووات      أن ُ - اإلسوو م ة

 .يرحب ًة املال ة األكثر اقًة

  ةا  السوق السعودي يلالذات ت اتا  املصرت يالتهم   ح

مووة لك هووا  وور  وجوود لعوو  التشووريعات امل ظِّ تح ووث  ،شووخل م لووف

ا للصعولات الويت   ظًر ؛اجد  لذا حا ستثمار األج يب  ديد ؛مفعلة
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يالويت     ،يواجهها ت سخ ل اآصو  على رشصة ةارسوة العمول  

ح ووث إنَّ السوووق السووعودي موون أكوورب    ؛الرؤيووة طوو قإا موو  حوودَُّت

يموون ح ووث  ،سووواق امل طقووة موون ح ووث ح وو  األموووا  املوودارة ح وول  أ

ا موون جوود  ا ووديًد الك  ووا جنوود عوودًد ؛ح وو  العموو ء يا سووته  

املةسسووات املال ووة العامل ووة يالوويت ميكوون فووا لووو دشلووه السوووق أن     

ارسووووات ل ووووات العموووول ياملم آموووون ح ووووث   اجووووذري  اا ت وووو ًرحووووِدُت

لوذا حا  وا    ؛يحتى أسوعار التمويول سوت خف     ،يالكفاءات يالتق  ة

مووووة ملثوووول هووووذق  حنتووووا  إىل حتووووديث التشووووريعات ياأل ظمووووة امل ظِّ  

   .ا ستثمارات

ا حنتوووا  إىل اسوووتحداا  ووواك  مال وووة ت تووول     أ  وووكموووا 

 قضووواًة تضووو   ،شووورا  يةارة العووود  إيحتوووه  ،امل ظوموووة العدل وووة 

يجود الل وان  ور املسوتقلة يالتالعوة      إنَّائا  ؛ إل مةهلني ت هذا 

 لاسووووتق ل ة يختوووول  ،موووود التقاضوووويأتط وووول  اإلشووووراح ةلل هووووات 

هل ووة أيتووةدي إىل ضووعجمل األحكووام ال ااووة ع هووا لعوودم    ،القضوواء

 .ها يختصصه  ت القضاء عضاأ

حنتوووا  إىل أ ظموووة يتشوووريعات يلووووا ح     ،لال سوووخة للصوووكو  

  املسوا ل   ظِّيُتو  ،ه اكلوها  من اخل   الشورعي ت  مها يحتد ت ظِّ

ل خأي شووو حكوم وووًة اسوووواء كا وووه توووكوكً   لهتووووفااملتعلقوووة 

  وا حنتوا  إىل حتوديث أ ظموة الطور       أكموا   ،حكوم ة أي شاتة

حب ووث تسوومح للشووركات ياآكومووات األج خ ووة لطوور      ياإلدرا 

 ل ي طخف عل ها أكما  ،ت السوق السعودي يإدراجهاتكوكها 

ار  مون ح وث أهم وة يجوود  واك       ما ي طخف على املصو  كذل،

 .صة حته امل ظومة العدل ةمال ة متخصِّ
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األتوول ت الصوو اعة املال ووة يمثووَة يجهووات  ظوور له وول يإلا كووان  

اء، اإلس م ة ارتكاةها علوى مخوادئ يقواعود يحقول الشوريعة ال ورَّ      

ياليت م ها حتري  الرلا يا ست    يال مل، يإجياد لدا ل إلقراض 

،  امُلتوواجرة ياملشوواركة ياملراحبووة يا ستصوو اع  : هووامكاملووا  لاملووا  

ة ا قتصوواد اآق قووي، ت سووخ ل تفع وول التخوواد    يهووي يسووا ل ُتعووزِّ 

الت اري يل وع السل ، يتهسو   املصوا  ، ياملشواركة لاملخواطر،     

ا موون أن يكووون إقووراض املووا  لوورلح مضوومون للخ وو،، تكووون  حخوودًل

ا مووون أن ة، يلووودًلل لووواطر الصووو اعة يالت ووواراملشووواركة ت حتم ووو

إقراض املا  لاملا ، تكون  اع ىتكون سلعة التمويل هي املا ، 

دعًمووا للت ووار  ل وووع التقسوو ا، ةووا يعووزة حركووة املخ عووات الفعل ووة

زت ا أن امُل حووا أن الصوو اعة املال ووة اإلسوو م ة ركَّوو  اع. إلَّوويالصوو َّ

علوووى الشوووكل يالصووو  ة، ي  تسوووَ  لتحق وووف األ وووراض الت مويوووة  

حق ق ووة  إشووكال ات  أح اً ووا األموور الووذي رتَّوو ؛ ة األشوورىالشوورع 

ا علووى عقووود تهلاهووا الشووريعة العادلووة، يموون للوو، مووا يرتتوو  أح اً وو  

ا كالتهجر امُل تهوي لالتمل و، ،   ى أح اً التهجر التمويلي، أي ما ُيسمَّ

يحق قة ما تقوم لل الخ و  ت مثل هذق العقود، هو التمويل لورلح،  

ئهوووات التمويل وووة، يلكووون تووو  ة العقووود    يهوووو عمووول الخ وووو  يا  

امُلسووتخدمة للتمويوول هووي كعقووود تووهجر مركخووة أي عقووار، لوعووود       

ف حقِّووولتمل كووول ع ووود اكتموووا  سوووداد أقسوووا  التمويووول ، يهوووو يُ 

لل هة التمويل ة، كون السولعة  ول العقود يالتمويول تخقوى       اضماً 

أ وول ع وودما يتعثوور   ياإلشووكال ةلاسوو  ائهووة التمويل ووة،   ةلوكووًة

%  من ق مة التمويول،  90د كعم ل عن السداد، يلو كان قد سدَّال

حووان ائهووة التمويل ووة تفسوو  العقوود، يتسووتحول علووى املركخووة أي        
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العقووار  وول التمويوول، ييسوومح فووا العقوود لاعتخووار م وو  مووا سووددق 

م العم وول لل هووة القضووا  ة، حا وول سووخف أن  تقوودَّ العم وول أجوورة، يإْن

العقووود الوووذي يووورلا لوووني    تووودرت أحكوووام قضوووا  ة لاعتمووواد أن  

دق العم وول هووو أجوورة، يت الطوورحني هووو تووهجر، يأن م وو  مووا سوودَّ

هذا   ش، إجحا  لول ظلو  كوخر للعم ول امُلتعامول لهوذق الصو  ة        

أن حق قوة العقود كا وه     املال ة الشرع ة، يمكمن اخللل ه وا هوو  

ا يهوووو عمووول مصووورت موووالي، ُتريووود م ووول ائهوووة التمويل وووة      متويًلووو

تمويوول ياآصووو  علووى رحبوول موو  ضوومان حقوقوول، ت   اإلقووراض يال

أاوًرا ُم ا ًخوا     لوعوٍد لتمل و،، ةوا رتَّو     رحني أن تورة العقود إجيوا  

للعدالووة يملقاتوود الشووريعة، لوول ملقاتوود الت ووار أن حيصوولوا علووى     

   أهم ة اآلتي:األمر الذي ُيرتِّ؛ متويل م اس  ل   مل ي  إجحا 

يتوووو  ها يضووووما اتها، ُمعائووووة العقووووود املال ووووة اإلسوووو م ة   -1

 لتت اس  م  أ راض التمويل يحاجة الت ار يالت ارة.

ص ت امل اةعووووات املال وووووة  أهم ووووة تفع وووول القضووووواء املتخصِّوووو    -2

هة،   تقخلووها اإلسوو م ة، لكووي   تصوودر أحكووام قضووا  ة ُمشوووَّ 

 ن ت السوق.والشريعة ي  العدالة ي  امُلتعامل

لوتووفل ائهووة أهم ووة مراجعووة العقووود موون الخ وو، املركووزي،  -3

 اإلشراح ة على أعما  م و  ائهوات التمويل وة يالخ وو ، لتكوون     

ائهوات التمويل وة    ؛ت ةاية يمراعاة طرت التعامل عقوًدا متواة ًة

موون جهووة يالعموو ء امُلتمووولني موون جهووة أشوورى، يعلووى هووذا املع ووى      

املوووادة كالعاشووورة  مووون ال  حوووة الت ف ذيوووة ل ظوووام اإلجيوووار  تأكوود 

على أن "للمةسسة كللخ و، املركوزي  إقورار     ياليت ت ص التمويلي، 

ت   منولج ة لعقود اإلجيار التمويلي ُتراعي حقوق األطورا  لات  
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كوثًرا موا تكوون أرلوا  الخ وو        الع قة"، يُي حا ت السووق أ ول  

علووى حسووا  شسووا ر الت ووار، ياملطلووو  ةايووة ركوو  ا قتصوواد   

 يرك زة ت م تل ياقتصادق.لتواةن، حالخ و  يالت ار أل اء الوطن 

جيووودر الت ويووول، إىل أن أديات ييسوووا ل الصووو اعة الخ ك وووة      -4

ا، يجيوودر أن ا يإلكرتي   وومتطووورة تق   وو  د ياملال ووة ت اململكووة ُتَعوو  

 ُيواك  لل،:

لعووو  شلووول ا تموووا ي ت  حعلوووى سوووخ ل املثوووا :عقووووًدا متواة وووة،  -

 يإْن العقووود، يأحاديووة ةايووة العقووود لطوور  ائهووات التمويل ووة،      

د كووووان علووووى حسووووا  املووووواط ني امُلتمووووولني، يهووووو مووووا قوووود يولِّوووو 

اقتصوادية يُم تمع ووة، جيودر لوواملع  ني مراجعتهوا قخوول     إشوكال ات 

 يقوعها.

ًصووا، إل الووزمن عاموول أسوواس ت قضووايا    ا ُمتخصِّقضوواًء سووريعً  -

 .ةا يستوج  التخصص يسرعة الخهِّ ؛املا 

زة، متو ح اململكوة   فِّو يم   ما سخف ت سخ ل ل ةة مال وة عادلوة ُمح  

 لة لذل،.ا، يهي املةهَّعامل   الريادة

 طريف ال  ا  يال مو يالرسوو  هوو شلوف ل ةوة ت احسو ة م ضوخطة      إنَّ 

يالرقالة يمراعاة الشفاح ة، يمن شو     لواسطة التشري  ياآماية

؛ أموووا الت احسووو ة حتكوووون  ل  وووة حتت وووة يه اكووول ت ظ م وووة إجيووواد 

 لالسما  لاخل ارات األشرى.

دير إىل  املرحلوووة اآال وووة ت ا قتصووواد السوووعودي حتتوووا  يلعووول

أكوورب موون الخ ووو  ت املشوواركة لتشوو    ا سووتثمار اخلووا ، ي  

الخ و  الق وام لوذل، مون دين تشوريعات شاتوة مون الخ و،          تستط 



75

 –2021     
90 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

يالووذي قوود حيتووا  لطوور  املقوورت  ت ئ ووة لوواة  اووا أن   ،املركووزي

 عضو ح ل. اململكة

 

 .التوت ات :رالًعا

الريووواض  تكوووون أن 2030أن تتضووومن مسوووتهدحات الرؤيوووة  -1

ا هودحً  علْضو حب ث يت  َي ،ا للص اعة املال ة اإلس م ةمركًزا عامل  

 ا من أهدا  لر ام  تطوير القطاع املالي. إسرتات    

 يلل، لسنِّ ؛تطوير الخ ةة التشريع ة لص اعة املال ة اإلس م ة -2

 عزيز اآوكمة يالشفاح ة.يت ،يالتشريعات اخلاتة لها ةاأل ظم

 طوووير يشلووف أديات الصوو اعة تتهووت  ل أحبووااإ شوواء مراكووز   -3

 للتطخ ف. قاللًة أدياٍتت ت   ةاريخ ت ل ةة  املال ة اإلس م ة

يضووووو  لووووورام  يإجوووووراءات لزيوووووادة اسوووووتقطا  اسوووووتثمارات  -4

 املةسسات املال ة اإلس م ة الديل ة ت السوق السعودي.

عوووات املال وووة حتوووه امل ظوموووة إ شوواء  ووواك  لتصوووة لال زا  -5

ا عوون الل ووان الوويت تشووكو موون ضووعجمل التكوووين       لع ووًد ،العدل ووة

  ا شتصا .ع يا ستق ل ة يت اُة

الودين املتواحقوة مو  أحكوام      الصوكو  يأديات تطوير سوق  -6

 الشريعة اإلس م ة.  

إ شوواء لورتووة لتووداي  السوول  حب ووث ميكوون إجووراء عمل ووات    -7

ا عووون العمل وووات الصوووورية،  ًدلع ووو ،املراحبوووة يالتوووورق مووون ش فوووا 

يسوو ةدي للوو،  رتفوواع  سووخة سوو ولة سوووق السوول  يسوورعة توودييرها 

 يعدالة التسعر يشفاح تل.
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 تطوير مةشرات مال ة إس م ة.   -8

 .جلتطوير أديات إلدارة الس ولة املصرح ة قصرة األ -9

ص ت التهه ووول علوووى مسوووتوى عووواملي يتخصَّووو  دتهسووو   معهووو -10

عامل ووووة املسووووتوى ت املال ووووة   يالتوووودري  يتقوووودي  شووووهادات مه  ووووة  

 اإلس م ة يتفرعاتها.

ص ت قضووووايا ديلووووي للتحكوووو   متخصِّوووو  زتهسوووو   مركوووو -11

 الص اعة املال ة اإلس م ة ي زاعاتها.

دة للعمل ووات املصوورح ة تهسوو   ه ةووة شوورع ة مركزيووة موحَّوو  -12

يتووودع مها اتخصصوووني ت التخصصوووات  ، ياملال وووة يا سوووتثمارية

 الشرع ة ياملال ة ياملصرح ة.

 

ʘ  :املشاركون 

يوسووجمل  د.،  حوو  ال اتوور الورقووة الر  سووة ياملعقخووون: أ.    •

 .الرش دي، أ. حهد القاس 

 لرةن لاسل ا عخد إدارة اآوار: أ. •

 املشاركون ت اآوار يامل اقشة: •

 أ. عات  الع سى -

 أ. حهد القاس  -

 أ.  مد الد د ي -

 د. ة د الشاجيي -

 د. شالد الرديعان -

 د. شالد امل صور -
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 ن ده  د. شالد ل -

 د. رجا املرةيقي -

 د. رياض جن  -

 د. عخد اإللل الصا  -

 د. عخد الرةن العري  -

 د. عخد العزيز اآرقان -

 د.  مد الثقفي -

 د. مساعد او ا -

 د. يوسجمل الرش دي -

 م. إلراه    اظر -

 م. شالد العثمان -
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 امللخص التنفيذي. 

  .أوًلا: مدخل متهيدي 

 ر املناخي وأسبابهالتغيُّثانًيا: التعريف ب. 

  :ه.مدى خطورة التغري املناخي وسبب االهتمام بثالًثا 

 وأبرز  التغري املناخي، احلكومات ملواجهة حتدي رابًعا: جهود

 .هذا الصدديف تقبلية طط املساخُل

  :احلااارب علاااى   البيئاااة:عاااد السياساااي يف قضاااية   الُبخامًساااا

 .النفط

  :مااااا الااااذي تيااااز إساااارتاتيجية اململكااااة ورؤيتهااااا يف  سادًسااااا

 التغري املناخي؟ جمابهة حتدي

 :لاااتمكني إسااارتاتيجية اململكاااة    املقرتحاااةاخلطاااوات  ساااابًعا

 .للتغري املناخي

 .ثامًنا: التوصيات 

 .املراجع 

 كون. املشار 
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 امللخص الت ف ذي: 

 ت السوعودية  العرل وة  اململكوة  ت ايله هذق القض ة إسرتات   ة

العشورين.   الودي   مسوتوى  علوى  يمسواهمتها  امل واشي  الت   ور  مواجهة

ال ووات  عوون األ شووطة   ير امل وواشت   وويقوود متَّ لدايووًة اإلشووارة إىل أن ال 

القوورن ت  ا ووالخشوورية يعتوورب أحوود التحووديات الر  سوو ة الوويت تواجه   

 ؛ل سه لات ألعاد ل ة وة حقوا  ح ث إن أةمة الت   ر امل اشي . اآالي

تق  ووة يتشووريع ة. ي اقتصوواديةياجتماع ووة يس اسوو ة  يإمنووا فووا ألعوواٌد

ر د اهتمووام حكومووات العووا  ملكاححووة ت   وو   تصوواَعيعل وول، حقوود  

ليلوووان األ هوووار ائل ديوووة،   اكتشووواحات امل وووا  مووون شووو   ةيوووادة    

تعزيز  متَّ كما. املتطرحة يالظواهر األرض، حرارة درجةيمتوسا 

الخ ة ووة يدعوواة  ماعووات موون ائ الضوو ا هووذا ا هتمووام موون شوو     

الطاقوووة املت وووددة شاتوووة ت الووودي  األعضووواء ت م ظموووة التعووواين  

 2015كا ووه اتفاق ووة لوواري     ي . OECDا قتصووادي يالت م ووة ك 

 ر امل ا . ت ائهود العامل ة ملكاححة ت    تارم ًة ع مًة

  2020 ووحمرب كر اسوتها لقموة العشورين     سعوديةفه اليظَّيقد 

تهه وول الوو فا كمصوودر   إلعووادةهمووة تهوود  ملطوور  مخووادرة ل ة ووة 

لووة ت كا قتصوواد للطاقووة. ياعتموودت القمووة املخووادرة السووعودية املتمثِّ 

يهووووي مخووووادرة تهوووود  لتقلوووو ص ها وووول ت  ،الوووودا ري للكرلووووون 

معائوة   إلعوادة رل  طرق ألاستخدام  ا خعااات الكرلون من ال فا

 ، حقوودعوو ية علووى للوو،  يتووديير ا  خعااووات الكرلو  ووة ال فط ووة.  

د خبف  ا خعااات الكرلوون  أشذت اململكة ةمام الق ادة ت التعه 

قوه  حقَّ أ هوا  مون  الور    علوى  العامل وة  املسواهمة  مون  ٪4لهكثر من 

   موون شوو  2019 عووام ت العامل ووة ا  خعااووات موون حقووا 1.86٪
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مخادرة الشرق األيسا اخلضراء. يهذا يع  أن مسواهمة اململكوة   

تزيد عوون سووموون ا خعااووات الكرلووون    العرل ووة السووعودية ت اآوودِّ  

ضوووعجمل حصوووتها اآال وووة مووون ا  خعااوووات العامل وووة. كموووا سوووتعطي  

املخادرة األيلوية ل ستثمار ت الطاقة املت ددة لهد  ةيادة حصتها 

 إدرا  يةكوووود يهووووذا. ٪50 إىل ٪0.3ت  فظووووة الطاقووووة موووون 

ل ت إةالووووة آ وووو  التحوووودي املتمثِّووووالقوووورار ت اململكووووة  تووووا عي

الكرلوووون الوووذي سووو تطل  التووو ةر لوووني مصوووادر الطاقوووة املت وووددة  

ل يالقوودرة علووى حتم وو   يمصووادر الطاقووة التقل ديووة لزيووادة املواوق ووة    

عووووام ت التكووووال جمل. تسووووت د اإلسوووورتات   ة السووووعودية لشووووكل    

اوار ت ور امل وا  إىل ت ويو   فظوة الطاقوة مون شو           تخف جمل من آال

احت وواة كووذل، إىل تق  ووات  ي ،اعتموواد مصووادر الطاقووة املت ووددة  

 الكرلون.

  ما يلي:التوت ات اليت متَّ ا  تهاء إل ها يمن ألرة 

الخ ةووة د هوودِّر امل ووا  يمووا ُيإ شوواء مركووز سووعودي ألحبوواا ت   وو  -1

ذكاء ا توووط اعي مظلوووة اف ةوووة السوووعودية للخ ا وووات يالووو     حتوووه

متالعوووة  لاسوووتمرار  ياملراكوووز الووو ظرة ت العوووا . يقووووم  SDAIAك

لتقووودي  اآلوووو  املقرتحوووة كآشوووًذا ت    ،امل وووا  ت امل طقوووة يالعوووا  

ا عتخووار تووهار للوو، علووى أسووواق الطاقووة يتووداع تها ا قتصووادية       

 اع القرار من جهود  ل ة يتعاين عاملي.لص َّ

عوون  اإلحصووا  ةرقووام ياملعلومووات اآصووو  علووى اآقووا ف ياأل -2

ائزيووورة  يلووواألشص تووول ت م ووواطف ا هتموووام  تووواري  امل وووا  يحتو  

 ،ا  للمووت رات املسووتقخل ة الفعَّوو الت خووةةووا يسوواعد علووى    ؛العرل ووة
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 العديود ملواجهوة   ةاإلسورتات    لتكون من مكو ات إعداد اخلطوة  

 ت املت رات امل اش ة.

 

  :مدشل مته دي :أيًلا

ال ووووات  عوووون األ شووووطة الخشوووورية أحوووود  ير امل وووواشت   وووولايعتوووورب 

ت القوورن اآووادي يالعشوورين.     وواالتحووديات الر  سوو ة الوويت تواجه  

 لسوووخ  توووراك  ال ووواةات الدح ةوووة امل خعثوووة ت ال ووو   ائووووي    

موون املتوقوو  أن تووزداد يتوورة يكثاحووة      *، Greenhouse Gasesك

متوسا درجوة  كالزيادة ت  ؛الت رات امل اش ة ت أشكا  متعددة

اآوووورارة، ي ووووزارة األمطووووار، يارتفوووواع مسووووتوى سووووطح الخحوووور،   

يجوديووة علووى تووحة  ل هووذق الظووواهر لوواطَرشووكُِّت [.1] يائفووا 

اإل سووووان، يجووووودة اآ وووواة، يسووووخل العوووو  ، ياألموووون ال ووووذا ي،   

يفووذا السووخ ،   [.1]يإموودادات امل وواق، ياألموون يال مووو ا قتصووادي    

ر قلًقوووا لشوووهن هوووذق    أتوووخحه اآكوموووات يقوووادة الووودي  أكثووو     

                                                           
  هوي ال واةات الويت إلا متَّ إط قهوا ت افوواء تشوكِّل مثول        greenhouse gasesال واةات الدح ةوة ك   *

الطخقة العاةلة ت ال    ائوي، مت   شري  حرارة األرض من ال    ائوي إىل الفضاء اخلارجي. 

ألرة هذق ال اةات على اإلط ق من  اح ة الكم ة اليت متَّ إط قها هو  اة اا ي أكسو د الكرلوون،   

ت  وة آورق الوقوود األحفووري مون ِقخول الخشور. ه وا  أسوخا  طخ ع وة   خعااوات            يالذي  الًخا يكون  

الكرلون مثل الرباكني يحرا ف ال الات يحتل ل لع  لقايا الكا  ات اآ ة. لكن ا ةدياد الكوخر  

األشورة   ميكون تفسورق إ  إلا أشوذ ا لعوني ا عتخوار        س ة 70جد ا ت ترك ز الكرلون ت ائو الوو

ر الوقود األحفوري الوذي متَّ حرقول. مون أكورب مشواكل الكرلوون أ ول يخقوى ت ال و   ائووي           مقدا

لفرتة طويلة جد ا تصل إىل مةات الس ني مقار ًة لال واةات الدح ةوة األشورى. يمون ألورة ال واةات الدح ةوة        

تووهتي   يالووذي يكووون ترك ووزق هووو األعلووى ت ال وواة الطخ عووي؛ يموون ه ووا  CH4األشوورى  وواة امل ثووان ك

أهم ة اآد من تسرلات ال اة من األ ال   يآلار اإل تا  يمعامل حصل ال اة عن ال فا. ل سجمل، األاور  

 علوى  قس اها إلا مرة 32لكل جرام م ثان هو أقوى من اا ي أكس د الكرلون اتوسا  ا حرتاري

 ي رها. ، خبار املاء، األيةين،N2O. لع  ال اةات الدح ةة األشرى املشهورة س ة 100 مدة
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طًطووا لتلفووة ملكاححووة ت وور امل ووا . موا تعهوودات يُشيقوودَّ ،القضوو ة

موون ت وور    م حظووة ا لتووزام يا هتمووام املتزايوود للحوودِّ موون املشوو ِّي

امل ا  إ  أن ح   التحدي ياآاجة امللحة للعمل تع  أن القورارات  

ا. ا حتم  و مًرأ التارم ة يا ستثمارات يالت س ف لني قادة العا  لات

ع وودما يتعلووف األموور لووالقرارات التارم ووة يائريةووة، حقوود حووددت    

 رؤيوة ق ادتهوا اآك موة املع وارَ     اململكة العرل وة السوعودية ت ظولِّ   

اليت تساه  ت دع  العمول  ي ،من ش   مخادرة السعودية اخلضراء

ا مخووادرة اقتصوواد  سووالًق رضووهع[. كمووا 2ملكاححووة ت وور امل ووا  ]  

لوودا ري شوو   قمووة جمموعووة العشوورين األشوورة الوويت      الكرلووون ا

ة رؤيووة توواح  السوومو  عووزِّلُت ،استضوواحتها اململكووة العووام املاضووي  

التزام السووعودية لووامللكووي يلووي العهوود األموور  موود لوون سوولمان       

لاآلو  اتديوة الويت   ختفو  ا خعااوات الكرلوون ححسو ، لول        

 تضمن أيًضا استقرار أسواق الطاقة العامل ة.  

 

 :الت ر امل اشي يأسخاللالتعريجمل ل :ا ً اا

 ل متوسوا حووا ت الطقوو  علوى املوودى الطويوول  له ووامل ووا  ُيعورَّ   

درجوة اآورارة، يهطوو  األمطوار، يالرطولوة       :مثل مةشرات؛ لعدة

يتعلوف ت ور امل وا  لوالت رات طويلوة املودى الويت حتودا علوى           ،لذل،

ن األ شوطة الخشورية   ر امل وا  ال وات  عو   . ييشور ت   و  عوامول مثل هذق ال

حتديوووًدا إىل الوووت رات الووويت لوحظوووه ت م وووا  األرض م وووذ أيا ووول  

القرن العشرين هذق الت  رات األشرة مدحوعوة لزيوادة ت متوسوا    

لا حتخوواس اآووراري.   الووذي ُيعوور  ي ،درجووة حوورارة سووطح األرض 
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 واةات  الُيعزى هذا ا حتخاس اآراري لشكل أساسي إىل إطو ق  

عن طريف األ شوطة الخشورية، ي  سو ما       ائوي الدح ةة ت ال 

[. يه ا  أدلة علم ة ياضحة على التواحوف  3الوقود األحفوري ] حرق

أهو    يهوك لني التزايد امللحوظ ت ترك ز اا ي أكس د الكرلون

يالزيووادة املقاسووة ت متوسووا  ت ال وو   ائوووي  ال وواةات الدح ةووة

 [. 4] اآرارة على سطح األرضدرجة 

د تقووارير اف ةووة اآكوم ووة الديل ووة املع  ووة لووت ر امل ووا      تةكوو

  علووى اآاجووة إىل اآوود موون ارتفوواع درجووة حوورارة سووطح       IPCCك

درجووة مةويووة، أعلووى موون مسووتويات مووا قخوول عصوور   1.5األرض إىل 

مووون شووو   التخفووو   السوووري      2100حبلوووو  عوووام   ،الصووو اعة

ات   خعااات اا ي أكس د الكرلوون حتوى تصول إىل الصوفر الصو     

[. 1ت ور امل وا  ]   تخعوات   أسووأ  يللو، لت   و   ؛حبلو  م تصوجمل القورن  

درجوة اآورارة   ت متوسوا  رتفواع   هذا يع  أ ل حتوى القل ول مون ا   

 ظوًرا   ؛  ت عدم حتق ف هذا افد ش   العقود القادمة قد يتسخَّ

 1.18ألن متوسا درجة حرارة سطح الكوكو  قود ةاد اقودار    

التاسووو  عشووور اعتخووواًرا مووون عوووام لقووورن درجوووة مةويوووة م وووذ أياشووور ا

2020[3  .] 

ي وواق  القسوو  التووالي املخوواطر املرتخطووة لارتفوواع درجووة حوورارة    

 ،يأسوخا  تصواعد املخواي     ،سطح األرض ياملةدي إىل ت ر امل وا  

 يائهود املخذيلة للتخف جمل من لل،.

مووةارة علووى ةيووادة ا  خعااووات الكرلو  ووة، يمثووَة عواموول أشوورى 

 هوذق العوامول اإلضواح ة    د زراع ة يإ توا  اللحووم. تَعو   مثل األ شطة ال
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ةشووووذ ت اآسووووخان ت عمل ووووة تقل وووول   ا جيوووو  أن ُيهم وووومع صووووًرا 

ا  خعااات الكرلو  ة،   سو ما أن  الخ وة هوذق ا  خعااوات تصودر      

 من الدي  املتطورة.

 

 ل:مدى شطورة الت ر امل اشي يسخ  ا هتمام ل :االًثا

تعق وًدا ت تواري     األكثور  األةموات   واشي مون  أةمة الت ر امل د تَع

يإمنوا فوا    ؛الخشرية، ح ث إنَّ األةموة ل سوه لات ألعواد ل ة وة حقوا     

تق  ووة يتشووريع ة. الكووثر  ياقتصووادية ياجتماع ووة يألعوواد س اسوو ة  

هووا كوكوو  ليعتقوود أن الووت ر امل وواشي ظوواهرة ل ة ووة طخ ع ووة ميوور   

تخعهووا  ،القةلعصووور جل ديووة سوو  األرض، ح ووث إنَّ الكوكوو  موورَّ 

ةيادة طخ ع ة ت حرارة الكوك . الثوورات الصو اع ة ت القور ني    

املاض ني ةادت من األ شطة الص اع ة، ةوا أدى إىل ةيوادة التلووا    

ع ملحووظ  امل اشي لشكل ملحوظ. أدى التلووا الصو اعي إىل تسوارُ   

لاإلضوواحة إىل احتمال ووة  ،ت ةيووادة درجووة حوورارة كوكوو  األرض 

 ة ووة، شاتووة لووالقر  موون السووواحل. لووالر    حووديا الكوووارا الخ

ر امل وواشي قود   تظهوور لشووكلها الكاموول ت  مون أن لوواطر الت   وو 

الس وات القادمة، ستضطر األج ا  القادمة لالتعواي  مو  آاوار موا     

 شصوًتا ت الدي  ال ام ة. لعد الكاراة،

ل ت ووور امل وووا  تهديوووًدا كووخًرا لتطوووور اآضوووارة الخشووورية  ميثِّوو ي

 مةدًيوا  الفشل ت اآود مون ا حتخواس اآوراري    ، ييعترب اياةدهاره

ارتفواع مسوتوى    :مثول  ،إىل ت  رات طويلة املودى ت ال ظوام امل واشي   

سوووطح الخحووور، ياآووورارة العال وووة، يائفوووا  ت لعووو  امل ووواطف،  
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 يهطو  األمطار ال زيرة م  األعاتر يالعواتجمل ت م اطف أشرى

رتفوواع متوسووا مسووتوى سووطح ا هووو [. يموون أكثوور اآلاووار املرتقخووة1]

، يالتموودد اآووراري  الخحوور العوواملي  ت  ووة ليلووان ائل وود األرضووي   

يمعود    مقودار [. يعتمود  3] رتفاع درجة حرارتهوا    ت  ة للمح طات

[. يه ووا تووربة  1املسووتقخل ة ] اتهووذا ا رتفوواع علووى مسووارات ا  خعااوو  

أهم ة العمل على ختف وجمل يتورة ارتفواع معود  ا حتخواس اآوراري       

جمل مو  ارتفواع مسوتوى سوطح الخحور      إلتاحة مزيد من الوقوه للتك  و  

ت امل ووواطف السووواحل ة. لال سوووخة للم ووواطف لات امل وووا  اآوووار، مثووول 

اخللووو   العرلوووي، حمووون املتوقووو  أن توووزداد حووودة موجوووات      م طقوووة 

[. ستستمر حورارة حصوو    3امل ا  ]ر ائفا  ياآرارة م  تفاق  ت   

اع درجات اآرارة، يحقدان رطولوة  ارتف لسخ الص جمل ت ا رتفاع 

حان الظواهر املتطرحة  ،الرتلة، يةيادة الرطولة. يحًقا لوكالة  اسا

يال ادرة ستصخح أكثر تواتًرا يشدة. يشومل هوذا األعاتور القويوة     

موجات املد يائزر العال ة، يالف ضوا ات. مون املتوقو     ياملتكررة، 

حووورارة او طوووات  أيًضوووا أن يوووةدي ت ووور امل وووا  إىل ةيوووادة درجوووة     

يةوضتها لسخ  امتصا  او طات لثا ي أكس د الكرلوون،  

ت ور    وذر [. يلالتوالي، يُ 3،4يالفاض مستويات األكس ني ح ها ]

ع الخ ولووجي الخحوري، يمصوايد األ وا ،     امل ا  خبسا ر ت الت وو  

 [.1  الخ ة ة، ييظا فها يشدماتها للخشر ]يال ُظ

ا، تتزايود ائديوة ت معائوة    ئم   األسوخا  السوالف لكرهو    

إىل أن الدراسووات اآديثووة ُتظهوور موودى عوودم     إضوواحًة ،ت وور امل ووا  

كفايووة اإلجووراءات يالس اسووات العامل ووة اآال ووة ت معائووة هووذق     

م اوورة شاتوة لعود اتفاق وة     القض ة املعقدة على الور   مون التقود    
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 1.5 احوووذة اآووود مووون ت ووور امل وووا  إىل  ح وووث إنَّ ،2015لووواري  

[. يتطلوو  مثوول هووذا التحوودي  وور    5لسوورعة ] تتضوواء  درجووة مةويووة 

ل املتمثِّو  ،املسخوق إسرتات   ات  ر تقل دية لتحق ف افد  املوزدي  

ت مكاححووة ت وور امل ووا  لقوووة موو  اآفوواظ علووى ال مووو ا قتصووادي  

 لشكل حعا .  

يموو  هووذا، حثمووة يجهووات  ظوور تشوور إىل أن الدراسووات الخ ة ووة   

لع  ال اةات الدح ةة األشرى قد يكوون أعلوى مون     أاخته أن تهار

 اة اا ي أكس د الكرلون. علوى سوخ ل املثوا ، توهار  واة امل ثوان       

 298ي 34يأكسووو د ال ووو رتيجني علوووى ا حتخووواس اآوووراري هوووو 

مقار وووًة لتوووهار  ووواة اوووا ي أكسووو د    -علوووى التووووالي  -ضوووعجمل 

. لذل، من امله  كذل، دراسة اآلاوار  ور املتعمودة    [12] الكرلون

من س اسات شف  اوا ي أكسو د الكرلوون علوى حتف وز تق  وات       

معتموودة علووى مصووادر طاقووة قوود تخعووث  وواةات دح ةووة لات أضوورار     

أكوورب موون تلوو، املقري ووة ل وواة اووا ي أكسوو د الكرلووون. مثًلووا، قوود  

 -الس اسووات علووى اسووته   الوقووود اآ وووي    حتفِّووز لعوو  هووذق 

يالووووذي قوووود يسوووواه  ت ةيووووادة ا خعااووووات أكسوووو د       -ال خوووواتي

 .[14 ،13] ال  رتيجني

يم  الوض  ت ا عتخوار يجهوة ال ظور لوهن ا رتفواع الطف وجمل ت       

متوسوووا درجوووة حووورارة األرض شووو   العقوووود القادموووة قووود مي ووو      

الوتووو  إىل هوود  اتفوواق لوواري  للم ووا ، يالووذي يقضووي لتق  وود      

درجوة مةويوة مقار وًة     2ارتفاع درجة حرارة الكوك  إىل أقل مون  

صو اع ة. يمو  أ هوا يجهوة  ظور قود       اا هو اآا  عل ل قخل الثورة ال

تكون تح حًة ت ضوء الكثر من األحباا الخ ة ة، لك هوا قود   



75

 –2021     
102 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

  تهشووووذ ت عووووني ا عتخووووار دير تق  ووووات الكرلووووون السوووولخ ة ت    

ختف   ا حتخاس اآراري. الكثر من األحبواا الخ ة وة اآديثوة    

أيضوووحه دير تق  وووات الكرلوووون السووولخ ة ت الوتوووو  إىل درجوووة   

واحقوة مو  اتفواق لواري  للم وا  ت  هايوة هوذا القورن علوى          حرارة مت

الوور   موون الزيووادة امللحوظووة ت ا خعااووات الكرلووون إىل م تصووجمل     

. إحووودى هوووذق التق  وووات هوووي "التقوووا  الكرلوووون [15]هوووذا القووورن 

األحفووووري املخاشووور"، يالووويت تسووواه  ت  وووزع  ووواة اوووا ي أكسووو د  

الكرلون األحفوري من ال    ائوي مخاشرًة. متتاة هذق التق  وة  

له ها   تعتمود علوى مكوان ا خعواا  واة اوا ي أكسو د الكرلوون         

كسوو د لالتحديوود؛ علووى سووخ ل املثووا  قوود يووت  ا خعوواا  وواة اووا ي أ    

الكرلون األحفوري من  طة كهرلاء ت الصني، ييوت  التقاطول   

مخاشورًة موون ال و   ائوووي ت اململكوة العرل ووة السوعودية. لكوون     

من سلخ ات هوذق التق  وة هوي الكلفوة ا قتصوادية املرتفعوة، يأ هوا        

ت طووور الخحووث يالتطوووير. تق  ووة الكرلووون السوولخ ة األشوورى هووي    

ى تق  وووة احت ووواة الكرلوووون. ت هوووذق الوقوووود ال خووواتي املعتمووود علووو

التق  ووة يعموول الوقووود ال خوواتي علووى التقووا  الكرلووون اآ وووي موون   

ال    ائوي عن طريف عمل وة الرتك و  الضوو ي، يمون َاو َّ يوت        

حرقوول إل تووا  الكهرلوواء يح وووز ا  خعااووات الكرلو  ووة اآ ويوووة      

اه  املرتتخة؛ ةا ي ت  عن هذق العمل ة  صلة كرلو  ة سوالخة تسو  

. علووى الوور   موون   [16] ت شفوو  درجووة حوورارة كوكوو  األرض  

تق  ووات الكرلووون السوولخ ة امُلخشِّوورة، إ  أن الكووثر موون األحبوواا    

الخ ة ووة حووذََّرت موون ا عتموواد لشووكل مفوور  علووى هووذق التق  ووات     

لت   وو  العواقوو  الخ ة ووة الوش مووة املرتتخووة ت حووا  أن حشووله هووذق     
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التق  وووات ت الوتوووو  إىل األسوووواق الت اريوووة لتكلفوووة اقتصوووادية   

 .[17]جاللة 

الووت ر امل وواشي لوو   ، اوودر اإلشووارة إىل أن يمون  اح ووة أشوورى 

موووور تت اهلوووول الوووودي   أحه ووووا   ،حقووووا موووون ا  خعوووواا اآووووراري 

 األحفووري، الوقود  امل اشي علىحتمل سخ  الت ر  اليتيامل ظمات 

 plate وزا   ظريوة الو  تو .   لو رض يحركتهوا  يهو التطور املسوتمر  

tectonics ِّالخحووار يمتوودد لعوو    األرضوو ة  تووفا ح القشوورة  حتوور

لسووخخل جنوود ظووواهرة    يالووذي  ،يا كمووارب لعوو  حوووا  القووارات    

الووز ة  يالوورباكني فووا دير ت ت وور امل ووا  لسووخ  ت وور مركزيووة      

 خل. إ ...رض يقطخ هااأل

 

يألورة   الوت ر امل واشي،   اآكوموات ملواجهوة حتودي    جهوود  :رالًعا

 :هذا الصددت طا املستقخل ة اخُل

مووا لعوود الثووورة الصوو اع ة  اعتموود تطووور الخشوورية شوو   مرحلووة  

على الوقود األحفووري كالفحو ، يالزيوه، يال واة الطخ عوي . ح وث       

إنَّ عمل ووة حوورق الوقووود األحفوووري سوواهمه ت توتوو ل الكهرلوواء   

إىل امل وواة  ياملصوووا  ، لاإلضووواحة إىل تووذل ل الكلفوووة ا قتصوووادية   

للمواتوو ت ِممَّووا َمكَّووَن املصووا   موون إ تووا  لضووا   قل لووة الكلفووة.  

الفوا وود ا قتصووادية ائل َّووة للوقووود األحفوووري سوواهمه ت تسووري    

ع لة ا قتصواد العواملي، يالوذي لوديرق سواه  ت عمول ل  وة حتت وة         

معتموودة اعتموواًدا كووخًرا علووى الوقووود األحفوووري. لكوون ت العقووود  

األشوورة لوودأت الدراسووات لتوضوو ح األضوورار الخ ة ووة  وور املتعموودة     
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ري، ُمتمثِّلوة ت توهار ا خعااوات ال وواةات     ت  وة حورق الوقوود األحفوو    

الدح ةووة علووى ت وور امل ووا . قضوو ة ت وور امل ووا  ُتَعوود  موون أهوو  القضووايا  

الخ ة ووة املعاتوورة، يالوويت سووو  تواجوول الخشوورية علووى موودى القوورن   

اآوووالي؛ لوووذل، تكاتفوووه ُجهوووود َتوووا عي القووورار لووودع  تقل ووول        

 ا  خعااات الكرلو  ة.

امل ووا  موون   عووا  ملكاححووة ت وور  تصوواعد اهتمووام حكومووات ال  

 درجوة ليلوان األ هوار ائل ديوة، يمتوسوا     اكتشواحات  ش   ةيادة 

 ا هتموام  هوذا  تعزيوز  مت كموا . املتطرحوة  يالظواهر األرض، حرارة

الخ ة ووة يدعوواة الطاقووة املت ووددة ماعووات موون ائ شوو   الضوو ا موون

ة شاتة ت الدي  األعضواء ت م ظموة التعواين ا قتصوادي يالت م و     

 . لدأت ائهود املخذيلة للتوتل إىل إماع عاملي من أجل OECDك

"ا عرتا  لهن الت ر ت م ا  األرض يآاارق الضارة هي مصدر قلف 

مشرت  للخشرية" لاتفاق وة ريوو دي جوا ري اإلطاريوة ل مو  املتحودة       

طرًحووا إل هووا،  197[. موو  ا ضوومام 6  ]UNFCCلشووهن ت وور امل ووا  ك

، كا وووه هوووذق املعاهووودة   1994كوووة ت عوووام  اوووا ت للووو، اململ 

ر  س ة أيىل حنو ل واء الووعي ائمواعي لهةموة امل وا        الديل ة شطوًة

الوش كة. تخ  اتفاق ة األم  املتحدة اإلطاريوة لشوهن ت ور امل وا  ت     

علوى حوديا    تراحًة يالذي  صَّ ،لريتوكو  ك وتو 1997عام 

الدح ةوة. كموا       اإل سوان مون شو   ال واةات    ر م واشي مون ُتو   ت   

مه املعاهوودة ألي  موورة التزامووات موون شوو   توق وو  الوودي  علووى   قوودَّ

أهدا  شف  ا خعااات ال اةات الدح ةة م  مساهمات  وددة مون   

الدي  املتقدمة. يتخعتها عدة اتفاق وات يموةمترات ل طورا  لشوهن     

هوو   كل هذق ا تفاق وات  ت ر امل ا ، يم  لل،، حان ما تفتقر إل ل
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الوووة ةيووو  العووواد  ألهووودا  شفووو  ا  خعااوووات يتووودالر حعَّ  للتو ةآل ووو

 للمساءلة تةدي إىل مساهمات ملزمة للدي .

ياليت  ت ه عن معاهودة موةمتر    2015كا ه اتفاق ة لاري  

ت ائهوود العامل وة ملكاححوة     تارم ًة   ع مًة21COPاألطرا  ك

ملزموة  ر امل ا . كا ه ا تفاق ة عخارة عن معاهدة ديل وة حريودة   ت   

 2ل ت اآد من ا حتخاس اآراري إىل أقل مون  لهد  ياضح يتمثَّ

 درجوة مةويوة، مقار وةً    1.5درجة مةوية، يمتالعوة ائهوود مون أجول     

[. تتطل  ا تفاق ة مون كول   6ة ] الص اعاآقخة استويات ما قخل 

  توضوح ائودي    NDCدة ك ودَّ  ةعة تقدي  مساهمة يط  و ديلة موّق

ا فا اا يتفف م  هد  املعاهودة  عااات املخطَّالزم  خلف  ا  خ

درجة مةويوة.   2ل ت اآد من ا حتخاس اآراري إىل أقل من املتمثِّ

عضووًوا ت اتفاق وووة   191الووو   ، أتوووخح2021اعتخوواًرا موون مووارس    

األم  املتحدة اإلطارية لشهن ت ور امل وا  أطراًحوا ت اتفاق وة لواري       

ت مون العمول امل واشي الطموو      سو وا  5اليت تعمول علوى ديرة مودتها    

م افا ول الوذي   [. على الر   من التقد 6الذي تقوم لل الدي  املوقعة ]

أحرةتوول اتفاق ووة لوواري  ت مته وود الطريووف للعموول العوواملي، إ  أن      

الويت  ي ،ن مون الوحواء لتعهوداتها    الخ ة الودي  املشواركة   توتمكَّ   

 اآوورارة درجووة ادةةيوون أيًضووا أ هووا  وور كاح ووة إللقوواء متوسووا تخوو َّ

اسوتويات موا قخول     مقار وةً  مةويوة  درجوة  2 مون  لكوثر  أقول  العامل ة

  أسووووأ  توووا   الوووت رات لت   وووي ،[. مووو  مووورير الوقوووه5الصووو اعة ]

امل اش ووة، يل  مووا تتووداح  الخلوودان لتحسووني اقتصوواداتها موو  حتق ووف   

إىل شارطووة طريووف لات رؤيووة   ملحووة اآاجووة حووان ؛أهووداحها الخ ة ووة

الكرلون.   تهتي اآلوو   ف  د خبق َّاملستدامة ت عا  ُم للت م ة
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امللهمووة إ  موون موقوو  الق ووادة الطموحووة املسووتعدة لكسوور الوضوو       

 مد لن سلمان األمر الراهن. تتمثل رؤية تاح  السمو امللكي 

  اململكة العرل ة السعودية يجودهوا يحضوورها العواملي    وسِّت أن ُت

ل شومل املشوهد    ، وس اس ة يعا  الطاقوة إىل ما يراء اتا ت ائ

 جمل معل.  املتطور للتخف جمل من ت ر امل ا  يالتك  

 

 : اآر  على ال فا الخ ةة:الخعد الس اسي ت قض ة  :شامًسا

القووووى ال رل وووة لعووود  أيىل أيلويووواتكووان الووو فا كالعرلوووي  ت  

ا واء حور    أاآظر الخرتيلي الذي قررتل اململكة يعدة دي  عرل ة 

 من مصر يسوريا. سرا  ل يكلٍّإلني  1973 لرأكتو

لعوود هووذا القوورار الووذي يضوو  م ووال  الوو فا حتووه يوود السوولطات  

تخلورت ت ال ر  رؤية استهداح ة  ،الس اس ة لدي  امل طقة العرل ة

إىل إسرتات   ة س اس ة. يقود   له ح ما لعُدااق ال فا العرلي حتوَّ

 له ت التمظهرات التال ة:متثَّ

لوووة الطاقوووة الديل وووة ت لووواري  آمايوووة مصوووا   إ شووواء يكا -1

  وة. ل مصوا  الودي  امل تِ  يل، الويت متثِّو  أكة ملواجهة الدي  املستهِل

عه الوكالووة مخوادرات لوودا ل الو فا مثوول الطاقوة ال وييووة    يقود شو َّ  

  ها ملواة للخ ةة يل سه طاقة مت ددة.أر   

حوورض اآكومووات ال رل ووة ضوورا   علووى الووواردات ال فط ووة   -2

ها ةاية الخ ةة من مصودر ملووا يتشو    ال وزيع للخودا ل       كظاهر

ري الوو فا، صوودِّيلاط هووا الضوو ا الس اسووي يا قتصووادي علووى مُ   

  ة.يتقاس  عوا د هذق السلعة اإلسرتات   ة م  الدي  امل ِت
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م  ة جديدة ااق اخلل   لعد قرار قط  أ شهت إسرتات   ات  -3

قوووة  لووا زا ر د الوور    ج مووي كووارت الوو فا، حقوود هوودَّ  إموودادات

. يظهوور مخوودأ  ياإلمووداداتتوودشل سووري  ت اخللوو   آمايووة امل ووال    

ا ملخووودأ   كسوووون القوووا   علوووى  ظريوووة كالعموووودان     كوووارتر لوووديلً 

 اخلل  . ألمنكضام ني  يإيرانيهما السعودية   :املتقال ن

كعوووام  اإليرا  وووةيالثوووورة  ألح ا سوووتانيلعووود ال وووزي السووووح يت   

يتواجوووودت القوووووات  ،أ كووووارترقووووه ياشوووو طن مخوووودطخَّ ، 1979

اخللوو   لشووكل مخاشوور آمايووة م ووال  الوو فا موون    ت األمريك ووة 

. اإليرا ووويمووون التهديووود  اإلموووداداتيةايوووة  ،التهديووود السووووح يت

 ،موون القووومي األمريكووي  موون األ يت ووزأ   ايأتووخح اخللوو   جووزءً  

ا سوعار تراجًعو  ة هذا املفهووم لعود  وزي الكويوه؛ يتراجعوه األ     يتعزَّ

 ات. ات يالتسع     الثما   ا ش ها ًل

ض ل سووت    الس اسووي  القضوو ة الخ ة ووة تتعوورَّ  يلوودا جل  ووا أن  

 وواع  أعلى ال فا دين  رق من  الواضح، حا هتمام ال رلي م ص ٌّ

ا موون الوو فا حتًكوو األشوودمثوول الفحوو   ،شوورىاأل األحفوووريالوقووود 

 يال اة يالطاقة ال ويية.

شوو   العشوور سوو وات  حفووي الو يووات املتحوودة ل ووه الشووركات  

 66يه ووا   ، طووة كهرلوواء تعموول لووالفح    28املاضوو ة مراحووف  

أعطووه الزيووادات ت  الت ف ووذ، ي طووة أشوورى حتووه التخطوو ا أي   

 ا فذق املشريعات.ا جديًدأسعار ال اة حاحًز

 طوووة ححووو   16ملا  وووا ت العقووود امل صووورم  أيت أيريلوووا ل وووه 

 ،ا  خعااوواتجديوودة ر وو  شطووة ا حتوواد األيريلووي لتخوواد  حصووص   
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خة  رتفواع درجوات   ياليت تفرض عقولات لدى ا خعاا ال اةات املسخِّ

موون تشوو  ل  طووات    يوو إتتحووو  شووركة   إيطال ووااآوورارة. يت 

الكهرلووواء لوووال فا إىل تشووو  لها لوووالفح  كموووا تخ وووه لريطا  وووا     

 يًضا! أالتش  ل لالفح  

  لا راقخ ووا اهتمووام اآووزإي ا املشوكلة  فط ووة يل سووه ل ة ووة! ًلإ

 ووول أجنووود  ،ل لاملسوووهلة امل اش وووةيووول يم ظريوووالووودميقراطي يمفكر

ل فا  تقويٌ ع ل     ي تمن العق دة الس اس ة. يهذا  اأتخح جزًء

لووووول ملسوووووتقخل شوووووركات الووووو فا الصوووووخري   ؛اخللووووو   ححسووووو 

األمريك ووووة الوووويت متلكهووووا ديا وووور اقتصووووادية داعمووووة للحووووز       

 كووا يموون آشوور ال ووات هووذق املعركووة كداشوول أمري      ائمهوووري!

العوووام   توق وو  حووواك  كال فور  وووا كالووودميقراطي   ووواحني   وسووو 

ا يفووورض علوووى م ووو  السووو ارات ائديووودة    ا ت ف وووذي أموووًر املاضوووي

موون  خوواع ت الو يووة لووهن تكووون شال ووًةللركووا  يالشوواح ات الوويت ُت

 .  2035ا  خعااات حبلو  عام 

يأعل ه شركة ج را  موتورة عون شططهوا للتخلوي التودرجيي     

 ،ات يالشاح ات اليت تعمل لالخرتي  يالوديز  لالكامول  عن الس ار

يعوودم ل عهووا سوووى املركخووات اخلال ووة موون ا  خعااووات حبلووو  عووام   

كووان هووذا افوووس لالخ ةووة يالووذي   يلوو   موون املعووري  إْن   .2035

مون قلوف حق قوي     ا الًعو  من عق دة اآز  الدميقراطي اأتخح جزًء

قوووووة اآووووز  علووووى امل ووووا  أي  ايلووووة س اسوووو ة شف ووووة لتقوووووي    

لوا يالو يوات املتحودة    ييرأ ر أن  واي ت  كل هما! ائمهوري أي 

ن  طوات تعخةوة   أل لة؛سه كونتاعتماد الس ارات الكهرلا  ة لن 
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ا. كموووا أن الصوووني ياف ووود يهموووا جووود  الطاقوووة الكهرلا  وووة قل لوووة

 ال رل ة.اقتصادان كخران   تسا دان الرؤية 

 هم وووًةأكوموووة السوووعودية يلوووه اآأات  وووم وووذ لدايوووة الثما   ي

لدايووة ت هووه فووا لقوووة، حتعاي ووه    قصوووى للمسووهلة امل اش ووة، يت خَّ  

ملا  ووا لتكوووين مزرعووة ش يووا كهريمشسوو ة ت    أات موو    ووالثما  

تا  للمملكوة حرتوة   أةا  ؛   ة يائخ لة كمشا   ر  الرياض الُع

موور أن اخل يووا  متالعووة التطووورات ال رل ووة ت الخوودا ل، يحق قووة األ  

 مكلفة.زا  ت لشمس ة  ا

قووادت اململكووة املعركووة   2015ت قمووة امل ووا  لفر سووا عووام  ي

ضووود اوووري  الووو فا، ييقفوووه لصووو لة ضووود اوووواي ت ال رل وووة    

اتفوواق م ووا  مركووز ضوود الوو فا، يجنحووه اململكووة ت       إلتوودار

ضد ملواوات الخ ةوة    حتويل كثر من  صو  ا تفاق لتكون عامًة

ال فا. يقد جنحوه اململكوة اعظو      هة ضدي زع الص ا ات املوجَّ

مثلمووا  شوورت يكالووة   ،مسوواع ها ر وو  الضوو و  الفر سوو ة افا لووة 

السووعودية  لع وووان:الصووحاحة الفر سوو ة كحوورا   لوورس  ت تقريوور    

 امل ا .ل اتفاق عطُِّت

فه اململكة ر استها لقمة العشرين  ووحمرب املاضوي لطور     يظَّي

 فا كمصودر للطاقوة.   تهه ول الو   إلعوادة هموة تهود    ممخادرة ل ة ة 

لووة ت كا قتصوواد الوودا ري ياعتموودت القمووة املخووادرة السووعودية املتمثِّ

يهوووي مخوووادرة تهوووود  لتقلووو ص ها ووول ت ا خعااووووات      ،للكرلوووون  

معائوة يتوديير    إلعوادة رلو  طورق   أالكرلون من ال فا لاسوتخدام  

ااهلووه  ،سووجمل الشووديد يموو  األ ا  خعااووات الكرلو  ووة ال فط ووة.  
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هذا القرار الوذي   -اا ح ها للومخر   -الديل ة  اإلع ميسا ل 

 ال فط ة.ا للدي   صًر د يَع

ت جموووا   2030مشوووريعات الرؤيوووة السوووعودية  ياملةكَّووود أن 

أكوورب رد علووى لرا وو  اسووتخدام   د حتسووني امل ووا  يتهه وول الخ ةووة تَعوو 

 .  قض ة الخ ةة وارلة ال فا

 

يرؤيتهوا ت جمالهوة   ز إسورتات   ة اململكوة   ما الوذي مي ِّو   :سادًسا

 الت ر امل اشي؟ حتدي

لكووي توو  ح إسوورتات   ة ت وور امل ووا ، جيوو  أن تتكووون موون        

عون   (Mitigation)التخف جمل من آاار ت ور امل وا     يه األيىل :مهمتني

طريووف شفوو  ا خعااووات ال وواةات الدح ةووة، يإةالووة الكرلووون موون        

  ة م إسوورتات ال وو   ائوووي، ياحت وواة الكرلووون يختزي وول. تقوودِّ 

هوا  اململكة العرل ة السعودية  قتصاد الكرلون الدا ري اليت أقرَّ

م اًلوووا للتخف وووجمل. تقووودِّا يحعَّ  وووقوووادة جمموعوووة العشووورين  ظاًموووا ياقع 

ا أمام األهدا  املت احسة للتخف جمل من ت ور  ا مهم ا يسًطحلًّ املخادرة

امل ووا  يجوودياها موون شوو   ا سووتفادة موون الخ  ووة التحت ووة اآال ووة      

 التقووا  الكرلووون يإعووادة اسووتخدامل    لتشووملطاقووة يتعديلووها  لل

 لرامات  وووايتووودييرق. يعتووورب اقتصووواد الكرلوووون الووودا ري مفهوًموووا   

ر اااًها ملستقخل مسوتدام يت  و  اآلوو  التق  وة     وحِّلامكا ل أن ُي

مثوول تقريوور  ،لاهظووة التكلفووة الوويت توودعو إل هووا األطوورا  األشوورى 

"Net Zero  لصوووادر عووون يكالوووة الطاقوووة ا ،"2050حبلوووو  عوووام

  سووري  لع ووًدا عوون الوقووود     لووو "حتووو  ريِّيالووذي ُيوو  ، IEAالديل ووة ك



75 

–2021  2015  
111 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

[. يسووت د ا  تقوواد األشوور لتقريوور يكالووة الطاقووة     10األحفوووري" ]

الديل ووة موون قخوول توواح  السوومو امللكووي األموور عخوود العزيووز لوون      

 علوى سلمان كيةير الطاقة السعودي  إىل العواق  الوش مة اوتملة 

يكالوة الطاقوة    ت حالوة حتقوف سو  اريوهات   ق الطاقة العامل ة اسوأ

الويت تودعي اآقووق اآصورية فود  توات ا  خعااوات        ي ،الديل ة

الطاقوة املت ووع الوذي يع ود      موزي   د . يَع2050الصفرية حبلو  عام 

تديير الكرلون أكثر اتساًقا مو  التطوور الطخ عوي للخ  وة التحت وة      

حظتهوووا عووورب القووورين. سووو كون الوووتخلص  للطاقوووة الووويت متوووه م 

موون الوقووود األحفوووري يسوو طرة مصووادر     يالسووالف أليا وول  املخكوور

الطاقة املت ددة مثل الطاقة الشمس ة يطاقة الريا  املوتى لل مون  

، كما أ ل س ع ف ت م وة  قخل يكالة الطاقة الديل ة أكثر تكلفًة

 ا قتصادات ال اشةة.

ادر الوقووود األحفوووري  تظهوور األحبوواا اآديثووة أيًضووا أن مصوو    

 د َعوووت. تتخووواين ت أارهوووا الخ ةوووي يشووودة ا خعاااتهوووا مووون الكرلوووون     

يتكريور الو فا    معائوة ي قول  ي من إ تا   اةات الدح ةةالا خعااات 

اخلووام السووعودي موون لووني أد ووى املعوود ت ت م وو  أحنوواء العووا         

الكرلوووون،  توووديير قتصوووادا[. يهوووذا يعووو  أ ووول ت مسوووتقخل   8،9]

ظة الطاقة املت وعة ما تخقى من لرام ل الوخرتي  األقول   ستشمل  ف

تسوووومح التكلفووووة امل خفضووووة  ي وووواةات الدح ةووووة.  شوووودةي تكلفووووًة

يافوووام  العال ووة فووذق األ ووواع موون الوو فا اخلووام لا سووتثمار ت        

التقووا  الكرلووون يختزي وول ت عمل ووات امل خوو  ياملصوو ، يلالتووالي    

 لقطاعووات  رلووو يإ تووا  م ت ووات لرتيل ووة قريخووة موون الصووفر الك     

الكرلووون تعوو  تووديير ن رؤيووة اقتصوواد إلخرتيك ماييووات يال قوول. ا
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تعزيووز الريووادة السووعودية العامل ووة ت جمووا  الطاقووة، يهووو أموور توورى  

جمموعوووات املصوووا  اخلاتوووة أ ووول موووربر كووواٍ  لووورح  اآلوووو    

من ح ث التكلفة من أجل ترسو   اف م وة    يحعال ًة األكثر ياقع ًة

ن افود   إلعا  ائديود اخلوالي مون الكرلوون.     التك ولوج ة ت ا

 يةيت و ر السورد   خواس اآوراري،  هو تقل ول الكرلوون إللطواء ا حت   

إىل شوو ط ة الوقووود األحفوووري لوون يووةدي إ  إىل ةيووادة اخل حووات       

خوول قووادة العووا   يتووهشر العموول. مت ا عوورتا  لهووذق اآق قووة موون قِ   

رتات   ة الويت  ش   قموة جمموعوة العشورين مون شو   تهي ود اإلسو       

تتخ اها اململكة العرل وة السوعودية، يهوو األمور الوذي مون الواضوح        

 أ ل أةع  العديد من ائهات الفاعلة يمراكز الفكر ال رل ة.

عووو ية علوووى للووو،، أشوووذت اململكوووة العرل وووة السوووعودية ةموووام 

 مون  ٪4د خبف  ا خعااوات الكرلوون لوهكثر مون     الق ادة ت التعه 

 موون حقووا ٪1.86قووه حقَّ أ هووا موون الوور   ىعلوو العامل ووة املسوواهمة

موووون شوووو   مخووووادرة الشوووورق  2019 عووووام ت العامل ووووة ا  خعااووووات

[. يهوووذا يعووو  أن مسووواهمة اململكوووة    2،10األيسوووا اخلضوووراء ] 

تزيد عوون سووالعرل ووة السووعودية ت اآوود موون ا خعااووات الكرلووون      

ضوووعجمل حصوووتها اآال وووة مووون ا  خعااوووات العامل وووة. كموووا سوووتعطي  

أليلوية ل ستثمار ت الطاقة املت ددة لهد  ةيادة حصتها املخادرة ا

يهوووذا يةكووود إدرا    .٪0.5إىل  ٪0.3ت  فظوووة الطاقوووة مووون   

آ وووو  التحوووودي املتمثوووول ت إةالووووة  ر ت اململكووووة تووووا عي القوووورا

الكرلوووون الوووذي سووو تطل  التووو ةر لوووني مصوووادر الطاقوووة املت وووددة  

يالقوودرة   Reliabilityك يمصووادر الطاقووة التقل ديووة لزيووادة املواوق ووة  

 تت اهلول  الًخا موا   - ل سجمل –ل التكال جمل. هذا شيء على حتم 
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مثووول يكالوووة الطاقوووة  ،امل وووا  العامل وووة األشووورى س اسوووات يتقوووارير

مصووادر الطاقووة املت ووددة   علووى ث  علووى ا عتمووادالديل ووة الوويت حتوو 

عووام ت  سوورتات   ة السووعودية لشووكل    اإل تسووت د . ٪ 100ل سووخة 

ت ور امل وا  إىل ت ويو   فظوة الطاقوة مون شو           تخف جمل من آاوار ال

احت وواة كووذل، إىل تق  ووات  ي ،اعتموواد مصووادر الطاقووة املت ووددة  

 الكرلون.

الكرلوون مون شو        التقوا خادرة اخلضراء أيًضوا  املتستهد  

 10العمل وووات الطخ ع وووة عووون طريوووف ةراعوووة األشووو ار. مووو  يجوووود   

العقووووود  مل ووووارات شوووو رة سووووُتزرع ت م وووو  أحنوووواء اململكووووة ت 

ضوخ   حت واة    مكمون القادمة، لن يكوون هوذا املشوريع اثالوة     

الكرلون ححس ، لل س كون أيًضوا اسوتثماًرا كوخًرا للتك وجمل     

يهووووو ائوووووزء الثوووووا ي مووووون أي    ،Adaptationك موووو  ت ووووور امل وووووا  

املزريعووة ت تربيوود   ل خاتووات. ستسوواعد احعالووةإسوورتات   ة م اش ووة  

ر موووون شوووو   التووووخخ كووووذل،الخ ةووووة موووون شوووو   توووووحر الظوووول ي 

حووان ا سووتثمار ت مثوول هووذق    يفووذا، Evapotranspiration [11 .]ك

لوال  األهم ووة لتخف وجمل آاوار ت وور     الواسوعة ا  تشووار أمورٌ   زريعوات امل

. توووولي الرؤيوووة خووواس اآوووراريامل وووا  يالتك وووجمل مووو  ظوووري  ا حت

 د يَعوو ح ووث ا للحفوواظ علووى الخ ةووةت ووامل اش ووة السووعودية اهتماًمووا شا

ان الت وع الخ ولوجي ت الرب يالخحر أحد اآلاار املتسارعة لوت ر  حقد

، حا ول يشوكل لواطر كوخرة علووى     لكورق أعو ق   امل وا  كموا مت  

. سووتهشذ املخووادرة اخلضووراء العموول للعوو   اإل سووا ي قالل ووة امل وواطف

اآووالي لشووهن امل وواطف اوم ووة إىل مسووتوى آشوور موون شوو   رحوو        

 إمووالي موون ٪30 ووة إىل أكثوور موون ال سووخة املةويووة للم وواطف اوم
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تضووووعها سن إسوووورتات   ة امل ووووا  السووووعودية  إ[. 2] الووووخ د مسوووواحة

 يالتك وووووووووجمل (Mitigation) التخف وووووووووجمل جمووووووووواليكرا ووووووووودة ت 

مووووو  شطوووووا قاللوووووة    Conservationك احظوووووةياو  Adaptationك

تحو  حنو اقتصواد مسوتدام يحًقوا    الة عزِّللت ف ذ يأهدا  مدريسة ُت

 .2030لرؤية اململكة 

 

لوتمكني إسورتات   ة اململكوة للوت ر      املقرتحوة اخلطوات  :سالًعا

 :امل اشي

د مخوادرة اململكوة اخلضوراء خبفو  كوخر      يتطل  حتق ف تعه و 

 العامل وة   املساهمة من ٪4شكل أكثر من كي   خعااات الكرلون

 ا لووو   حقوووا ئا ووو  إ توووا  الطاقوووة يإموووداداتها     اهتماًموووا شات ووو 

(supply) قوة املت وددة ياحت واة الكرلوون يموا إىل      مصادر الطاك

.  Demandك يلكوون أيًضووا إىل جا وو  الطلوو  علووى الطاقووة    ،للوو،

 *تشووومل لعووو  عوامووول الوووتمكني خلفووو  الخصووومة الكرلو  وووة     

  سته   الطاقة السعودي ما يلي:

ت  لتحسوني كفواءة اسوته   الطاقوة     إجراءات أكثر تورامةً  -

حلوو   تقدي   ، السك  يالت اري. على يجل اخلصوالقطاعني 

يالعوز  اآوراري   التهويوة يتك  وجمل افوواء     أ ظموة لتحسني كفواءة  

                                                           
  هوي مقودار ا خعااوات الكرلوون املسوةي  ع هوا أي م وت  أي        carbon footprint* الخصمة الكرلو  ة ك

عمل ة ت اع ة. يت  حسا  م   ا خعااات الكرلون املرتخطوة لا توا  املوواد اخلوام ي قلوها يمعائتهوا،       

ل هوذق املراحول مون ح واة     تص    امل ت  ي قلل يتوةيعل ياسوتخدامل يإعوادة تودييرق أي الوتخلص م ول. كو      

امل ت  قد تتضمن إط ق ا خعااات كرلو  ة كمثًلا: شاح ة ت قول امل وت  حتورق ديوز ، يي خعوث مون للو،        

اا ي أكس د الكرلون من عادم الشاح ة ، إلا مع ا كل هذا الكرلون املتعلف لديرة ح اة امل وت ؛  

 حان هذق هي لصمتل الكرلو  ة.
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 شوودةتصووخح موجووات اآوورارة يالعواتووجمل الرمل ووة أكثوور   سح ووث 

 يتكراًرا ت م طقت ا.

 ،ستثمارات ت الخ  ة التحت ة لل قل العام م خف  الكرلوون  ا -

عال وووة السووورعة. هوووذق   قطوووارات يال كهرلا  وووةمثووول اآووواح ت ال 

ختطوو ا املوودن   توواحخهاحقووا إلا  سووتكون جمديووةً مارات ا سووتث

  ،Urban sprawlاألحقوي ك  من ا متداد الذي يزيد الكثاحة يحيد 

 أيًضوا  ييقصر مسواحات الورح ت. جيو  أن يكوون للو، مصوحوًلا      

لووتمكني ال قوول ال شووا مثوول املشووي يركووو  الوودراجات ت املهووام   

 LINEضون مشوريع   لاإلضاحة إىل األ راض الرتح ه ة. حيت ،ال وم ة

 مد لن سلمان ت   وم هذق الرؤيوة ملدي وة لات    األمر أعل لالذي 

يلتحق ف إسرتات   ة امل ا   .قدرة ت قل  سم ة شال ة من الكرلون

السووعودي، جيوو  علووى م وو  املوودن السووعودية الكووربى أن حتووذي     

 حذيها.

ختطو ا املوودن هووو جوووهر شفو  ا  خعااووات الكرلو  ووة موون    -

أكوورب مصووادر ا  خعااووات ت   أحووديالووذي يشووكل   ،قطوواع ال قوول 

ن توقوووو  أن تووووزداد ال سووووخة أل الي ، 2017 عووووام ٪23اململكووووة ك

قطاعووووات الصوووو اعة يتول وووود الكهرلوووواء ت طريقهووووا لتخفوووو       

ت أمريكا ح وث أتوخح    اما حديهذا  أسرع،ا خعاااتها لشكل 

حوول مشووكلة . ت ا  خعااووات  1ك ن ع ووده  القطوواع رقوو  ال قوول اآل

ا عووون طريوووف  شصوًتووو ل حووورادت الكرلوووون مووون ال قووول   ا خعااوووا

يلوون  ،ا ةدحووام مشووكلةالسوو ارات الكهرلا  ووة يحوودها لوون حيوول  

خلف  ا  خعااات لسخ  الوقه الذي يتطلخل تخديل  ايكون كاحً 

سووو ة.   15ن السووو ارة تعووو   ت املتوسوووا    أل ؛سوووطو  السووو ارات  أ
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مووون الس اسوووات الووويت حتفوووز دشوووو  لعووو       احوووان مزجًيووو  ،يفوووذا

تقلووول اآاجوووة   ل ارات الكهرلا  وووة يلكووون ت الوقوووه  فسووو  السووو

مثوول. اآوول األ يهوو ، سووتخدام السوو ارة ملسوواحات طويلووة ت املوودن  

ختطوو ا املوودن لتكووون ل ةووة مرحخووة للمشووي عوون طريووف التشوو ر     

يكذل،  ،السك  ة ل ح اءيختط ا الشوارع يتقري  اخلدمات 

تق  وات   دميسوتخ سهولة الوتو  ل قل عام عالي ائودة يالكفاءة 

سووتكون  - قل لووة ا  خعااووات مثوول القطووار يالخووا  الكهرلووا ي   

زات ملشريع  و يلي العهد هذق كا ه اوفِّ يلعل ،أكثر جديى

 .the LINEت   وم 

لشووهن الظووري  امل اش ووة املسووتقخل ة،   عوودم الوضووو موو  تزايوود  -

 اآاجوة  حان ة؛ا جتماع  اتيالعرض يالطل  على الطاقة، يالت ر

أحضووول   Predictive modelsك إىل منوووال  يل ا وووات ت خةيوووة ُمِلحوووة

إ شووواء مركوووز جيوو    ،إللوو ل عمل وووة توو   القووورار. فووذا السوووخ    

ر امل ووا  يالووذكاء ا تووط اعي حتووه مظلووة   ت   وو ألحبوواا سووعودي

 قدم سو  . SDAIAاف ةة السعودية للخ ا ات يالذكاء ا توط اعي ك 

ت القطواعني   قورار املركز مدش ت مهموة للعديود مون أتوحا  ال    

 :اا ت لل، على سخ ل املثا    اآصر اآكومي ياخلا ،

ةيوادة الضوخال ة ت   : مو   علوى الطاقوة   الت خوة لوالعرض يالطلو     -1

الوووذكاء الطقووو  لسوووخ  ت ووور امل وووا ، ميكووون أن يسووواعد   حالوووة

 يقه يج ز.ت تقدي  ت خةات أكثر دقة مكا  ة ت  ا تط اعي

عووون طريوووف  ت وووة للطاقوووة:  الخ  وووة التحمووون  خعااوووات  تقل ووول ا -2

 ووواةات الامل ثوووان كأحووود  اتلكشوووجمل تسووورل تعلووو   اآللوووةاسوووتخدام 

 .للالدح ةة القوية  يم   تسر 
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ال قوووول: ميكوووون أن تسوووواعد   علووووى يسووووا ل طلوووو المنذجووووة  -3

ت اختوال قورارات   شوارةم ات تعل   اآللة يمو  الخ ا وات الضوخمة    

الت خووة الخ  ووة التحت ووة موون شوو   منذجووة اسووتخدام ال قوول اآووالي ي  

 .لالطل  املستقخلي

احت وواة اووا ي    د إةالووة اووا ي أكسوو د الكرلووون يعزلوول: يَعوو      -4

الكرلوون.  اقتصواد توديير    ركا ز إطوار  ىحدإأكس د الكرلون 

 واقو  املحتديود  تطوير أحباا ل رض ت  املركزميكن أن يساعد 

يكوووذل، مراقخوووة هوووذق املواقووو  مل ووو  الكرلوووون، الواعووودة آوووخ  

 التسرلات.

الر   من أهم ة تقل ل الخصمة الكرلو  وة، إ  أن  أيًضا يعلى 

األحبووواا الخ ة وووة اآديثوووة َشووودََّدت كوووذل، علوووى أهم وووة َيْضووو         

 -س اسات ل ة ة شاملة تهشوذ لعوني ا عتخوار معواير ل ة وة أشورى       

  تقل ت أهم تها عون أهم وة قضو ة ت ور      -اآديد الكوكخ ة 

ة لتسو  م زا  وات ل ة وة    . ُتعر  هوذق اآوديد الكوكخ و   [18]امل ا  

إْن مت تعديها قد تسوخ  كووارا ل ة وة   ميكون اايةهوا. تشومل       

الخ ة وووووة: ت ووووور امل وووووا ، يالت ووووووع الخ ولووووووجي،   امل زا  ووووواتهوووووذق 

يال  رتيجني يالفسفور الك م وا ي، يحتمو  او طوات، يحتوو       

ال طاء ال خاتي، ياألمن املا ي، ي ضوو  األيةين، يافخواء ائووي،    

وا الك م ووووا ي. اسووووت ت ه األحبوووواا الخ ة ووووة اآديثووووة أن  يالتلوووو

الس اسات امُلق ِّدة للكرلون قد ُتعزِّة مصادر للطاقة ضوارة لوخع    

هووذق اآووديد الكوكخ ووة، علووى سووخ ل املثووا  الوقووود اآ وووي قوود  

 امل زا  وات يساه  ت تقل ل ا حتخاس اآراري؛ يلكون قود ي تهو،    

  طواء ال خواتي، ياألمون املوا ي    لل و رتيجني الك م وا ي، يال   الخ ة وة 
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. لاإلضوواحة إىل للوو،، اسووت خطه لعوو  الدراسووات أن اتفوواق      [19]

لوواري  للم ووا  قوود   يتواحووف موو  اآووديد الكوكخ ووة املفريضووة،   

  حتووديث اتفوواق لوواري  للم ووا  ل شوومل م وو  اآووديد      يأ وول جيوو 

 -؛ كي   يت  إجياد حلو  ملشوكلة ل ة وة   [21 ،20]الكوكخ ة 

قصووى   علوى حسوا  معواير ل ة وة أشورى لات أهم وة       -ت ر امل ا 

كما رأى لعو  الخواحثني أن الس اسوات     .[22] كالت وع الخ ولوجي

رها علووى الخ ة ووة املختزلووة لتخفوو   الكرلووون قوود تكووون أضوورا    

توووحة اإل سوووان، يالت ووووع الخ ولووووجي، ييحووورة املووووارد الطخ ع وووة      

ل ج وووا  القادموووة أكووورب مووون تلووو، املرتخطوووة لالس اسوووات الخ ة وووة   

 .[23]الشاملة لعدة معاير ل ة ة مت وعة 

حتقووووف كووووي املخووووادرات التمك   ووووة ال ةمووووة ل   لعوووو هووووذق 

كتسو  م وزة ت احسو ة    لتي ،إسرتات   ة امل ا  ت اململكة أهداحها

ت العصووور ائديووود ل قتصووواد العووواملي اخلوووالي مووون الكرلوووون.       

قوود د املقخلووة لسووخ  أةمووة امل ووا   الت وو رات الوويت سووتحدا ت العقووو 

فوا عواقو  ج وس اسو ة يمال وة كوخرة. سوتكون       ي تكون مودمرةً 

ا سووووتعداد التك ولوووووجي   موووون   العال ووووة  سووووتويات املالوووودي  لات  

 ختوووال قووورارات قويوووة   جاهزيوووًة  يالس اسوووي يا قتصوووادي أكثووور 

آمايووة مصوواآها. إلا اسووتمرت إسوورتات   ة امل ووا  ت اململكووة ت  

شوار  مثول تلو، امل    وع ةس اسات قاللة للت ف ذ يمشاري   التحو  إىل

را ودة  ال هوي اململكوة العرل وة السوعودية     حاملتوق  أن تكوون ، إل ها

 ت العقود املقخلة لالن اهلل.ا ت مكاححة ت ر امل ا    عامل

هوو  لتقوودي  أيًضووا  حت ووا  اململكووة امل يموون املهوو  لفووه ا  تخوواق  

الخ ةووي ت السووعودية، إىل جا وو     قووراءات سوو وية ملةشوورات الُخعوود   
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ضوو  ُأطوور  . كمووا يووتعني ي م اقشووة اآلل ووات املعووزِّةة آمايووة الخ ةووة    

 ظرية ُيمكن ا سرتشاد لها ت دع  جهوود تعزيوز اسوتدامة قطواع     

خوووول ائهووووات املختصَّووووة لصوووو ا ة ش ووووارات رحوووو  موووون ِقالطاقووووة، ُت

 إسرتات   ة جديدة َتْضَمن مكاس  اقتصوادية عال وة ت ظول إدارة   

موو  عوودم إ فووا   شوور الوووعي يتقوودي  اآووواحز        متواة ووة للموووارد. 

لتش    تك ولوج ا الطاقة املستدامة. يدع  ا لتكوار ت تصو      

الووربام  ياألجهووزة ي شوورها علووى  طوواق ياسوو ، يتوووحر ل ةووة عموول      

م اسخة مل اقشوة قضو ة التصوح ر، يك ف وة إعوادة تهه ول األراضوي        

 الرعوية لدي ا.

 خارات أشرى   جي  ااهلها، يم ها:أيًضا، حثمة اعت

 ة،جمل ت ا لتزاة الس اسي ت جموا ت عود  وظَّمور الخ ةة ُتأن أ -1

عل  ووا ا  ضوومام ألكوورب قوودر     ،جمل لتعط وول الت م ووة. يلووذل،  وظَّوويُت

ياملعاهوووود ياملراكووووز املووووةارة   املةسسووووات الديل ووووة ةكوووون موووون  

مووون . ياشت وووار ائا ووو  املوووتحفا ياإلقل م وووة.يا تفاق ووات الديل وووة  

 .العا  حلفاء ت موضوع الخ ةة

مصوا  يط  وة ياضوحة مون ا رتقواء لالثقاحوة ياملعط وات        مثة  -2

 ظموووة يالتشوووريعات يالت ظ موووات يشوووفاح ة كاملوووة للموووواطن    كاأل

ياملةسسوووات  الخ ة وووة. يعمووول أكووورب قووودر ةكووون مووون مقايموووات  

   .ر يالتش ر يا ستمطار... ضضرار كالتخاأل

 يالصووحاريل يةايووة السووواحل  واعووأاعتموواد التووديير لكوول  -3

 . ظمة حاةمةأمن التلوا اعاير ي

 ؛ي  رحب ووةل أن تكووون ااريووة  ضَّووفجيوواد توو اعة ل ة ووة كيُ  إ -4

، كادمي ووةأك :حبسووخل  تتطووور ح هووا م وو  طخقووات القطوواع    كوولٌّ
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جيواد  إي ،ياخلوربات   ،العموا   ،نياملسوتف د  استشارية، املقاي ت،

 .عااات يل   م عهايسا ل السوق يالتسل   لت ظ   ا  خ

ضوريرة سورعة اختوال يت ف وذ     يمن امله  التهك ود إماًلوا علوى    

القرار، كما حدا ت الس وات القل لوة املاضو ة، ملواجهوة كاراوة     

الوووت ر امل ووواشي اآتم وووة. جيووو  علوووى م ووو  ائهوووات التشوووريع ة    

مًعووا علووى ت ف ووذ اخلطووا املدريسووة علووى أكموول   يالت ف ذيووة العموول

 تفع وول الوودير اإلع مووي، شاتووًة ت األيسووا  يجول، لاإلضوواحة إىل 

يأشوًرا،   العلم ة، لتسول ا الضووء علوى إجنواةات اململكوة الخ ة وة.      

د جيوو  علووى ائم وو  أن يتوو قن لووهن أي قوورار  تخووذق ال وووم سوو حدِّ     

ةووا حيووت  ضووريرة الخحووث يالتطوووير ت    ؛مصوور األج ووا  القادمووة 

 التق  ات لات الصلة.

  ُتوو َماع القوورار يالخوواحثون   يموون الضووريري كووذل، أن يسوواه   

السعوديون ت تخ ِّي الس اسات الخ ة ة الشاملة يطر  هذا ال قود ت  

طايلة املفايضات العامل ة اليت تركز على َمْ و  اسوته   يتصودير    

 الوقود األحفوري.  

 

 التوت ات. :اامً ا

الخ ةووة ر امل ووا  يمووا يهوودد إ شوواء مركووز سووعودي ألحبوواا ت   وو  -1

السوووعودية للخ ا وووات يالوووذكاء ا توووط اعي     مظلوووة اف ةوووة  حتوووه

متالعوووة  لاسوووتمرار  ياملراكوووز الووو ظرة ت العوووا . يقووووم  SDAIAك

ا ت ا عتخار ًذامل ا  ت امل طقة يالعا  لتقدي  اآلو  املقرتحة كآش
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اع توووهار للووو، علوووى أسوووواق الطاقوووة يتوووداع تها ا قتصوووادية  لصووو َّ 

 القرار من جهود  ل ة يتعاين عاملي.

عوون  اإلحصووا  ةرقووام ياملعلومووات صووو  علووى اآقووا ف ياألاآ -2

ائزيووورة  يلووواألشصتووواري  امل وووا  يحتو تووول ت م ووواطف ا هتموووام   

الفعووا  للمووت رات املسووتقخل ة.    الت خووةالعرل ووة، ةووا يسوواعد علووى    

 العديود ملواجهوة   ةاإلسورتات    لتكون من مكو ات إعداد اخلطوة  

 ت املت رات امل اش ة.

 ،جبم ووو  يسوووا لل اإلع مووويشوووعيب لوووالتثق جمل رحووو  الووووعي ال -3

ت تل، التحديات، ي ورس أهم وة الخ ةوة     اشع  مشارًكالل كون 

يامل وا  ل سووهل علوى ائم وو  التعوواين ت تطخ وف اإلجووراءات يتعووديل    

السلو  اآضاري، ت م   جوا   اآ اة كاتتمو ، العوا  ت،   

 للخ ةوووةاألحووراد  يالقطوواع العوووام ياخلووا ، ي شوور اقاحوووة كتووديف      

 تطخ ًقا يمفهوًما 

كن عوودة يم وعووة ت  اةيووارات م دا  ووة عمل ووة ت أموو   ت ظوو    -4

ل رض ا طو ع علوى ك ف وة     ؛ياملختلفة للمملكة املشالهةالخ ةات 

يالوذي ت ال الو     األهلي،التعامل م  مت رات امل ا  من م ظوره  

توهاًرا مون التودشل الس اسوي يائشو        يكون أكثر شفاح ًة يأقول 

 صادي.ا قت

 اإل ووذارا سووتمرار ت ا سووتعداد التك ولوووجي لرحوو  قوودرة      -5

للتصور    ةا يعطي مسواحةً  ؛املخكر عن الكوارا الخ ة ة يامل ا 

يالوويت  الًخووا  يلووذل، تقوول التكووال جمل يائهووود املخذيلووة  ،يالتعووديل

 يس اس ة. اقتصاديةيصاحخها أطماع 
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لكووة مسوواهمة ائامعووات ياملراكووز الخحث ووة املختلفووة ت املم  -6

يدي  جملوووو  التعوووواين ي رهوووو  ت الدراسووووات املع  ووووة للوقووووو     

ي ورق. ييشور     األشضور الكرلوون، اف ودريجني    تسور ال ظ جمل، 

  .1ك ل ت التوت ة رق  إلعلى لل، مركز الخحث املشار 

إتاحووووة اتووووا  لطوووور  رؤى استشووووراح ة للمسووووتقخل الخ ةووووي    -7

ت م ووة فووف ياملسووت دات، يتتماشووى موو  ُمقتضوو ات ال   تللمملكووة، ت

 املستدامة.

تووحر جمووا  تفوواعلي لووني اخلوورباء ياألكووادمي ني ت املركووز   -8

 الخ ة وة؛  لا سوتدامة  املع  وة  ائهات م   1املشار إل ل ت التوت ة ك

 .اململكة ت الخ ةي لائا   املتعلقة القضايا مُلعائة

يتوو ا ة س اسووات   ،م اقشووة اآلل ووات املعووزِّةة آمايووة الخ ةووة    -9

 تطورة ضمن اخلطة اإلسرتات   ة املقرتحة.يلرام  ل ة ة ُم

اسووووتعراض إشووووكال ة ا سووووتدامة يالتحووووديات الخ ة ووووة ت      -10

 اململكووة، يُسووخل إدارة املوووارد لصووورة أحضوول شاتووة ح مووا مووص    

 امل اق. 

َتْون املوارد الطخ ع ة، يدراسة اإلمكا  ات املتاحوة للحفواظ    -11

 .على اوم ات الطخ ع ة يديرها ت الت م ة اآضرية

اسوووتقراء ألعووواد املخوووادرات الوط  وووة ت جموووا  العمووول الخ ةوووي    -12

امل ةم للت م ة ا قتصوادية يا جتماع وة؛ اوا ُيحقِّوف اايًلوا سوريًعا       

 ُيواك  الصَّحوة الخ ة ة  ل  ا.

العموووول علووووى إحووووراد مسوووواحة ياسووووعة مل اقشووووة املرتكووووزات   -13

يةايوة  التشريع ة املتعلقة لالعمل الخ ةي يالشوةين امل اش وة يتوون    

 املوارد الطخ ع ة.
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لضوومان -لالشووكل امل  وو  -إظهووار ائهووود اآكوم ووة   -14

حووف األج ووا  ت ا سووتفادة موون املوووارد الطخ ع ووة لصووورة ُمتواة ووة       

 يعادلة. 

إجياد حلو  شار   طاق التقل د تعزِّة مفهووم السو احة الخ ة وة     -15

 يإسهاماتها ت شطا يإسرتات   ات الت وي  ا قتصادي.

ء علوووى مخوووادرات املسوووةيل ة ا جتماع وووة املم َّوووزة إلقووواء الضوووو -16

جمووالي الوو فا يال وواة للحوود موون    ت للشووركات ياملصووا   العاملووة  

ا  خعااووات الكرلو  ووة الضووارة، ك وووع موون التحف ووز للشووركات    

 األشرى من أجل سعودية  ظ فة ل  تلوا.

الت س ف م  جهات ا شتصا  ت يةارة الطاقوة ييةارة الخ ةوة    -17

لتحوديث إسورتات   ات    ل رتواد العاموة   زراعوة يالر اسوة  ياليامل اق 

اململكة لات الع قة لالت ر امل اشي يمكاححة التصحر يختف جمل 

 .آاار ائفا 

شووورى  ووور  الرتك وووز علوووى لووودا ل اسوووتخدامات الوووخرتي  األ    -18

ا ت عامل  وو   ت للوو، يحتق ووف السووخف يالتوس وو ،اسووتخدامل كوقووود 

  ت الصوو اعات طريووف التوس ووهوذا اتووا  لرحوو  دشوول الديلووة، عوون  

امل ت وات يا تشوارها    ح ث ت و عالقا مة على مكررات الخرتي  من 

 ا.ا عامل  سعًر قلياأل حضل جودًةيكو ها األ

التشووو ر لت ف وووذ مخوووادرة  وووو يلوووي العهووود حوووو      اإلسوووراع -19

م وووواق الصوووور  الصووووحي يالزراعووووي املعائووووة يامل وووواق   لاسووووتخدام

ة تلتوزم لهوا   رة مسوتم ةارسوة جمتمع َّو   لوها ْعيَج ،السطح مة ياملاآوة 

 ة ي ر اآكوم ة. م   القطاعات اآكوم
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تطوير مصادر الطاقة ال ظ فة يرح   سختها ت جممل الطاقوة   -20

 مة ت اململكة.املستخَد

ا عوون طريووف  ورحوو  كفوواءة اسووتخدام الطاقووة يشفوو  التلوو      -21

 ة كلاتات يقطارات . الرتك ز على املوات ت العامة الكهرلا 

ة ال ااوة مون الصو اعات    ر تق  ة تقل ل ا  خعااوات ال اةيَّو  تطوي -22

ر ياليت تعترب من أسخا  الت   و  ،كمضرمة لالخ ةة ياملص َّفةة الخرتيل َّ

 ا.يتصريفها لطرق مقخولة عامل   ،امل اشي
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ʘ :املشاركون 

كضوووو جمل العوووورح   عخوووود اهلل. الورقووووة الر  سووووة ياملعقِّخووووون: د  •

  مووود. د ؛(2)كضووو جمل امللتقوووى  الق خووو ا  إلوووراه  . د ،(1)امللتقوووى 

 .(3)كض جمل امللتقى العامر 

                                                           
ة ووة موون جامعووة كووار   ي م لووون، لاحووث ت حلووو  الووت ر امل وواشي ت قطوواع  دكتوووراق ت اف دسووة الخ  (1)

 الطاقة.

دكتووراق ت اف دسوة الك م ا  ووة مون جامعووة امخريوا  كول وود  ل ودن، لاحووث ت التحسوني املسووتدام        (2)

 أل ظمة الطاقة. 

 ك ماييات.دكتوراق ت اف دسة الك م ا  ة من جامعة كور  ل، لاحث ت جما  الطاقة يالخرتي (3)
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 امللخص التنفيذي: 

؛ امُلطوووِّرين العقوواريني يحتووديات املرحلووة   ت ايلووه هووذق القضوو ة   

حخعد حديث تاح  السومو امللكوي يلوي العهود األمور  مود لون        

سووولمان عووون إسووورتات   ة التطووووير العقووواري، يعووون عووودم كفووواءة   

ات املرحلوة  امُلطوِّرين العقاريني اول ني يأن قدراته  أقول مون حتودي   

القادمة؛ يصخح من امله  ت اي  األلعاد ياألسخا  الويت جعلوته  علوى    

 قدمه  ت السوق العقاري إ  أ ه  ل سوا لاملستوى يالطمو  م ه . 

يمن الضريري لفه  أسخا  ضعجمل املشاري  العقارية ت السووق  

العقووواري السوووعودي، يااووواق  الخ وووة السووو ولة للمضوووارلة يلووو         

ي؛ حه  سلو  املستثمرين العقاريني، يحهو  اوورِّ    للتطوير العقار

األكووورب ت حتف وووز التطووووير العقووواري يااووواق ا سوووتثمارات حنوووو   

التطوير العقاري أي ل رها مون ق ووات ا سوتثمار، يمعرحوة أسوخا       

عزي  أ لخه  عن ا ستثمار ت التطوير العقاري، يك جمل ميكن 

 حتف زه  ل ستثمار ح ل.

ة حه  مودى تووح ر األديات ا سوتثمارية يجوودة     أيًضا، تربة أهم 

التشريعات يالت ظ مات اليت ختوص القطواع العقواري، يمون شوه ها      

حتف وز ق واة ا سوتثمار ت التطوووير العقواري، يَجْعول املشواري  الوويت       

حتتاجها الت م ة مشاري  جاللة ملستثمري القطواع اخلوا ؛ لوال ظر    

ح ر أديات ر  سو ة تسوه  ت   إىل أن أي استثمار عقاري حيتا  إىل تو

شوووكل منووووق يجودتووول، يهوووي  وعوووان: الت ظ موووات يالتشوووريعات،   

 يالتمويل يأديات ا ستثمار.
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كووذل، حموون املهوو  الرتك ووز علووى جووودة امل ووت  العقوواري الوويت    

حتوم حوفا العديد مون الشوكو ، ييخودي أن الع قوة الخواردة لوني       

قوواريني سوواهمه لشووكل املخطِّطووني ياملعموواريني يلووني امُلطوووِّرين الع

ياضوووح ت أن يكوووون امل وووت  العقووواري  ووور  اضووو  معماري وووا، يأن    

يساه  لشكل كوخر ت إ توا  ل ةوات عمرا  وة متواضوعة سواهمه       

 لشكل ياضح ت تشويل املدي ة السعودية املعاترة.   

ا ت قطوواع التطوووير العقوواري متعووددة    حال  وو ن الفوور  املتاحووة إ

حوووة ت القطووواع السوووك  جبم ووو   حه وووا  الفووور  املتا ؛يمت وعوووة

 ،لالسووكن امل سوور  موون السووكن الفوواشر يا تهوواءً   شوورا حل التووداءً 

 وول يفتقوور مل ت ووات  ايكووذل، لقطوواع التطوووير العقوواري املكووتيب ح  

تلوويب احت ووا  الشووركات ا سووتثمارية اآال ووة أي    ةحوواشر ةمكتخ وو

ل سوتثمار   السوعودية الشركات يالقطاعات الت اريوة القادموة إىل   

  .2030ة ت رؤي

  ما يلي:التوت ات اليت مت ا  تهاء إل ها يمن ألرة 

 ،  ت تقوودي  امل وواه  يالووربام  األكادمي ووة التهه ل ووة   التوس وو -1

 .يالتطوير اخلاتة لالتطوير العقاري األحباايتهس   مراكز 

رلوووا التطووووير العقووواري لووواخلطا العمرا  وووة الووويت تسووووعى        -2

ل علووى يضوو  الضوووالا   يالعموو ،ل رتقوواء جبووودة الخ ةووة العمرا  ووة   

ت  إسوهاماتل يالتهكود مون    ،يالتشريعات اليت حتك  جودة امل ت 

 .اا يمال  ا يل ة  ا ياقاح  اجتماع   ا رتقاء لالخ  ة العمرا  ة

 ؛مراجعووة األ ظمووة يالتشووريعات املتعلقووة لووالتخط ا العمرا ووي -3

 .  األحقي للمدنلت وي  الكثاحات السك  ة يالتقل ل من التوس 
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 مقدمة: 

لعد حديث تاح  السمو امللكي يلي العهد األمر  مد لون  

سووولمان عووون إسووورتات   ة التطووووير العقووواري، يعووون عووودم كفووواءة   

امُلطوِّرين العقاريني اول ني يأن قدراته  أقول مون حتوديات املرحلوة     

القادمة؛ يصخح من امله  ت اي  األلعاد ياألسخا  الويت جعلوته  علوى    

 اري إ  أ ه  ل سوا لاملستوى يالطمو  م ه . قدمه  ت السوق العق

ا سوتثمار  يعترب السوق العقاري ت اململكة العرل وة السوعودية    

األقدم مقار ًة لودي  اخللو   العرلوي إْن   يكون أحود أهو  يأقودم        

األسووواق؛ لوجووود موودي يت مكووة املكرمووة ياملدي ووة امل ووورة اللووتني       

علووى موورِّ العقووود م ووذ  اةدهوورت ح همووا اسووتثمارات إ شوواء األيقووا    

ظهوووور اإلسووو م، ياملكا وووة افاموووة للم طقوووة. كموووا يَعووود  القطووواع  

ت السوعودية،  أحد أه  يأكرب ق وات ا ستثمار العقواري  العقاري 

ييَعد  اوا ي أكورب مصودر لل وات  القوومي مو  الطفورات ا قتصوادية         

 اليت مرَّ لها ا قتصادي السعودي ش   العقود املاضو ة، يالسو ولة  

الضووخمة الوويت موورت علووى ا قتصوواد يالوويت   يكوون ح هووا ق وووات    

اسوووتثمارية كوووخرة تسوووتوع  هوووذق الطفووورات سووووى ا سوووتثمار ت 

القطوواع العقوواري. كمووا أن العقووار كووان ي  يووزا  هووو اآاضوو ة        

األهوووو  آفووووا الثووووريات يةايتهووووا موووون التقلخووووات يالتحووووديات       

لوى مور التواري ،    ا قتصادية يالس اس ة، يال اقل األمني للثوريات ع 

إضوواحًة إىل الطفوورات السووعرية الوويت حققهووا املسووتثمرين موون شوو   

املضوووارلة يا سوووتثمار ت العقوووارات شووو   العقوووود املاضووو ة؛ ةوووا    

أكسوو  ا سووتثمار العقوواري أهم ووًة كووخرًة لوودى شوورحية كووخرة     

 للمستثمرين.  
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  الر  سووي ياووورِّ الفعل ووة ياوودر اإلشووارة إىل أن ا  ط قووة  

العقاري  الت م ةلص ديق  الديلة  التطوير العقاري هو إ شاء  شال

افد  الر  سي لل  كانالذي ي ة،ات امل  دي ت م تصجمل السخع  

 الكووخرة السوو ولةضوو  هووو رحوو   سووخة متل وو، املسوواكن عوون طريووف 

 إىل ا تعووارب قطوواع السوووق العقوواري يالتطوووير العقوواري      أدتالوويت 

تق  ووات ل وواء   يإدشووا ك  سووالت وور الوو ما   إىل ىدأي ،اشصوًتوو

إىل سوووق التطوووير العقوواري يت وو ر منووا يسوولو  ح ات ووا        ةجديوود

كا وه ت   الر  س ة اإلشكال ةيلكن  .يتصام   امل ز  السعودي

 أ وووواعإىل ا سوووتثمار ت  ووووع ياحووود مووون    امُلطووووِّرينل معظووو  توج ووو

 ،لسوا توورها  أتطوير األراضي اخلوام ت   ويه ،التطوير العقاري

. هوذا ال ووع   ةاز تها إىل قط  تو ر   َّرض شام يمن َاأ يهي شراء

ت األراضوي   ياملضوارلة سووق ا سوتثمار    ءإىل  شوو  أدىوير طمن الت

يحتق ف  املستهدحة ت لل، الوقه، الشرحيةا م  احت اجات متاشً 

 ىعلو  املسواعدة يهوو   ،افد  املرجوو مون إ شواء الصو ديق العقواري     

 اململكوووةت  املع شوووةسوووني منوووا ، يت ووو ر يحتالتمل ووو ة سوووخ ةيوووادة

هوووذا ال ووووع مووون التطووووير  يلكووون ُي حوووا أن  .السوووعودية العرل وووة

ف األهوودا  حقِّووُيالووذي  هووو ال وووع الوح وود يامل اسوو  لوو   العقوواري 

مفهووووم ؛ حمووون التطووووير العقووواري   ا قتصووواديةيال توووا   يالفوا ووود  

ن إلول   ،مشل لكثر مون تطووير األراضوي اخلوام    أالتطوير العقاري 

مت وعوة   ةم ت ات عقاري إجيادالتطوير العقاري يركز على   شا 

أحووراد أي قطاعووات   ءاحت اجووات م وو  شوورا ح اتتموو  سوووا    تلوويب

 . ةأي شات حكوم ة
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 أ واع ا ستثمار ت القطاع العقاري:   :أيًلا

من الضريري لفه  أسخا  ضوعجمل املشواري  العقاريوة ت السووق     

ولة للمضوارلة يلو   للتطووير    العقاري السعودي ياااق  الخ ة الس 

العقوواري؛ حهوو  سوولو  املسووتثمرين العقوواريني يااوواق ا سووتثمارات    

حنووو التطوووير العقوواري أي ل رهووا موون ق وووات ا سووتثمار، يمعرحووة     

أسخا  عزي  أ لخه  عون ا سوتثمار ت التطووير العقواري يك وجمل      

 ميكن حتف زه  ل ستثمار ح ل.

عقواري عخوارة عون ق واة ياحودة      ُيخِطل َمن يعتقد أن ا ستثمار ال

أي استوى ياحد من املخاطر، حالقطاع العقواري ي قسو  إىل ا اوة    

 أ واع، يكل  وع لل لاطرق، يهي:

ا سووووتثمار ت شووووراء العقووووارات املوووودرة للوووودشل: يهووووي تَعوووود   -1

،  Low Risk Low Incomeاسوتثماًرا آمً وا لا لواطر م خفضوة     

إلهو   كالفواض الق موة    يت حصر املخاطر ح ل لوهمرين، يهموا: ا  

السوووق ة  يالفوواض الوودشل، يلك وول لي عا وود موو خف  ي حصوور  

 % س وي ا. 10% إىل 5لني 

ا سووتثمار ت التطوووير العقوواري اختلووجمل أ واعوول؛ لططووات    -2

كربى أي تطووير اواري يسوك : يهوو يَعود  لا لواطر متوسوطة        

، يت حصور املخواطر    Med Risk Med Incomeيعوا ود متوسوطة  

متوقوو  م وول؛ يلالتووالي الفوواض   ولطووو  حوورتة التخووار  عمووا هوو ح وول 

العا وووود الووووداشلي ل سووووتثمار، يت حصوووور العوا وووود السوووو وية موووون   

 % س وي ا.  20% إىل 12ا ستثمار ح ل لني 
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ا سووتثمار ت املضووارلة العقاريووة: يهووو لاقت ووا  الفوور     -3

د  لشراء عقارات يإلقا ها ملدة مع  ة، يإعادة ل عها لسعر أعلى. ييَع

هووذا ال وووع موون ا سووتثمار لا لوواطرة عال ووة يلكوون لي عا وود عوواٍ  

High Risk High Income  يتكووون املخوواطرة م وول ت تووعولة ،

التخار  يطوو  حورتة التخوار  م هوا، يتكوون العوا ود السو وية ح ول         

 % يأكثر.100% إىل  س  عال ة جد ا قد تصل إىل 25من 

لعقواري لوني املسوتثمرين    ييتوةَّع الطلو  علوى ق ووات ا سوتثمار ا    

ت حووا ت لتلفووة للسوووق هووي الوويت اعوول الطلوو  علووى أي ق وواة       

أكرب من  رها لوني املسوتثمرين؛ حفوي حالوة األةموات ا قتصوادية       

ييجوووود ضوووخال ة ت األسوووواق يشاتوووة لووودى القطاعوووات الوقف وووة      

املدرة للودشل   تياخلرية، ي تع  الطل  على ا ستثمار ت العقارا

سوووتثمرين ت حفوووا اسوووتثماراته  لعقوووارات عوا ووودها ر خوووًة مووون امل

 مضمو ة.  

يت حووا  يجووود طلوو  علوووى الوحوودات السووك  ة أي الت اريوووة      

يتووووح ر أديات التمويووول، يت ووول  الخ وووة امُلطووووِّرين لق ووواة التطووووير       

العقوواري لتلخ ووة طلوو  املسووتثمرين الووذين ير خووون ت اسووتثمار لي       

يأمووا ت حووا  ا تعووارب   عا وود أحضوول موون العقووارات املوودرة للوودشل.     

األسووووواق ييجووووود سوووو ولة ضووووخمة ت القطوووواع العقوووواري يتوووووح ر      

 املستثمرين ح  تع  سوق املضارلة.  

لال ظر ملا سخف، جند أن القطاع العقواري السوعودي مورَّ جبم و      

تل، الفرتات شو   العقوود املاضو ة؛ ةوا جعلول سووًقا يضو   كاحوة         
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ا سوووتثمارية اراحووول  أ وووواع املسوووتثمرين، يمووورَّت م ووو  الق ووووات 

 ا تعارب يمن َا َّ ركود.

مشول مون التطووير    أمفهوم التطوير العقاري مفهووم  يُي حا أن 

موون  ،أ ووواع موون التطوووير العقوواري ةحه ووا  عوود ؛العقوواري السووك 

يتطوووير العقووارات التعل م ووة    ،التطوووير العقوواري املكووتيب  :أهمهووا

 وول   يوجوود أحظووة ييتووخني موون امل  .يالعقووارات الرتح ه ووة ،يالطخ ووة

عقووواريني راوووا الن  الووو  إلووول  ؛رين ت هوووذق اتوووا تطووووِّلووودي ا ُم

هووووون لعوووو  اسووووتثماراته  إىل قطوووواع العقووووارات املكتخ ووووة أي  يوجِّ

يلكوون ه ووا   ة،ت اريووالعقووارات الت ز ووة مثوول املووو ت ياملعووارض 

قطاعات ياعودة مثول القطواع التعل موي يالوذي حتتوا  ح ول امل شو ت         

 صة تعل م ة.لصَّ مخاٍن إىلالتعل م ة 

 

 أديات ا ستثمار العقاري: :اا ً ا

موون املهوو  جوود ا حهوو  موودى توووح ر األديات ا سووتثمارية، يجووودة     

التشووريعات يالت ظ مووات الووويت ختووص القطوواع العقووواري الوويت مووون      

شه ها حتف وز ق واة ا سوتثمار ت التطووير العقواري يَجْعول املشواري         

  جاللووة ملسووتثمري القطوواع اخلووا ؛ الوويت حتتاجهووا الت م ووة مشوواري

حوووهي اسوووتثمار عقووواري حيتوووا  إىل تووووح ر أديات ر  سووو ة تسوووه  ت  

 شكل منوق يجودتل، يهي  وعان: 

 الت ظ مات يالتشريعات. -1

 التمويل يأديات ا ستثمار. -2
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ح ودة الت ظ مات يالتشريعات يكفاءتها تضمن منو ا معتدًلا، 

اطن؛ حاملسوووتثمرين إْن يمووودم الت م وووة ياحت اجوووات الووووطن ياملوووو    

يجوووديا توووعولات ت التشوووريعات يالت ظ موووات ت أحووود قطاعوووات   

ا سوووتثمار العقووواري؛ حوووا ه  يت هوووون ل سوووتثمار العقووواري األقووول     

تشوود ًدا، حعلوووى سوووخ ل املثوووا : ع ووودما تكوووون ه وووا  تعق ووودات ت  

تطوير املخططات ل راضوي الخ ضواء لسوخ  األ ظموة يالتشوريعات      

تثمار ياعلل  ور ياضوح ملودة ا سوتثمار ح ول،      اليت تط ل أمد ا س

اد أن املستثمرين يت  خو ل ييت هون إىل استثمار عقاري أقل مون  

 اح ووة التشووريعات يالت ظ مووات؛ ةووا ي ووت  ع وول ُشووحٌّ ت املعووريض؛   

يلالتووالي ةيووادة ت ق مووة املعووريض. كمووا أن توووح ر أديات التمويوول     

مهوووو ٌّ ت ةيووووادة ح وووو   يأديات ا سووووتثمار يكووووون لوووول أيًضووووا ديٌر

املشوواري ، يلالتووالي ةيووادة ت ح وو  املعووريض، يي ووت  ع وول اخووات أي  

 الفاض ت ق مة العقارات؛ يالعك  تح ح. 

يتَعوود  جووودة التشووريعات يالت ظ مووات ياحرتاح ووة أديات التمويوول  

عامًلوووا أساسووو  ا ت تووو   سووووق عقووواري احووورتات، يلالتوووالي شلوووف   

ت م ووو  دي  العوووا  يت أةم وووة   مسوووتثمرين عقووواريني  رتحوووني   

لتلفة. حلو أشذ ا أي ديلة مون دي  العوا  املتقدموة، يالويت متلو،      

سوًقا عقاري ا  رتًحا، يتضو   مطووِّرين عقواريني  رتحوني؛ سو  د      

أن الت ظ موات يالتشوريعات ت تلو، األسوواق لات جوودة عال وة هوي        

ت أديات  موون ُتوو   للوو، القطوواع، كمووا سوو  د ت و ًعووا ياحرتاح ووةً  

التمويل يا ستثمار ت تل، األسواق؛ يت املقالل، سو  د العكو    

ت الدي  ال ام ة يالويت تَعود  ح هوا التشوريعات يالت ظ موات لدا  وة،       

يسووو  د  ديديوووة ت األديات ا سوووتثمارية يضوووعًفا ت م ت وووات     



75 

–2021  2015  
137 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

التمويووول العقووواري يتووو اديف ا سوووتثمار العقووواري، يسووو  د أيًضوووا  

 ي  العقارية العشوا  ة ياملتعطلة يلات الكفاءة األقل.ا تشار املشار

 

 تص  جمل التطوير العقاري ت الس اق اولي: :االًثا

ع د  ايلة تص  جمل أ واع التطوير العقاري شاتة املوجوودة ت  

 ل ةت ا اول ة، ميكن أن ُتص َّجمل كالتالي:

تطوير الخ  ة التحت وة: يهوذق لودأت مون عقوود طويلوة، يأ لو          -

ريني التقل ووديني يالعوا وول العقاريووة املعريحووة لوودأت مشوووارها    العقووا

العقاري من ش   هذا ال وع من التطوير، ح ث كا وه املتطلخوات   

حقا يجود أرض، ا  استخرا  لططات معتمودة فوا مون الخلديوة     

لتحويووول األرض اخلوووام ك ووور املطووووَّرة  إىل أراٍض تووو رة مقسَّووومة   

 -حتديودها اوا ُيعور  لالوو"لرت"       دَّدة املساحة ياألطووا ، ييوت   

يالوويت حتوودد قطوو  األراضووي ت    -كمووا يظهوور ت الصووورة أد وواق  

املخطا، ييق  على عاتف األما ة أي الخلدية إيصوا  الخ  وة التحت وة.    

ياسوتمرت هووذق اآووا  حتووى لاتوه الكووثر موون األراضووي ُتخوواع دين   

صووا ت توووح ر الخ  ووة التحت ووة مثوول الكهرلوواء ياملوواء، يحووديًثا ا ت      

هوو  1435يالصر  الصحي ت املودن الر  سو ة لالوذات، يت عوام     

ظهورت ال  حووة الت ف ذيووة اودَّاووة لقواعود ال طوواق العمرا ووي حتووى   

هوووو، يم وووذ توووديرها لووودأ تطخ وووف األسووولو  ائديووود ت       1450

التطوووير للخ  ووة التحت ووة، يالووذي يلووزم توواح  األراضووي اخلووام أن    

حًقا ل شرتاطات الف  وة الر  وة؛   يعمل على تطوير الخ  ة التحت ة ي

يلهووذا لووات عوو ء تطوووير الخ  ووة التحت ووة علووى توواح  األرض حتووى 
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يسووتط   أن يخ عهووا كقطوو  أراٍض توو رة. ياوودر اإلشووارة إىل أن   

الخع  يرى أن هذا اإلجراء أحد مسخخات ا رتفاعات اآاتلة ت 

 أسعار األراضي املطورة.

 
 راضيتورة توضح شكل الخرتة لتقس   األ

تطوير الوحدات السك  ة يالت اريوة: يهوذق املرحلوة توهتي لعود       -

ختطووو ا األرض اخلوووام يحتو فوووا إىل قطووو  أراٍض تووو رة ميكووون  

لُخ ووواة املسووواكن أي امُلطووووِّرين للوحووودات السوووك  ة يالت اريوووة أن    

يشوورتيا هووذق األراضووي ييطوووِّريا عل هووا م ت وواته  العقاريووة. ياوودر  

السووالقة لله ةووة امللك ووة ملدي ووة الريوواض  اإلشووارة أن أحوود التقووارير  

% من املساكن مت ل اؤها من ش   م ش ت ت رة 90لكرت أن 

يمتوسوووطة يجبهوووود حرديوووة. يهوووذا يوووربر سوووخ  تخووواين ائوووودة ت      

امل ت وات السوك  ة، موو  التهك ود لوهن األ ظمووة كا وه متسوواهلًة      

 ت تق ني يمتالعة جودة اإل شاءات للوحدات السك  ة لالذات.

طوووير الشووامل: يهووذا يعوو  إجنوواة الخ  ووة التحت ووة يالفوق ووة      الت -

للمشوووريع العقووواري، حب وووث يكوووون امُلطووووِّر مسوووةيًلا عووون إدارة       
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املشووووريع ييضوووو  األسوووو  العمرا  ووووة يالتخط ط ووووة الوووويت تضوووومن 

اسووتدامة املشووريع يتكاموول جوا خوول اخلدم ووة للسوواك ني، ييعموول  

ك  ة أي ااريووة امُلطوووِّر علووى إ شوواء الخ  ووة الفوق ووة موون يحوودات سوو

لشووكل كاموول أي جز ووي، يميكوون أن ُيعطووَي مطوووِّرين حوورع ني     

لعًضوووا مووون األراضوووي لتطويرهوووا لكووون يحًقوووا ل سووو  العمرا  وووة   

اليت يضعها يأقرها لضوخا جوودة املشوريع يتكاملول      ةيالتخط ط 

ال وادر جود ا حال  وا ت     -ياستدامتل، يلعل هذا ال وع من التطووير  

يقصدق  وو يلوي العهود ع ودما لكور       هو الذي كان-اململكة 

 م حظتل على امُلطوِّرين العقاريني.

 

 دير امُلطوِّر العقاري ت م ظومة السوق العقاري: :رالًعا

املسوتثمر ياملسوتخدم، هوة ء هو  ع اتور سووق العقوار        ي امُلطوِّر

ا  قتصاد أي للد، ح وث  ا مض ًفم تً  الذي ي ع  القطاع ل كون

التمووواة  لوووني هوووذق الع اتووور ضووومن تشوووريعات  إنَّ التفاعووول التوووام ي

ا من أن تكوون  يأ ظمة يقرارات مت ددة تراعي ظري  السوق لدًل

لووذا حووان   ؛هووو الضووامن لإل تووا  يالتطوووير العقوواري    ،ا أماموولعا ًقوو

األ ظمووة يالتشووريعات هووي أسوواس ل وواء هووذا املثلووث يقاعدتوول الوويت   

ي ووة  ي طلف م ها ييسوتمد اقتول لالسووق علوى أساسوها، يح موا يلو       

 : عن دير كل ع صر

خودعها، ح وهتي ديرق مون شو       هو مه دس الفكورة يمُ  :امُلطوِّر

م هاتل ي ايلوة معرحوة حاجوة املسوتخدِ    قراءتل للسوق يمعرحتل لتوج 

ال ها ي سواء كمشرت لوحدة سك  ة أي مستهجر لوحدة ااريوة،  
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يلعد حصر امل ت ات يامل واطف ائ راح وة امل اسوخة للتطووير، يعمول      

ا موون امُلطوووِّر علووى حتديوود مسووار رحلووة التطوووير يإسوورتات   تها لوودءً 

اشت ار املوق  امل اس  للمشريع او  دراسوة جوديى التطووير، يرسو       

ا لالتمويوول سووواء عوون  ا موون ا سووتحوال يمووريرً شريطووة الطريووف لوودءً 

لتحديد إسورتات   ة   طريف املصار  أي املستثمرين املهتمني يا تهاًء

  علوى املسوتخدم ال هوا ي يإموا علوى املسوتثمر ت       التخار  إموا لوالخ   

لووذا حووامُلطوِّر اآق قووي يشوورتي     ؛ا للوودشلدًرحووا  كووان العقووار ُموو   

  متووام املعرحووة املوودة الزم  ووة ال ةمووة لخقوواء هووذق  يعووراألرض يهووو 

 األرض حته ملك تل لت تهي لالتطوير الذي يت  ل عل أي تهجرق.

 ل توفةً للسوق، يقد ميثِّو رؤيس األموا   هو َمن يض   :املستثمر

ا كاملصووووووار  ا مةسسووووو   عمًلووووو  كرجووووول أعمووووووا  أي  شخصووووو ةً 

ا سوووتثمارية يتووو اديف ا سوووتثمار العقووواري الووويت توووت  ه كلتهوووا     

ا مووا ترتكووز إسوورتات   ة ا ألهووداحها، ي الًخوويحًقوو لهسووال   لتلفووة

ف العوا د من جهتني، الودشل  ، العقارات اليت حتقِّاملستثمر ت متل 

 ل املسوتثمر اوفظوةَ  يلهوذا ميثِّو   ؛او ق مة العقار مسوتقخلً الس وي يمن

اليت تةي  إل ها العقارات لعد تطويرهوا مون امُلطووِّر يتهجرهوا علوى      

املستخدم، يمن ش   شربة ياط ع املستثمر على السوق قود يقووم   

اشوواركة لعوو  امُلطوووِّرين ت قطاعووات ير وو  ت الوودشو  ح هووا      

 هووا، اوو  يسووتحول علووى التطوووير لعوود     ملعرحتوول املسووخقة لاآاجووة إل  

 ا تها ل، إلدارتل يا  تفاع لدشلل يةيادة ق متل. 

  من امل ت ات العقاريوة، سوواء   يهو العم ل املستهَد :ماملستخِد

 ؛اكمشوورت للوحوودات السووك  ة أي كمسووتهجر ملخ ووى مكووتيب مثًلوو

يلذل، حان املستخدم هو َمون حيور  امُلطووِّر ياملسوتثمر علوى تلخ وة       
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ي ايلة معرحة توجهاتول ير خاتول يإمكا اتول     ،جاتل املختلفةاحت ا

 ف طموحاتل. حقِّكي يت  إ تا  ما ي اسخل يُي

اخلوودمات العقاريووة: يهووي امل ظومووة املسووا دة يالوويت تعووني كوول   

ع صر على أداء مهامول، مثول: الوسواطة العقاريوة، يإدارة األمو        

خلدم وة ت  ياملراحف، ييساطة التمويل، ي رها مون التخصصوات ا  

 القطاع العقاري.

هووي الوودا رة الوويت حتوو ا لهووذق الع قووة    :التشووريعات ياأل ظمووة -

يتضوومن حقوووق  ،  امُلطوووِّرشوو ِّيُت ،ز املسووتثمرح ووث حتفِّوو ؛الث ا ووة

 .ماملستخِد

 

 :2009التطوير العقاري يطفرة ال فا عام  :شامًسا

  يعقو  تلو، الفوورتة الويت ا وتع  ح هووا ا قتصواد السووعودي ت      

لسخ  ا رتفواع الكوخر ت إيورادات الو فا أي  تعوديل       2009ام ع

أي حتسوووني ت التشوووريعات العقاريوووة الووويت مووون ديرهوووا َجْعووول سووووق  

ا سوتثمار العقواري  رتًحوا يجالًلوا للمطووِّرين العقواريني األجا و .        

حمووو  اإلعووو ن الكوووخر عووون ُشطوووا اململكوووة التوسوووع ة يال موووو       

لة، يتش    السوعودية للمطووِّرين   ا قتصادي الكخر ت تل، املرح

ياملسووتثمرين األجا وو  للوودشو  إىل السوووق السووعودي ل وورض رحوو      

مسووتوى املشوواري  العقاريووة الووذي كووان يفتقوور لتلوو، الكفوواءات؛       

جعله العديود مون امُلطووِّرين األجا و  يودشلون إىل السووق العقواري        

السووعودي، يلكوون   تكوون ال تووا   كمووا هووي مرجوووة موو ه ؛ لوول  



75

 –2021     
142 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

حشوووله  الخ وووة تلووو، الشوووركات ت حتق وووف أي إجنووواة    لوووالعك

 مرجو م ها، ي  تقدِّم أي مشريع عقاري  رت  للسوق العقاري.  

يراوووا كوووان السوووخ  الر  سوووي هوووو عووودم يجوووود التشوووريعات    

يالت ظ مات ياألديات اورتحة ف ، يلالتوالي توع  علو ه  حتق وف     

ذ اإلسووووكان ت ت ف وووو  ةجنووووا  يةارأي إجنوووواة. يموووو  هووووذا، يعوووود   

مسووووتهدحاتها موووون أهوووو  التطووووورات اآال ووووة ت قطوووواع التطوووووير     

يلاألشص جناحها ت ت ف ذ املخادرات يتفع ل الت ظ موات   ،العقاري

هووذق  إجنوواةالوويت سوواعدت قطوواع التطوووير العقوواري علووى تسووري        

يلعل من أهمها ت ظو   الخ و  علوى اخلارطوة يمركوز       ،املستهدحات

يالذي سواعد علوى رحو  اقوة      إجياريلالطخ      سى لر ام   إمتام،

املسووووووتثمرين العقوووووواريني ت ا سووووووتثمار ت القطوووووواع السووووووك    

لاإلضووواحة إىل لر وووام  احتووواد املووو   يلر وووام  الخ ووواء   ،التوووهجري

 املستدام ي رها.

ا سوالقً  اإلسوكان  ةلعل من أه  الربام  الويت عملوه عل هوا يةار   

يالذي قوام   ،ديا هو إ شاء املعهد العقاري السعوالعقار حال   ةيه ة

 ةيمتالعو  ،يل ات هذا الووطن  أل اءمن  اآل  لتهه ل  كخرةجبهود 

مون   التووطني ح ول التوداءً    ةه  يدعو  رحو   سوخ   هذا القطاع امل ةسعود

صوة للوسواطة العقاريوة يالتسوويف العقواري      الربام  التدريخ ة املخصَّ

 يمودراء احتواد املو   يتهه وول امُلطووِّرين العقواريني املتخصصووني ت     

مووون  اآل  الخ ووو  علوووى اخلارطوووة. كووول هوووذق الوووربام  حتتوووا  إىل   

يا تعووارب هووذا القطوواع سوو ةدي إىل حتريوو، أكثوور موون       ،الشووخا 

  شا  اقتصادي يااري متعامل معل. 100
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 التطوير العقاري يتورة املدي ة: :سادًسا

إلا موووا عرح وووا أن أ لووو  ال شووووا  العقووواري يصووو   ت الخ ةووووة      

يرات السووك  ة الوويت  راهووا ت موود  ا    السووك  ة، أي شلووف اتووا  

ال وم؛ حهذا جيعل ا  توقجمل ي سه  سةاًلا جوهري ا هوو: هول التطووير    

العقاري ساه  ت تطوير عمران املدي وة السوعودية أي العكو  مون     

لل،؟ التصو ر أن م حظة  و يلي العهد على الشركات امُلطووِّرة  

رتول علوى اإلسوهام ت    ت اململكة موجَّهة ئودة امل ت  العقواري يقد 

تطوووير الخ  ووة العمرا  ووة ت املدي ووة السووعودية أكثوور موون أي شوويء     

آشووور. ييخووودي أن هوووذا السوووةا  ائووووهري  ووور املطوووريق ل سوووجمل    

يستحف أن يكون  وًرا للدراسات العقارية املستقخل ة، حال شوا   

العقوواري هووو  شووا  عمرا ووي لالدرجووة األيىل يلوو   حقووا  شوواًطا    

أن ُتحوودَّد األيلويووات ت هووذا ال شووا  علووى هووذا      عقاري ووا، يجيوو   

األساس، أي جودة امل ت  العمرا وي او  ائوديى ا قتصوادية.  حوالا      

ما ُقدِّمه املكاس  ا قتصادية للمستثمر على ائودة العمرا  وة،  

حهوووذا يعووو  السوووما  فوووذا ال شوووا  لتشوووويل مووود  ا يحتويلوووها إىل    

 ل وم.جمموعة متصلة من اخلرا   كما هو حاتل ا

يت هذا الس اق، من امله  الرتك ز على جوودة امل وت  العقواري    

اليت حتوم حوفا العديد من الشوكو ، ييخودي أن الع قوة الخواردة     

لوووني املخططوووني ياملعمووواريني يلوووني امُلطووووِّرين العقووواريني سووواهمه     

لشكل ياضوح ت أن يكوون امل وت  العقواري  ور  اضو  معماري وا،        

ت إ توووا  ل ةوووات عمرا  وووة متواضوووعة   يأن يسووواه  لشوووكل كوووخر  

سووواهمه لشوووكل ياضوووح ت تشوووويل املدي وووة السوووعودية املعاتووورة.  

م، لووووودأ مفهووووووم التطووووووير الشوووووامل ت 2006يحقوووووا ت العوووووام 
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املخططات العقارية لدًءا مون مدي وة الريواض، يقود كا وه مخوادرة       

موون  ووو أمووني الريوواض آ ووذا  األموور الوودكتور عخوود العزيووز لوون     

، حوان هوذق الفكورة   ت ضو  حتوى ال ووم، يلعول        ع ا . يم  لل،

  ا  التشريعات العمرا  ة أي عدم يضوحها ساه  لشكل كوخر  

ت عوودم ال ضووو  هووذا. ي  لوود ه ووا موون اإلشووارة إىل ارلووة دلووي،      

ائارة القريخة، ت تل، الفورتة، حهوي ارلوة مثَّلوه  وًعوا مون املورآة        

ملكة يع دين الوتفكر  اليت جعله املسةيلني عن إدارة املدن ت امل

ت مسووهلة التطوووير العقوواري الووذي كووان يمووا ةا  متقوودًما ت هووذق  

املدي ووة. يلعوول التحووو ت األشوورة الوويت سوواهمه ت ظهووور مشوواري      

عقارية عم قة مثل مركز املل، عخد اهلل املالي ياملشاري  األشرى 

 األت ر، هي  ت  ة فذا التق    الذاتي. 

 

لت ظ مووووات ياألديات ت رؤيووووة اململكووووة  التشووووريعات يا :سووووالًعا

2030: 

لعقود طويلة كان مصدر متويل ا ستثمار العقاري الوح د هو 

املسوواهمات العقاريووة الوويت كا ووه ُتوووحِّر أي سوو ولة ألي شووخص أي   

ك وووان عقووواري لكووول سوووهولة يدين أي حوكموووة، يمووو  لدا  وووة      

التشووووريعات يالت ظ مووووات يقتهووووا حووووداه طفوووورة ت ا سووووتثمارات 

رية  ر املدريسة يطل  ضوخ  علوى ا سوتثمار العقواري؛ ةوا      العقا

أدَّى إىل تضخ   ت أسعارها حس  قاعدة العورض يالطلو ، ح وث    

كوووان الطلووو  ه وووا مووون مسوووتثمرين  ووور  رتحوووني لوووديه  سووو ولة  

م  تدير أمور ا و     2001ضخمة، يهذا األمر استمر حتى عام 
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ي ح وث حَقود   ام   األموا  ألي  رض؛ ةا أدى إىل ركود عقوار 

القطوواع العقووواري مصووودر التمويووول الوح ووود، كموووا  وووت  عووون تلووو،  

املرحلة تعث ر يتعط ول مسواهمات اخوال  ضوخمة ترتَّو  عل هوا إ شواء        

 ئ ة لتصف ة املساهمات العقارية.

إشكال ة سوق التطووير العقواري    الخع ، حانمن يجهة  ظر ي

 ،أي رقالووةت ظو     أيتكمون ت  فلوة الديلوة ع ول حورتة طويلوة دين       

ا ملصووا  امُلطوووِّرين دار يحًقووا ُيووا حوضوووي حقوود كووان سوووقً   َّيموون َاوو

دت ِجو لوذا يُ  ؛علوى رلوح لهقول تكلفوة ةك وة     أالقا مة على حتق ف 

يلدين  مرًتا ١٥ر يامتأ ١٠طات س ةة الت ف ذ ح ث الشوارع املخطَّ

جوودت حلوول الكووراتني كمووا اتووطلح  كمووا ُي ،شوودمات أي مراحووف

شووركات  أموواما كمووا أن السوووق كووان م لًقوو    ،ت السوووق اعل هوو

  حوارق ت جموا  التطووير مون     ْ التطوير العامل ة اليت ميكن فا ُتو 

ح ووث ائووودة يالكلفووة ح ووث إنَّ السوووق السووعودي يعووا ي موون قلووة  

شوركات التطووير    د َعو ح وث تُ ، لة ت هذا ائا  الشركات املةهَّ

ي  الضوخمة  يهوي مشو ولة لاملشوار    األتوال ، الكربى اول ة علوى  

دشلتوول  ْنإي ،عوون جمووا  اإلسووكان ةووا جعلووها عاةحووًة ؛للحكومووة

لوذا موون   ؛حكلفتهوا مرتفعوة مو  قلووة ائوودة  ت  وة ا عوودام امل احسوة      

الشوركات العامل وة املشوهورة     أموام امله  حتح سوق التطوير العقاري 

ت ا لتكوار يالتطووير    أيسو  حهوا مسواحة   ْ ت هذق الص اعة مو  مَ 

حب ث ت خف  التكال جمل م  حصر مسهلة الت ارة ت هذا اتا  

إنَّ اووارة العقووار إل  اإلمكووان،ت العقووار ت جمووا  التطوووير قوودر  

األراضوووي الخ ضووواء لوووني توووديير مضوووارلي  أتووووفالووودي ا جووول  اآلن

 .ياكت اة احتكاري
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علووى قوود اعتووادت  شووركات التطوووير العقوواري    يمثووَة آراء لووهن 

أن هووذا هووو   عتقوواد لووديها ا   الوورلح السووري  يالضووخ  حتووى ترسَّوو  

 األ ظمووةر ه ووا  تووعولة ت التووهقل  موو  تطووو     أتووخح لووذا  ا؛ديرهوو

يأكورب دل ول علوى     ،يالتشريعات ياألديات يحتى متطلخوات املرحلوة  

للوووو، التطخ ووووف اخل ووووو  لرسوووووم األراضووووي الخ ضوووواء ياملشوووواري    

ه ووا  طلوو   حاملتعثوورة، يإحوو س العديوود موون شووركات املقوواي ت.    

ي لودل ل ارتفواع أسوعارها يحًقوا لقوا ون العورض       كخر على األراضو 

 .يهذا يع  أن املعريض من يةارة اإلسكان دين املهمو  ؛يالطل 

  تشوووهد السووووق العقاريوووة السوووعودية تطوووو ًرا ت التشوووريعات      

يالت ظ مات العقارية يتواحر أديات التمويل يا ستثمار العقواري إ   

، 2030يوة اململكوة   س وات املاضو ة مو  اإلعو ن عون رؤ     7ش   

ياليت جعلوه القطواع العقواري أحود أهو  مرتكزاتهوا لهود  ةيوادة         

املشاري  الت موية، يةيادة  سخة متل ، املواطن؛ حشهد ا إقورار  ظوام   

رسوم األراضي الخ ضاء، يإقرار ضوريخة التصورحات العقاريوة الويت     

من شه ها اآود مون املضوارلات، يتهسو   اف ةوة العاموة للعقوارات        

يت تهد  لت ظ   السووق العقواري َئْعلول أكثور جالل وًة، كموا       يال

مت تصح ح  ظام الخ   على اخلارطة الذي كان أداًة متويل ة مهموة  

معطًلا لس وات طويلة لسخ  تعق داتل، كما متَّ إط ق أكثور مون   

م وت  متويول عقواري لالشوراكة لوني تو ديق الت م وة العقوواري         13

ه شوورحية املتمووولني لتشوومل عوودًدا    يالخ ووو  اول ووة، يالوويت يسَّووع   

أكووورب مووون املوووواط ني يتشووو    الطلووو  علوووى الوحووودات العقاريوووة.  

يلالتووووالي، التصووووو ر أ  ووووا س شووووهد مشوووواري  يشووووركات عقاريووووة  
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 رتحة، كما سرتف  مستوى املستثمرين العقاريني شو   الفورتة   

 القادمة.  

ددة ا ت قطوواع التطوووير العقوواري متعوو   حال  وو الفوور  املتاحووة  نَّإ

حه وووا  الفووور  املتاحوووة ت القطووواع السوووك  جبم ووو    ،يمت وعوووة

 ،لالسووكن امل سوور  موون السووكن الفوواشر يا تهوواءً   شوورا حل التووداءً 

يفتقور مل ت وات    يالوذي  يكذل، لقطاع التطووير العقواري املكوتيب   

تلوويب احت ووا  الشووركات ا سووتثمارية اآال ووة أي    ةحوواشر ةمكتخ وو

 .ل ستثمار السعوديةة إىل الشركات يالقطاعات الت ارية القادم

 

مدى إمكا  ة حتف ز امُلطوِّرين العقاريني اولو ني َئْعلوه     :اامً ا

 م اسخني للمرحلة القادمة:

  ش، أن أي سوق عقاري يعتمد ل سوخة كوخرة علوى امُلطووِّرين     

العقاريني اولني أكثر مون  رهو  مون امُلطووِّرين األجا و ؛ يللو،       

العقووواري مووون املسوووتف دين اولووو ني، لفهمهووو  خلصوتووو ة الطلووو  

يكذل، خلربته  ت احت اجات السوق اولي يلكو ه  ال عوخني  

األساس ني ح ل أكثر من  ره ؛ يلكون ُيشوار إلو ه  ال ووم لوه ه       

 وور مووةهَّلني ملسووتوى يطمووو  املرحلووة القادمووة الوويت تتطلوو  تطووويَر  

ي  مشوواري   وع ووة يلات كفوواءة عال ووة كمووا هووو اآووا  ت مشووار    

عقاريووة ت أسووواق عقاريووة ت دي  إقل م ووة   طووة، يه ووا يتخووادر      

السةا : هل ه  على قدر للو، الطموو  أم أ  وا حباجوة  سوتقطا       

شووركات أج خ ووة؟ يهوول ميكوون لشووركات التطوووير العقوواري أن     

 ُتصحِّح من يضعها لتواك  الطمو ؟
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لإلجالة عن هذا السةا ؛ جيو  أن  فهو  أن شوركات التطووير     

اول وووة تهووود  إىل الرتل وووح ياقت وووا  الفووور  املتاحوووة،     العقووواري

يتسوووتط   التك  وووجمل مووو  التشوووريعات يالت ظ موووات ت السووووق إْن   

احتاجه لذل، أكثر مون امُلطووِّرين األجا و  الوذين يصوع  علو ه        

تقووودي   فووو  اإلجنووواة الوووذي حققتووول ت أسوووواق ديفوووا، يهوووو أمووور 

الت ظ موات   طخ عي؛ يلكن قد يكون األمر حيتوا  لتحسوني جوودة   

يالتشووووريعات لل هوووووض اسووووتوى امُلطوووووِّرين العقوووواريني اولوووو ني، 

لاإلضووواحة إىل ديرهووو  ت تطووووير أدا هووو  ل كو ووووا شووووركاء ت      

 املشاري  اآكوم ة ال وع ة.

للووص إىل يجووود حوور  كووخرة شوو   املرحلووة القادمووة ت         

جما  التطووير العقواري ت السوعودية للشوركات اول وة، يلكون       

دي الكوووخر الوووذي سوووتواجهل تلووو، الشوووركات هوووو التوووهقل   التحووو

السوووري  مووو  األ ظموووة يالتشوووريعات ائديووودة الووويت تتطلووو  ت ووو ًرا  

كووخًرا علووى مسووتوى اإلسوورتات   ات يالشووركات يحتووى األديات    

لكوووي تسوووتط   تلووو، الشوووركات اآصوووو  علوووى ُحووور  ت هوووذا  

السووووق ال وووامي، يحتوووى أديات التمويووول الووويت تتطلووو  حريوووف عمووول 

رتًحا ح ث إ َّل حتى الشوركات العقاريوة الكوخرة الويت كا وه       

تعمل سالًقا ت السوق يكا ه فوا حصوة كوخرة ح ول لون تسوتط         

أن حتصل على لات اآصة السوق ة إْن   تواكو  يتتك وجمل مو     

 تطورات السوق يتشريعاتل ائديدة .

لكوون موون املهوو  الت خ وول إىل دير مراكووز األحبوواا يالدراسووات    

 وووة لوووالتطوير العقووواري، يأهم وووة هوووذق املراكوووز لتوج ووول هوووذا  املع 

ال شا  لشكل تح ح. حهسواق التطوير العقاري املتطوورة تعتمود   
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 Research andلشكل كخر على يجود مركز أحباا يتطوير 

Development (R&D)   يهوووذق املراكوووز تقووووم لووودير "املرتووود ،

ةين أن يةارة الشووو -علوووى سوووخ ل املثوووا    -العقووواري". يُي حوووا  

الخلدية يالقريية ياإلسوكان   تةسِّو  حتوى اآلن أي حتوى تفورض      

على شركات التطووير العقواري تهسو   مركوز أحبواا يتطووير؛       

لرتوود التحووو ت الوويت حتوودا ت األسوورة السووعودية يع قووة للوو،    

لاملتطلخووات السووك  ة. إحوودى األديات األساسوو ة الوويت تسوواه  ت     

معتمدة ُتسومَّى "دراسوات موا    تطوير ال شا  العقاري م ه  ة حبث ة 

، يهووي م ه  ووة  Post Occupancy Evaluationلعوود اإلشوو ا " 

علم ة تهد  لالدرجة األيىل للوتعل   مون اخلوربات العقاريوة السوالقة      

يتووووو ت أشطا هوووووا.  ياألسوووووواق العقاريوووووة ت الو يوووووات املتحووووودة   

األمريك ووة تعتموود علووى هوووذق امل ه  ووة، يتوجوود ه ووا  مراكوووز       

ق ووام لهووذق الدراسوات. موو  أ وول مثوة أهم ووة ألن يكووون   متخصصوة لل 

لدي ا مراكوز دراسوات عقاريوة تقووم اوا ُيسومَّى "دراسوات موا قخول          

؛ كووون هووذا ال وووع موون    Pre-Occupancy Evaluationاإلشوو ا " 

الدراسووات سووو  ميكِّ  ووا موون يضوو  الخ  ووة الثقاح ووة يا قتصووادية   

يامل ووت   لل شووا  العقوواري لشووكل تووح ح يرلطوول جبووودة اآ وواة      

العمرا وووي ت مووود  ا قخووول الخووودء حعًلوووا ت التخطووو ا ألي مشوووريع     

عقاري مستقخلي، يحه  توهارق علوى املدي وة علوى مسوتوى الشوكل       

 ياأل شطة.

أ لوو  تووعولات التخطوو ا يالتطوووير  يت تصووو ر الووخع ، حووان 

ط وول د اإلجووراءات يُتعقِّوومردهوا إىل ائهووات اآكوم ووة الوويت قوود تُ 

يأطرا  عمل ة التطوير تت اللها مصا   كو .وقجمل الصدد يُتامُل
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هات مت اقضوة، حالرؤيوة تتحودا عون جوودة اآ واة، يالووةارة        يتوج 

يالخلوووديات تريووود حووورض األ ظموووة يختف وووجمل التكوووال جمل عل هوووا ت  

ق لهسوورع طوول يل وواَء هووي لطَّالصوو ا ة ال حقووة، يامُلطوووِّر يريوود أن ُي

صووو  علووى  يقووه يجوو  أكوورب رلووح ةكوون، ياملووواطن يريوود اآ   

 .مسكن متم ز يرش ص

يهو كخار امُلطووِّرين  ور    ،الفكرة اليت تقوم على ش ار ياحد

تووح حة، حلوودي ا الشووركة العقاريووة الوويت توقفووه لعوود مشووريعني  

لسووخ  ةيووادة  األموورَّينفووا، يلوودي ا شووركات تطوووير كووربى تعووا ي 

التكووال جمل يضوو ا السوووق يطووو  موودة التطوووير، الووذي  ووت  ع وول     

 ،الفوواض الرحب ووة كمثوول راحووا  يك ووان . لووذل، ضووعجمل العوا وود ي

جيوو  عوودم التقل وول موون أهم ووة توو ار امُلطوووِّرين الووذين كووربيا،         

ها  سوت التها ملتطلخوات السووق    يظهرت ف  م ت وات حرضوه  فَسو   

من ح ث املوق  يالتصم   ي وع وة الخ واء يالتكلفوة؛ مثول املاجديوة      

 . ايجمموعة كخرة من الص ار كالذين كربيا حال  

حلووو  ئم وو   عموول علووى إجيوواديامل ظومووة التطويريووة جيوو  أن ت

ن تشوو    الووذل، حوو ؛هووة حقووا يلوو   الطخقووة املرحَّ  ،حةووات اتتموو 

م وو  امُلطوووِّرين عوون طريووف اآووواحز الت ظ م ووة يالوودع  يحتسووني    

 سووتمرار التطوووير   الخ ةووة التشووريع ة يامل ظومووة الت ف ذيووة مطلوو ٌ    

ل جمل معقولة يلوترة مت اسوخة مو    يتوحر املساكن للمواط ني لتكا

 احت اجات السوق.
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 التوت ات: :تاسًعا

 ،  ت تقوودي  امل وواه  يالووربام  األكادمي ووة التهه ل ووة   التوس وو -1

 .يالتطوير اخلاتة لالتطوير العقاري األحباايتهس   مراكز 

رلوووا التطووووير العقووواري لووواخلطا العمرا  وووة الووويت تسووووعى        -2

يالعموول علووى يضوو  الضوووالا     ،ةل رتقوواء جبووودة الخ ةووة العمرا  وو   

ت  إسوهاماتل يالتهكود مون    ،يالتشريعات اليت حتك  جودة امل ت 

 .اا يمال  ا يل ة  ا ياقاح  اجتماع   ؛ا رتقاء لالخ  ة العمرا  ة

 ؛مراجعووة األ ظمووة يالتشووريعات املتعلقووة لووالتخط ا العمرا ووي -3

 .ي للمدن  األحقلت وي  الكثاحات السك  ة يالتقل ل من التوس 

تفع وول دير الشووركات العقاريووة املسوواهمة ت جمووا  التطوووير   -4

 .العقاري من ش   لر ام  شري،

يتكووووووري   ،التوسوووووو  ت تطوووووووير الضووووووواحي السووووووك  ة -5

 .الشراكة لني القطاعني العام ياخلا  ت هذا اتا 

تفع وووول الشووووراكة اتتمع ووووة ت ختطوووو ا يتطوووووير يإدارة      -6

  .األح اء

ك  ت التخطوو ا العمرا ووي عوورب  تفع وول مفهوووم اآووي السوو   -7

تقوودي  منووال  ختط ط ووة مة سوو ة يحووف تصووم   عمرا ووي متكاموول    

 .اا ح ها اآدا ف يالساحات يةرات املشاة ي ر لل، ،الع اتر

الويت   ياإلقل م وة حتف ز استقطا  شوركات التطووير العامل وة     -8

للمسوواهمة ت تطوووير املشوواري  ت  ؛متلوو، شووربات ياووار  متقدمووة

 . قل الت ار  إىل الشركات اول ةاململكة ي
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حتف ز شركات التطوير العقاري اململوكة للديلوة يتو ديق    -9

ا ستثمارات العامة للع  دير تا   السوق يا ستثمار املشرت  م  

   .شركات التطوير العقاري الص رة ياملتوسطة

ي تق  ووات ل وواء متطووورة  حتف ووز امُلطوووِّرين العقوواريني علووى تخ ِّوو   -10

 ؛ى منذجووة ع اتوور الخ وواء لووتمكني الت ف ووذ الصوو اعي يعمل ووة تتخ وو

 .لهد  توحر الوقه يالتكلفة يرح  ائودة

صة لصو ار امُلطووِّرين العقواريني    إط ق م ت ات متويل ة لصَّ -11

لالشوووراكة لوووني الخ وووو  يشوووركات التمويووول يتووو ديق الت م وووة      

 .العقاري شاتة ت املدن الص رة يالقرى

لاتدار دل ل  ياإلسكانالقريية ين الخلدية يةق ام يةارة الش -12

 ؛تفص لي يمرجع ة يستعني لها امُلطوِّرين العقاريون كخاًرا يتو اًرا 

مو  حتف وز    ،إليضا  معاير يمهام يمراحول عمول التطووير العقواري    

   .ا لتكار يامل احسة لني امُلطوِّرين

تش    امُلطوِّرين العقاريني على املسواهمة ت إعوادة اسوت        -13

 ؛القدميووة الوويت تعووا ي موون مرحلووة شوو خوشة األح وواء  لعوو  األح وواء

يرح  كفواءة اسوتخدام    ،لتقل ل معد  اف رة إىل األح اء ائديدة

   .األح اء القا مة لات الخ  ة التحت ة يالعلوية املكتملة

خوول ائهووات توووحر الخ  ووة املعلومات ووة يالخ ا ووات العقاريووة موون ِق -14

سووتثمارية يالتشوو  ل ة لوودع  جووودة اختووال القوورارات ا  ؛اآكوم ووة

 .ت قطاع التطوير العقاري
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ʘ :املشاركون 

كضوووو جمل  شالوووود املخوووو   أ.الورقووووة الر  سووووة ياملعقخووووون:  •

ل وووودر  م.، (2)كضوووو جمل امللتقووووى  الصووووحن إلووووراه  م. ، (1)امللتقووووى 

 .د. مشاري ال ع  ، (3)كض جمل امللتقى  املعار 

 إدارة اآوار: م. شالد العثمان •

 امل اقشة:املشاركون ت اآوار ي •

 د. شالد الرديعان -

 د. حوةية الخكر -

 أ. عات  الع سى -

 د.  مد الثقفي -

 د. تاآة آ  شويل -

  ح  ال اتر أ. -

 يحاء ط خة د. -

 حهد القاس  أ. -

 د. ةياد الدري  -

 د. الفريف عخد ا لل الصا  -

 حاضل القر ي م. -

 د. عخد الرةن لاسل  -

 د. ري  الفريان -

 الع ريرب ةز أ. حا -

  اآرلي ةد. حايز -

                                                           
 الر    ياملةسِّ  لشركة م صات العقارية.  (1)

 العضو امل تد  لشركة مةشرات ال د العقارية. –مةسِّ  يشري،  (2)

 مستثمر يُمطوِّر عقاري.( 3)
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 امللخص الت ف ذي. 

  يآل ات التعامل معها. الخطالة ت اململكة أيًلا: ياق 

  :تطوووووير سوووووق العموووول يحتق ووووف مسووووتهدحات رؤيووووة   اا ً ووووا

 .اململكة

  :سووق  ق اس جنا  اإلتو حات ت سووق العمول "متا وة     االًثا

 ."العمل

  :الع قووة لووني املشووت لني السووعوديني ياملشووت لني  وور      رالًعووا

 .السعوديني ت سوق العمل

  :تعامووول يةارة املووووارد الخشووورية مووو  أطووورا  سووووق  شامًسوووا

 .العمل

  :مستهدحاتل يمراحل تطويرق.لر ام   طاقاتسادًسا : 

 .سالًعا: التوت ات 

   .املشاركون 
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 امللخص التنفيذي: 

سوووووق العموووول ت اململكووووة العرل ووووة     قضوووو ة  ت ايلووووه هووووذق ال 

الخطالوة ت سووق   ، يقد متَّ ت هذا الس اق اإلشارة إىل أن السعودية

الخطالوووة  ي لوو  عل هووا يتووجمل   الوقووه اآووالي   لاململكووة ت  العموول  

يهووووو عوووودم التواحووووف لووووني حوووور  التوظ ووووجمل املتاحووووة   ،اف كل ووووة

حثني يمةه ت يشربات العما  املوتعطلني الورا خني ت العمول يالخوا    

من الصع  رس  س اسة مشول ة إلت   سوق العمول لسوخ    . يع ل

املت رات العديدة اليت تطرأ يلشكل  ر مسوخوق، يلكون كلموا    

 ،ا من التوديير كا ه اإلسرتات   ة تعتمد على تول د للوظا جمل لدًل

ة أ وووزَّيكلموووا كا وووه اإلسووورتات   ات مُ   .املهموووة أسوووهل  كا وووه

ت ا مووا حنتاجوول حعل  وو ي .   ُمذهلووةال تووا كا ووها ا يم اطق  ووقطاع  وو

الوقووه اآووالي يحتووى  ووتمكن موون التعاموول موو  قضوو ة الخطالووة ت   

اململكوووة لالشوووكل األ سووو  هوووو ي دة م شووو ت جديووودة اختلوووجمل 

 .  أح امها َيدع  استمرار امل ش ت اآال ة

ت لاململكووة  الخطالووة السووا دة ت سوووق العموول  لكوون يموو  أن  

أشووورى مووون  اه وووا  أ واًعوووإ  أن  ؛هوووي الخطالوووة اف كل وووة أ لخهوووا

يأهمهووا  ،همافوواإسوووق العموول جيوو  عوودم   ىالخطالووة فووا تووهار علوو 

التعامول مو    . يعل ل، حان الخطالة املةسس ةا حتكاك ة يالخطالة 

ةايوووة امل شووو ت اآال وووة  ميكووون تلخ صوووها ت  قضووو ة الخطالوووة 

 ؛ا  اقتصادي يتش    دشو  م ش ت جديدة يع  القدرة على التوس 

 عامًلوا  التص    كما يعترب قطاع ةا يع  شلف حر  عمل أكرب.

 اسووووت عا  علووووى قدرتوووول موووون اإل تاج ووووة، ا ط ًقووووا  مهم ووووا ل مووووو 

 اإل تووا ، عال ووة أعمووا  يتول وود اخلووار  موون القادمووة التك ولوج ووا
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آشوور. يلوودى اململكووة يدي  اخللوو   حرتووة      قطوواعأي  موون  أكثوور

السوووري  لسوووخ  يجوووود  وجي لووووتك ال كلوووي يلهخ َموووة للتحوووو   اف

 العمالة الشالة يرأس املا  يالطاقة. 

تطوووير سوووق العموول يحتق ووف مسووتهدحات رؤيووة      يح مووا يتعلووف ل 

ا ت الفورتة القادموة؛ لوجوود    اآاجوة أكورب شصوًتو   ، حان اململكة

يحًقووا لتطوووير ةارسووات املوووارد   تصوو  جمل مل شوو ت القطوواع اخلووا  

ى سوق العمول لشوكل   حتى  تمكن من التعر  عل. يالخشرية ح ها

اجوة لإلحصوا  عون مةشورات     حب أ  احهذا يع   ؛أكرب ت اململكة

ق واس متا وة سووق    ؛ ح وث ميكون   عديدة يمتالعتهوا لشوكل دق وف   

و لوووو املتعلقووووة تاعتموووواًدا علووووى مةشوووورات، م هووووا املةشوووورا    العموووول

، التوظ وووووجمل، ف كووووول الت ظ موووووي: اراح وووووة الدميو، اإل تاج وووووةك

  .التدري  يالتطوير

مووون اإلتووو حات العديووودة ائاريوووة ت سووووق العمووول   لوووالر   ي

ح  تزا  ه ا  حاجة للمزيد من اإلتو حات ائذريوة   السعودي، 

 أارهوواملراجعووة الووخع  موون اإلتوو حات الوويت    لموو    لاإلضوواحة

 .كما هو متوق  أي كا ه  تا  ها عكس ة

  ما يلي:التوت ات اليت متَّ ا  تهاء إل ها يمن ألرة 

إشضواع  يهارية لدى القوى العاملة السعودية، رح  الكفاءة امل -1

 ةُكلٍّ من طاليب العمل ياملوظفني على رأس العمول لوديرات تدريخ و   

يجوودة   لكفواءة أعمواف    أداءلتمك  ه  مون   ؛ت جماف  الوظ في

 .عال ة
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يلوذل،   ؛جهول العواملني حبقووقه  امله  وة    علوى  دله الدراسات  -2

    املوالي يالتحوررب   يج  ةاية العاملني من ائ سني من ا سوت 

ت  القا و  ووةيللوو، لتثقوو فه  حبقوووقه  يياجخوواته    ؛ت ل ةووة العموول

 ل ةة العمل، يله ظمة اآماية من ا ست    يالتحررب.

 

 يآل ات التعامل معها: الخطالة ت اململكة ياق  :أيًلا

ت أي اقتصوواد جنوود أن اشووت   حةووات العمالووة يعمل ووة الطلوو   

تموووود لشووووكل أساسووووي علووووى الرتك خووووة علووووى  وع ووووة العمالووووة تع

اف كل ة ل قتصاد، يمن هذا امل طلف جند حر  الدي  لشوكل  

كووخر علووى ت ويوو  ا قتصوواد الووداشلي حتووى يكووون ه ووا  تول وود      

 .للوظا جمل لشكل مستمر يمت وع

 يشطورتهوا،  أهم تهوا  ح ث من يأ واع متعددة أشكا  الخطالة

ً وووووا حتوووووى ت يه وووووا  اشت حوووووات ت تعريفاتهوووووا يأ واعهوووووا يأح ا 

تسم اتها؛ حمن ح ث الوضو  مثًلا ه ا : لطالوة تورحية، يلطالوة    

مق عوووة، يلطالوووة جز  وووة. يمووون ح وووث ا شت وووار، ه وووا : لطالوووة        

اشت اريووة، يلطالووة إجخاريووة، يلطالووة مو  ووة. يموون ح ووث املع ووار      

 ا قتصووووادي، ه ووووا : لطالووووة ه كل ووووة، يلطالووووة ديريَّووووة. يهووووذق  

 أكثوور التحل ل ووة لائوا وو  ال الوو  ت تتعلووف األ ووواعأي  األشووكا 

العلم وووة. يه وووا  أسوووخا  عديووودة  هتموووام الووودي    لوووال واحي م هوووا

لالخطالووة ي ايلووة القضوواء عل هووا أي شفضووها؛ م هووا ا قتصوواديَّة،     

يم هوووا اآلاوووار السووولخ مة ياخلطووورة علوووى الفووورد ياألسووورة ياتتمووو     

كا تشوووووار الفقووووور يا ضوووووطرالات ال فسووووو ة يا تشوووووار ائووووورا    
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خدرات، يضعجمل ا  تماء للوطن، يما يتسخ  لل كول  للو، مون    يامل

 اشت  ت أم  ة تةاِّر على استقرار الديلة ياتتم .  

يهووو  ،إن موضوووع الخطالووة ت اململكووة موضوووع قوودي  جديوود     

هموووا  يعووودم اواسوووخة  إل ت  وووة تراكموووات عقوووود عديووودة مووون ا   

 يعوووودم يجووووود الخ  ووووة   ،يعوووودم املعائووووة ت ح  هووووا   ،يالشووووفاح ة

هما  جهات التشري  يالت ف ذ الق وام لالودير   إي ال ةمة،الت ظ م ة 

 السوواحنةكموا كووان للظوري  يالعواموول ا قتصوادية     ،  لهوواوامل و 

ات م  ديووة موون القوورن    ووشوو   حوورتة الطفوورة ال فط ووة ت الثما      

 ؛اووووا هووووو حاتوووول ال وووووم  ىاملاضووووي املسوووواهمة لطريقووووة أي أشوووور 

ياملتواجرة لتهشورات    ،لعمول ت سووق ا  يالفوضىستشرى الفساد اح

يا تشووار الشووركات يالوكووا ت الوهم ووة   ،يالتوظ ووجمل ا سووتقدام

يسووووء اسووت    السووولطة   ،الظووول لصووفة عامووة   ديالتسوورت ياقتصووا  

جهووة  علووىي  ميكوون اإللقوواء لال  مووة   .يجشوو  يا تهاةيووة الووخع  

كوان مون   يالوذي   ،زريائم   سواه  ت هوذا الوضو  امُلو    حو  ،مع  ة

 ياألعوووراضيالخحوووث ت الظوووواهر  .طالوووة املت ولوووةالخ تلووو، ت  تووول 

  لوود موون  ؛ ح ووث إ َّوولل املشووكلةحيوويمعائتهووا حبلووو  مةقتووة لوون  

التحل وول يالتشووخ ص الوودق ف للمشووكلة يمعرحووة م وو  األسووخا      

ييضوو  اآلووو  ضوومن إسوورتات   ة لع وودة    ،يال تووا   يالوورلا ل  هووا 

ة الطخ ع وة ت  ال سوخ  إىلللعودة لالخطالة  ،مستوى الديلة علىاملدى 

ملشوكلة   أةال ووم م و  املعائوات اتتوز     يقد رأي ا إىل ،ا قتصاد

 الخطالة   تفلح ت املعائة ائذرية للخطالة. 

الوقووه لاململكووة العرل ووة السووعودية ت الخطالووة ت سوووق العموول 

 هووووو الخطالووووة اف كل ووووةيتشخ صووووها لوتووووفها  األقوووور اآووووالي 
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“Structural Unemployment”عووودم التواحوووف لوووني    شووور إىلت، ي

حووور  التوظ وووجمل املتاحوووة يموووةه ت يشوووربات العموووا  املوووتعطلني      

يلتحل ووول يتشوووخ ص لسووووق   .الووورا خني ت العمووول يالخووواحثني ع ووول 

م هوا األقل وة    للو،؛ س  د أن ه ا  مةشرات عديدة تودع    ،العمل

لاإلضواحة  سوتمرار اسوتقدام العمالوة      ،لعدد املشوت لني السوعوديني  

طخ عووة "أ لوو  الوظووا جمل" ت سوووق العموول هووي يظووا جمل    الواحوودة ألن

متد  ووة األجوور يلدا  ووة  وور جاللووة لتوظ ووجمل السووعوديني "يسووتح ل     

 وول   يوجود حور  متواضوعة لإلحوو  ،    أتوط  هوا"، ي  يعو  للو،    

حهوذا يعو     ؛حقا يلرتك وز عوا ٍ   اإلح  يلكن إلا اعتمد ا على 

 ظوا جمل"، ةوا حيود     عمل على "تديير للوظا جمل يل   تول ود للو  أ  ا

مووون قووودرت ا علوووى التعامووول مووو  األعوووداد املتزايووودة مووون الوووداشلني      

يةارة ا قتصوواد  يوورى الووخع  أن يلووذل،  ؛اوووتملني لسوووق العموول  

يق ووادة هووذا   إدارةيالتخطوو ا هووي املسووةيلة لشووكل كاموول عوون    

ه كلووة سوووق العموول ي وع ووة الوظووا جمل ح وول  إعووادةامللوجمل، حمسووهلة  

عون أي ملوجمل آشور  عمول عل ول ت الوقوه        هم ًةأ تعترب مسهلة   تقل 

 .اآالي

ا رسوو  س اسووة مشول ووة إلتوو   سوووق العموول   موون الصووع  جوود  

لسخ  املت رات العديدة اليت تطرأ يلشكل  ور مسوخوق، يلكون    

ا مون  كلما كا وه اإلسورتات   ة تعتمود علوى تول ود للوظوا جمل لودلً       

ت املهموووة أسوووهل، يكلموووا كا وووه اإلسووورتات   ا  كا وووهالتوووديير 

 .ال تا   ُمذهلًة كا ها ا يم اطق  ة قطاع  أ زَُّم

معادلووة ، ُي حووا أن التعاموول موو  قضوو ة الخطالووة يح مووا يتعلووف ل

"ةايوووة  :التووواليت يميكووون تلخ صوووها  ،شلوووف الوظوووا جمل لسووو طة
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يتش    دشو  م ش ت جديدة يع  القدرة علوى   ،امل ش ت اآال ة

ل أكوورب"، يهووذا  ةووا يعوو  شلووف حوور  عموو     ،ا  اقتصووادي التوس وو

الطريوووف لووودأت م  ووول تظهووور مووون شووو   اإلع  وووات املتتال وووة        

  للمشاري  اآديثة اليت ت در  حته رؤيوة اململكوة، يهوذا األمور     

ة عوزِّ ما ةل ا ت حاجوة آمايوة امل شو ت اآال وة حتوى  ُ      أل  ا ييكف

ه كلووة  إعووادة  يشلووف يظووا جمل تسوواه  ت موون قوودرتها علووى التوس وو

ت سوووق العموول حتووى لوور  موون ديامووة الخطالووة         وع ووة الوظووا جمل 

 .اف كل ة

ن من التعامول  يحتى  تمكَّ ،الوقه اآاليت ا حعل   ما حنتاجل

هو ي دة م شو ت   ؛م  قض ة الخطالة ت اململكة لالشكل األ س 

جديووودة اختلوووجمل أح امهوووا َيدعووو  اسوووتمرار امل شووو ت اآال وووة،      

مل شو ت   اهد شريًجو حالسوق لشكل عام يعلى الصع د العواملي يشو  

 لعوودد  وور مسووخوق لسووخ  تووداع ات أةمووة حووريس كوري ووا مقار ووةً 

التحووودي األكووورب ت الوقوووه  نَّ. إلووودشو  ش وووو  مل شووو ت جديووودة 

علوى مون   أم ش ت القطاع اخلوا  اعود ت    أعداداآالي هو رح  

السوالف، يةايووة امل شوو ت اآال ووة لتقلو ص معوود ت شريجهووا موون   

حتى تتعاحى من أار تدمة أةمة حريس  السوق يلل، لفرتة  ددة

قار ة عودد الوداشلني اووتملني لسووق العمول لشوكل       يا .كوري ا

ألووجمل مسووت د   300- 200 جنوود أن ه ووا  مووا يقووار     ،سوو وي

 تموول لوودشو  سوووق العموول، يهووذا العوودد حيتووا  لووو دة م شوو ت    

 .إضاح ة حتى يت  است عا  توظ فه 

أهم وة  يالوة اف كل وة   الوخع  عون الورالا لوني الخط     يتساء قد 

 ، ياإلجالوة  تعزيز من قدرتها على التوس الةاية امل ش ت اآال ة ي
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  امل ش ت اآال ة يع  قدرتها على ه ا ةكن تلخ صها لهن توس 

تول د حر  يظ ف ة اسوتوى أعلوى مون الفور  اآال وة حتوى يلوو        

ه كلة الوظوا جمل ت   إعادةكا ه لعدد أقل، ياألار األه  ه ا هو 

ا قتصوواد موون شوو   تول وود الوظووا جمل الوويت تت اسوو  موو  مووةه ت     

يشربات يقدرات ير خة املتعطلني يالخواحثني عون العمول السوعوديني     

 .ل ةا ُيعر  لالخطالة اف كل ةقلِّحتى ُ 

أشرى من الخطالة فا توهار علوى    اه ا  أ واًعلكن ُي حا أن 

الوووة يأهمهوووا الخط ،همافووواإجيووو  عووودم  السوووعودي  سووووق العمووول 

يهوي حتودا لسوخ      ، (frictional unemployment)ا حتكاك ة

 ،تدحعوول للخحووث عوون عموول   ،ت ح وواة الشووخص  املةقتووة ت التحووو 

 ىأشور  مون م طقوة إىل   ا تقالول أي  ائامعة،جل حديًثا من ختر  :مثل

أي  ،يظ فووة ت مكووان إقامتوول ائديوود   ىير ختوول ت اآصووو  علوو 

 ،ف عل هووا لطالووة الخحووثطلوومووا ُي ييهوو ؛الخحووث عوون يظ فووة أحضوول

كموا أن سووق العمول ت     .عاجل لتوحر املعلومات عن سووق العمول  يُت

 institutional)اململكوووووة   ملوووووو مووووون الخطالوووووة املةسسووووو ة     

unemployment)      لسخ  عدد من العوامول املةسسو ة طويلوة األجول

 :مثوول ،لالس اسووات الوويت تفرضووها اآكومووة تتووهار ،ت ا قتصوواد

يإتوودار لعوو  األ ظمووة مثوول املقالوول     ،ل جووور األد ووىرحوو  اآوود  

 ياشوووورتاطات ،%15 يرحوووو  ضووووريخة الق مووووة املضوووواحة إىل ،املووووالي

د الشووركات ياملسووتثمرين مثوول تطخ ووف دل وول   ق ِّووالرتاشوو ص الوويت ُت

ف مو  لدايوة عوام    خِّو الوذي طُ ، (ISIC4)تص  جمل األ شطة ا قتصوادية  

2018. 
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  طالوووة التعامووول مووو  قضووو ة الخ كموووا يوووذه  الوووخع  إىل أن  

"ةايوووة امل شووو ت اآال وووة يتشووو    دشوووو    ميكووون تلخ صوووها ت

ةا يعو  شلوف    ؛ا  اقتصادي م ش ت جديدة يع  القدرة على التوس 

الوويت  الصووعخةالخطالووة موون القضووايا  إن قضوو ةحوور  عموول أكوورب". 

يمتكووني ريووادة  ،لهووا ل هتمووامطووا جيوو  يضوو  الس اسووات ياخلُ 

يارلوة كوريوا ائ ول وة     ،توسوطة ت الصو رة يامل  األعما  يامل شو 

منووال  ألحضوول املمارسووات   ختالهووامنووول   شوور ايمال زيوويال الووان 

لت وووووووووووارله   يال ظووووووووووور ،العامل وووووووووووة ت معائوووووووووووة الخطالوووووووووووة  

يت خو  أهم وة دعو  امل شو ت      .للق واس عل ول    (benchmark)كمع ار

املتوسووطة يالصوو رة موون شوو   جمموعووة أساسوو ة موون املعط ووات        

همافا تفويه قدر كخر مون الفور    إيرتت  على ا قتصادية اليت 

الثم  ة على اآكوموات آول كوثر مون املشوك ت ا قتصوادية       

إجيواد حور  عمول للموواط ني، ح وث       :يا جتماع ة، يمون ألرةهوا  

إنَّ امل شووو ت الكوووخرة ر ووو  أهم تهوووا   ميك هوووا لوووهي حوووا  مووون    

ه  ر حر  عمل كاح ة لطاليب العمول، كموا تسوا   األحوا  أن توحِّ

امل ش ت املتوسطة يالص رة اليت تصل أعودادها اةوات األلوو  ت    

ا مووون شووو   ت ويووو  مصوووادر الووودشل دعووو  ا قتصووواد الووووط  أيًضووو

يتوس   القاعدة اإل تاج ة، كما تعمل على حتق وف التكامول لوني    

األ شووووطة ا قتصووووادية يالتووووواةن ت عمل ووووة الت م ووووة ا قتصووووادية    

تسه  كذل، ت تطوير املهارات ا قتصادي، يا ستقرار يحتق ف 

إىل أ ها تعتورب  وواة ملشواري  كوخرة      يالتك ولوج ا اول ة، إضاحًة

. ل سوووخة كوووخرة  (GDP)ياملسووواهمة ت ال وووات  اولوووي اإلموووالي    

ت سوورعة التعووات  لاملري ووةيتتم وز الشووركات الصوو رة ياملتوسوطة   
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ام يلشوكل عو   ،مون املخوادرات اآكوم وة    يا سوتفادة من األةمات 

علووى  حووان امل شوو ت املتوسووطة يالصوو رة تعتوورب األداة األكثوور قوودرةً 

القضاء على ظواهرة الخطالوة يالفقور ت اتتمو  لو   هوذا حقوا،        

ت املةوووة مووون املهووون، ييظوووا جمل  70إىل 50لوول كوووذل، اسوووت عالها  

حهوي عو   للخطالوة، يسو        ؛عو   يسو     هوي السوق، يلالتوالي  

ت الصووو رة  ةوووة العاموووة للم شووو  يقووود لووودأت اف   .لخ ووواء ا قتصووواد 

ي ا ت تخ ِّياملتوسطة كم ش ت  يائهات اآكوم ة ياألهل ة مةشًر

زم مون الودع  للم شو ت كالشوركات      س اسة التشو    يتقودي  ِحو   

  املتوسطة يالص رة لاململكة.

 ت" الوظووا جمل أ لوو "ت حووني مثووة آراء   تتفووف موو  القووو  لووهن    

 لتوظ وجمل  جاللوة   ور  يلدا  ة األجر متد  ة يظا جمل هي العمل سوق

السووعوديني، حاآق قووة أن توود ِّي األجووور ت الكووثر موون الفوور       

الوظ ف َّوووة مفتعووول، لسوووخ  اسوووتقدام ال ووود العاملوووة األج خ وووة قل لوووة 

الكلفة، يلو  لل، ألمكن ش ل تل، الوظوا جمل لواملواط ني، يقود    

كان لل، حاتًلا لالفعل قخل السوما  لا سوتقدام، ح وث كا وه     

ة الوط  َّووة تعموول ت ت ظ ووجمل الشوووارع موو  الخلووديات، يق ووادة    العمالوو

املركخات يتعمل ت اآفر ياألعما  الشاقَّة األشرى، يلكن لعود  

حوووتح سووووق العمووول علوووى مصوووراع ل ل سوووتقدام؛ مت تشووو  ل تلووو،      

الوظا جمل لالعمالة األج خ ة لوهجور متد  وة جود ا   تسوتط   العمالوة      

إىل العمالوووة األج خ وووة يديفوووا  الوط  وووة العووو   لهوووا، يلهووو  املوووا   

يج ووو  لعوو  أتووحا  القطوواع اخلووا ، لوودً  موون دحعوول أجوووًرا       

للعمالة الوط  ة. يالعامل الذي يقوم لاخلودمات ياألعموا  الخسو طة    

ت الووودي  املتقدموووة   يقووووم لوووذل، أل ووول حيووو  يط ووول أكثووور مووون   
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السعودي، يلكن لسوخ  األجور اتوزي، يالقوا ون امُل صوجمل، يلوو       

  ووالي ياف وودي يالفلخوو   كمثًلووا  لالق ووام لتلوو، األعمووا        ُسوومح للخ

 لتعطَّل املواطن ت تل، الدي ، يلكن لل،  ر مسمو  لل.

 مهم ووا ل مووو  عامًلووا التصوو    يموون  اح ووة أشوورى، يعتوورب قطوواع    

 القادموة  التك ولوج ا است عا  على قدرتل من اإل تاج ة، ا ط ًقا

آشور.   قطواع أي  مون  أكثر  ،اإل تا عال ة أعما  يتول د اخلار  من

 كلوووي يلووودى اململكوووة يدي  اخللووو   حرتوووة لهخ َّوووة للتحوووو   اف    

السووري  لسووخ  يجووود العمالووة الشووالة يرأس املووا      لوووجي وتك الي

يالطاقوة، يهوذق العوامول تضومن القودرة علوى الودشو  ت التصو            

ياخلدمات مخاشرة، يالعمل على ت وي  الدشل، ةا يوةدِّي إىل منوو   

حووتح حووور  عموول جديوودة. يقوود أاخوووه      القووومي ياسووتمرار   الوودشل 

ت وار   الع صر ر  سي ت عمل وة الت م وة، مون شو       التص    أ ل 

يالويت لعو    شورق آسو ا يالصوني،     ال اجحة ت الودي  ال رل وة يدي   

حتق ف معد ت منو مرتفعوة يا  تقوا     ا تح ها التص    ديًرا ر  ًس

    ت لداياتوووول ت . يقوووود كووووان للتصووووإىل مراحوووول ت مويووووة أرقووووى

اململكووة ديٌر ر وو ٌ  ت تشوو  ل العمالووة اول َّووة ل  ووا  ت توو اعة     

الووخرتي  يالكهرلوواء يالخرتيك ماييووات، يحتل ووة امل وواق، قخوول حووتح    

 الخا  على مصراع ل للقطاع اخلا   ستقدام العمالة األج خ ة. 

ت لعوو  العديوود موون ا قتصووادات ال اشووةة  يلكوون ُي حووا أن 

ارحلوووة مووون "الرتاجووو   هوووا اململكوووة يدي  اخللووو   متووور الووودي  يم 

ا تقاًلووا أسوورع سوولكه السووالف أليا وول ألهم ووة التصوو   "، أي أ هووا  

املشووواري  اخلدم َّوووة عوًضوووا عووون املشووواري  اإل تاج وووة      لكوووثر إىل 

يالتعووودين يالصووو اعات   ،امل ت وووات الزراع وووة كتووو اعة السووول   ك
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ار ووًة لووالت رات الوويت   مقياكتمووا  ل وواء الخ  ووة التحت ووة     التحويل ووة

ت لها الدي  الرا دة ت اعتماد التحو  الص اعي ع د مسوتويات  مرَّ

يهووذا لسووخ  التطووور السووري  ت    .ةاالووة موون الت م ووة ا قتصووادية  

التك ولوج وووا الوووذي أدَّى إىل تزايووود متطلخوووات املهوووارات ت قطووواع  

 مون  ىلات ال سوخة الصو ر  التص   ، يمن َا َّ شف  ت احس َّة الودي   

ا ا  تقوا   حال  و  العموا  د لامكان يُعح ث    ال د العاملة املاهرة،

لدين تدري  أي لتودري  لسو ا كالوذي    لخساطة للعمل ت املصا   

تقدِّمل معاهد التدري  املهو  ت اململكوة، كموا سواهمه العوملوة      

يا فتا  السوق ت مفاقموة الصوعولات الويت تواجههوا الودي  ال ام وة       

يووت     يالت احسوو َّة، يموواشو  إىل قطوواع التصوو    الوود تهوواايلت  

كووخر يتطوووير  لشووكل يالتوودري  املهووارات ا سووتع ا  ت توسوو  

 املقخلوووة التك ولوج وووة يالتطوووورات األمتتوووة قطووواع التصووو   ، حوووان 

 الووذي الوودر  علووى ال وووم ال ام ووة الوودي  سوور تصووع   ت ستسوواه 

ا علوووى الصووو اعي لووواكرً  التحوووو  اعتمووودت الووويت الووودي  اختذتووول

 موون   تووتمكن قوود املتوهشرة  ، إىل درجووة أن الوودي العوواملياملسوتوى  

 ت اللحووواق اإلشفووواق لالركووو  ألوووًدا؛ يع ووودها سووو خف   اللحووواق

 ال مو ا قتصادي. احتما ت من" التص    رك "لو

يإلا اسوتمر تفضو ل قطواع اخلودمات علوى املشواري  اإل تاج ووة،       

يع ز قطاع ، ج  الطل ت حا  ترا سليبٌّ أاٌر ذل، كون لحا َّل س

، كمووووا أن قطوووواع اخلوووودمات عوووون امتصووووا  العمالووووة الفا ضووووة 

اخلدمات دشلل من العملة الصوعخة  وديد يمتقلِّو . يم و  الودي       

املتقدِّمووة عووادًة مووا يكووون لووديها قطوواع توو اعي ي/أي ةراعووي قوووي   

يضوومن اآاجووات األساسوو ة للووخ د، ييوووحِّر حوود ا مع ً ووا ياالًتووا موون   
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اط ني. إن اقتصاد إ تا  السل  هوو األحضول ياأل سو     الوظا جمل للمو

لفووتح حوور  عموول جديوودة م اسووخة ميكوون شوو لها لوواملواط ني ت         

إ تا  السل  يت ل إىل استخدام اآل ت امل كا  ك وة  اململكة؛ ألن 

. يميكن تطوير القطاع عن األعما  ال ديية ًضاعويالتك ولوج ا 

ة لووووني الصوووو اعي عوووون طريووووف شووووركات حكوم َّووووة أي لتلطوووو     

اآكومووووة ياملسووووتثمرين اولوووو ني أي األجا وووو ، أي عوووون طريووووف   

ا كتتا  العام ت  سخة من رأ ا  تلو، الشوركات، يشصوًتوا    

ت اتوووا ت الصوووعخة الووويت حتتوووا  لتسوووه  ت الديلوووة يدعمهوووا،      

يع دها ميكن تودري  ال ود العاملوة الوط  َّوة ت الصو اعة لسوهولة       

لتلوو، الشووركات يالتهه وول العلمووي  لسووخ  القوودرة املال َّووة ياإلداريووة

العوووالي  سوووخ  ا للسوووعوديني، يس سووواعد للووو، علوووى القضووواء علوووى   

الخطالة اف كل َّة، ي ضمن يجود تراك  معرت لدى ال ود العاملوة   

الوط  َّة، يلاستطاعة العمالة الزا ودة عون املشواري  اإل تاج وة شو ل      

  اء الفر  الوظ ف ة ت اخلدمات لسوهولة، يلوذل، ميكون ا سوت    

عن عدد كخر من العمالة األج خ َمة  ر املدرَّلوة يالويت تهو من علوى     

قطاع اخلدمات لسخ  الفاض كلفتهوا يتوعولة السو طرة عل هوا     

يالوتحك   ح هووا مون قخوول ائهوات املع  ووة ت اآكوموة موو  ا فتووا      

 السوق يكرِبق.

يادر اإلشارة إىل أن مثَة آراًء تذه  إىل أن شلف الوظا جمل عن 

ح ول   "جديدة م ش ت دشو  يتش    اآال ة امل ش ت ةاية"ف طري

تعولة، يقد يتعارض م  قوا ني حرية السووق، حلو   مون املعقوو      

أن تقوووم الديلووة لالصوور  موون املووا  العووام علووى كوول مةسسووة أي        

شووركة تفشوول لكووي تخق هووا ت السوووق؛ ألن املووا  العووام لل م وو        
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لني لسووووق العمووول يلووو   لفةوووة دين أشووورى، أمَّوووا اسوووت عا  الوووداش  

لشووكل سوو وي ح كووون عوون طريووف اسووتحداا املشوواري  اإل تاج َّووة  

ائديووودة الووويت تخووودأ لتوظ وووجمل السوووعوديني يتووودريخه  ت مراحووول      

التصم   ياإل شاء إىل أن يت  ا ست م يالتش  ل، يقد سخف يمتوه  

ارلووة مثوول هووذق املشوواري  يشصوًتووا الصوو اع َّة م هووا ل  ووا  ت        

 اململكة.   

 

 :تطوير سوق العمل يحتق ف مستهدحات رؤية اململكة :اا ً ا

 القووى  مسوح  علوى  ل واءً  لإلحصواء  العاموة  اف ةة تقديرات حس 

  حا ما يلي:ُي العاملة،

 ي ور  السوكان كالسوعوديني   إلموالي  الخطالوة  معود   ارتفو   .1

 عوام  مون  الرالو   الر لو     ت%7.4كإىل  حوهكثر  سو ة  15 السوعوديني 

عووام  موون الرلوو  الرالوو  شوو     %5.7  ك مقار ووًة م، 2020

  م.2019

 ا يإ اًاالكوًر(السعوديني  إلمالي الخطالة معد  ارتف  كما .2

مقالول   م 2020 الرالو   ت الر لو    %12.6ك إىل) حوهكثر  سو ة  15

يقود كوان ا رتفواع     .م2019عوام   مون  الرالو   الرلو     ش  %12ك

م، 2020ام ت معد  الخطالة لني الذكور السعوديني حاد ا ت العو 

م، يهووذا 2019% ت العووام 4.9% مقار ووة لووو 7.1ح ووث ارتفوو  إىل 

% مقار وًة لوو   24.4قاللل الفاٌض ت معد  الخطالة لوني اإل واا إىل   

 م.  2019% ت العام 30.8
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يحسوو  تقووديرات اف ةووة، حووان معوود  الخطالووة علووى موودى   .3

الس وات اخلم  املاضو ة للسوعوديني كلكووًرا يإ اًاوا  يوراي  حوو        

%، ي  يوو خف  عوون للوو، الوورق ، يكووان دا ًمووا ه ووا  لطالووة  12

م، 2020أيًضووا ت األيوودي العاملووة األج خ ووة لل ووه لريتهووا ت عووام 

%، يهذا  ري  ح ث إنَّ العمالة الواحدة ُيفرتض أن 2.6لتصل إىل 

 تكون لديها عقود عمل سارية املفعو  أي ت ادر الخ د.

 معد  الخطالة: .4

 % اإلمالي % السعوديني  ر % السعوديون العام

 ملة إ اا لكور ملة إ اا لكور ملة إ اا لكور

2016 5.9 34.5 12.3 0.4 1.6 0.5 2.6 21.3 5.6 

2017 7.5 31.0 12.8 0.5 2.5 0.7 3.2 21.1 6.0 

2018 6.6 32.5 12.7 0.6 4.4 1.0 2.9 22.6 6.0 

2019 4.9 30.8 12.0 0.3 1.3 0.4 2.2 21.3 5.7 

2020 7.1 24.4 12.6 1.7 9.1 2.6 4.0 20.2 7.4 

املرحلة القادمة ي خ ي أن يكون ح هوا اهتموام يتثق وجمل يحتف وز     

 :أكرب ألتوحا  األعموا  ت القطواع اخلوا ، حعلوى سوخ ل املثوا        

ا لتطوووير ةارسووات املوووارد الخشوورية يجووود تصوو  جمل للم شوو ت يحًقوو

هووات وج ح هوا سوو دح  القطوواع اخلووا  إىل دعو  جنووا  العديوود موون ت  

 ةقويووو لراًعوووا يأهووودا  يةارة املووووارد الخشووورية، يسووو  عل للووووةارة  

ةووا يعوو  تقل وول الف وووة لووني  ؛سوواعدها ت ال هوووض لسوووق العموولت

الووووةارة يالقطووواع اخلوووا  ت ل وووة التخاطووو ، حمسوووهلة تصووو  جمل     

يحًقووا ل سووخة السووعودة ح هووا كمووا هووو حاتوول ت لر ووام      امل شوو ت

 .مل ت اململكة طاقات   يكفي لتطوير سوق الع
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شصوًتوا ت الفورتة القادموة؛ لوجوود تصو  جمل       ن اآاجة أكربإ

يحًقووا لتطوووير ةارسووات املوووارد الخشوورية   مل شوو ت القطوواع اخلووا 

ح ها، حخاإلضاحة للق مة امُلضواحة الويت سوت   ها تلو، امل شو ت مون       

من امله  أن يت  رلا هذا التصو  جمل حبوواحز حعل وة     ،هذا التص  جمل

يتكون  تا   هذا التص  جمل على موق  إلكرتي وي   لتل، امل ش ت،

 لو  /  صوجمل سو وي؛ ةوا يتو ح     ييت  حتديثل لشوكل رُ  للوةارة،تال  

ت احًسا أكرب لني م ش ت القطاع اخلا  لتطوير ل ةة العمل لوديها  

يالويت   ،يتطخ ف أكرب قدر ةكن من ةارسوات املووارد الخشورية   

 ملكوووةسووو كون فوووا ا عكووواس كوووخر علوووى سووووق العمووول ت امل    

 ، يعلى حتق ف العديد من مستهدحات رؤية اململكة.إماًلا

 

 :"ق اس جنا  اإلت حات ت سوق العمل "متا ة سوق العمل : االًثا

ن مون التعور  علوى سووق العمول لشوكل أكورب ت        حتى  تمكَّ

ت حاجة لإلحصا  عون مةشورات عديودة     أ  احهذا يع   ،اململكة

ق العمل   تع  ا عتماد حقا يمتالعتها لشكل دق ف، يمتا ة سو

علووى مةشوور ياحوود "مةشوور الخطالووة"، يموون املسووتح ل ق وواس متا ووة   

ألوًدا لودين يجوود مةشورات مهموة       سوق العمل لهذا املةشور الوح ود  

يأساس ة، ياأله  مون للو، يجوود مري وة ت ت و ر التوجهوات يحًقوا        

ت املةشورا للتل، املةشرات يت ر مسارها عن املستهدحات املرتخطوة  

ا قتصوووادية يامُلعل وووة ت يا قوووة رؤيوووة اململكوووة، يتلووو،     األساسووو ة

ا فووا حتووى ميكوون   م اطق  وو ااملةشوورات موون املهوو  أن جنوود تقسوو مً   

 ."جدُي تشخ صها يمعائة اخللل ح ها "إْن
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  التق  الكوخر ت اململكوة رلوا    م يالتحو م  التقد  يميكن 

ا لشوكل مخاشور   تل، املةشرات ت م صة عامة يت  حتديث ل ا اتهو 

سوق العمول، ييكوون    من امل صات الر  ة املع  ة لكل ما مص 

 أعضوواء ووة موون  موون شوو   ئ ووة استشووارية مكوَّ    هووااإلشوورا  عل

مستقلني يلتصني ت "املوارد الخشرية، ا قتصاد، املال وة"، يمون   

متاًحوا للعمووم ملشواركة آرا هو       ش   تل، امل صة س كون اتا 

ل مخاشور لل  وة الويت لوديرها ترحو  لالتوتو ات       يمقرتحاته  لشك

املةشوورات يتتمثوول ألوورة   .لل هووات اآكوم ووة املع  ووة لسوووق العموول

املقورت   ي لق اس متا وة سووق العمول    يت ميكن َأْشذها ت ا عتخارال

   :تواجدها ت تل، امل صة

 اإلضوات، يالعمل  ،"ال  ا  :مثل، املةشرات املتعلقة لاإل تاج ة -

 ."اميالتق    الع

 ،"عووودد املووووظفني  :مثووول، راح وووة املةشووورات املتعلقوووة لالدميو  -

 ."يالت وع لني ائ سني ياألعمار ،يمتوسا األجور

"معود  املووظفني    :مثول ، املةشرات املتعلقوة لاف كول الت ظ موي    -

لووديام كاموول، لووديام موورن، املسووتوى افرمووي، معوود  الووديران،      

 ".معد  ا ستقرار يا ستدامة

"متوسوووووا تكلفوووووة   :مثووووول، قوووووة لوووووالتوظ جمل املةشووووورات املتعل -

التوظ جمل، معد  قخو  العريض الوظ ف ة، معد  رضا املتقودمني،  

 ."معد  اجت اة حرتة الت رلة
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"عوودد الووديرات   :مثوول، املةشوورات املتعلقووة لالتوودري  يالتطوووير   -

التدريخ ة،  سخة العاملني امُلدرلني، متوسوا مودة التودري ، معود      

 ل جمل التدري ".الرضا عن التدري ، متوسا تكا

 

 .اإلت حات ت سوق العمل أه 

لالر   من اإلت حات العديودة ائاريوة ت سووق العمول، حو       

 لاإلضوواحةتووزا  ه ووا  اآاجووة للمزيوود موون اإلتوو حات ائذريووة    

كمووا هووو  أارهوواملراجعووة الووخع  موون اإلتوو حات الوويت    لموو   

 .  أي كا ه  تا  ها عكس ةمتوقَّ

كوووالر اخرجوووات التعلووو    خ وووي أن   ُ مووون التعلووو  ، ي ًءالتووودا

اآكوومي املتزايود علوى قطواع التعلو  ، حمسوتوى        لاإل فاق مقار ًة

مون مسوتوى لرجوات الودي  الويت  سوتقدم        ةا  أقولَّ  املخرجات ما

يم  اسوتمرار   .اآكومي على قطاع التعل  " اإل فاقم ها "اقار ة 

 خ وي أن  شوهد   ح  ،الوداشلني اووتملني لسووق العمول     أعدادارتفاع 

ت إسرتات   ة التعل   يشاتة التعل   املهو    ايكخًر اجذري  اًرت  

يالووتق ، ياآموول ه ووا لوو   لالسووهل علووى يةارة التعلوو   يلكوون        

التوووهشر ح ووول سووو زيد لشوووكل كوووخر مووون التكلفوووة ا قتصوووادية     

يشاتووة تكلفووة إعووادة ه كلووة سوووق العموول ياإل فوواق اآكووومي   

 .على القطاع

اءة لرؤيووة اململكووة ياملةشوورات املسووتهدحة، جنوود  موون شوو   قوور

لكوول يضووو  أن اململكووة تعموول علووى حتسووني ل ةووة العموول يم ووا       

األعمووا  لهوود  جووذ  اقووة املسووتثمرين األجا وو  لضوو  اسووتثمارات  
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لتحسوني ترت و     اكوخرً  اجند ه ا  عمًل ل فس الوقهت داشل ة، ي

شاتووة ت اململكووة ت الكووثر موون املةشوورات الت احسوو ة الديل ووة ي 

ه ووووا   جمووووالي األعمووووا  يحقوووووق اإل سووووان، ي  يعوووو  للوووو، أن   

ضووو وطات شارج وووة علوووى اململكوووة لت ووو ر س اسوووتها لاإلجخوووار،      

حاململكوووة لات سووو ادة يقووووة اقتصوووادية يتعمووول علوووى عووودة تووودالر 

 .2030إت ح ة ُمعل ة لتحق ف مستهدحات رؤيتها 

د أن قطواع األعموا  يل ةوة العمول ت اململكوة، جنو       ح ما موص  

ت  حتووارة جنوود مري ووةً   ؛لعوودة حتووديات يتقلخووات   سوووق العموول ميوور   

ت  جنوود لعوو  القوورارات قاسوو ًة أشوورىي ،هوواتتطخ ووف لعوو  التوج 

 تطخ قها يلكن تعترب اخل وار األ سو  مون ضومن اخل وارات املتاحوة      

ا ميكوون يتووجمل سوووق خسَّوويحًقووا للظووري  املصوواحخة، يلشووكل ُم

كووخرة موون اإلتوو حات،  العموول له وول سوووق "هوو " حيتووا  آزمووة 

تطخ قهوا علوى    يهذا موا  وراق مون شو   الوت رات الكوخرة الويت متَّ       

ا حتووى يوودع  حتق ووف  وع  وو السووق م ووذ لضوو  سوو وات ماضوو ة ل قلول  

 .للاملستهدحات املتعلقة 

ما  راق ال وم ت سوق العمل لو   لائديود أي املفواجل، يكول     

توضو حل ت يا قوة    الوقه اآوالي سوخف يمتَّ  ت ما يت  اإلع ن ع ل 

التحووو  الوووط  م ووذ اإلعوو ن ع هووا قخوول عوودة سوو وات، يافوود        

ا مون   وع  و  الر    من كل تل، اإلتو حات هوو  قول سووق العمول     

سوق أدمن على العمالة الواحدة ياليت   متتلو، أي شوربات حق ق وة    

إىل سوووق عموول يتم ووز   ،ت ختصصوواتها أي متتلوو، مووةه ت مووزيرة 

ت موون ش لوول ميكوون  قوول اخلووربات لشووكل   لوجووود تووراك  معوور 

ل يدي العاملوة السوعودية، يالسو وات املاضو ة أاختوه       أكثر مري ًة
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لشوووكل عشووووا ي لووو  شوووربات ت    ياحووودًة أ  وووا اسوووتقدم ا عمالوووةً 

يأدى  ؛مثل التخصصوات اف دسو ة يالصوح ة    ،ختصصات حساسة

كووان ه ووا    ل فسوو الوقووهت للوو، إىل يقوووع أشطوواء كارا ووة، ي  

عشوووا ي لعمالووة  وور موواهرة ت ختصصووات لتلفووة ةووا  اسووتقدام 

أدى إىل ي دة تسرت يتكتل ت أ شوطة لو   مون السوهل توط  هوا،      

 ا ت الرتك ز علوى التطوور التك ولووجي    يلسخ  لل، ظلم ا أ فَس

 .ياستخدام األمتتة

طلقتهووا يةارة املوووارد الخشوورية هووي أأهوو  املخووادرات الوويت  ىحوودإ

هووذا التوجوول هووو أهوو     يلعووللتعاقديووة"، مخووادرة "حتسووني الع قووة ا 

حسووق العمول    ؛إت   ي خ ي تطخ قل على سووق العمول ت اململكوة   

حيتوووا  لقواعووود ت ظووو   آركوووة ا تقوووا  العمالوووة الواحووودة يللووو،      

لشووكل أكثوور مري ووة موون الوضوو  اآووالي، حفووي الفوورتة املاضوو ة      

" ت عوام  826حقا على قرار جمل  الوةراء رقو  "  ا عتمادكان 

يالووذي  ،هووو1397ت عووام  759  لقوورار رقوو  عوودَّيامُل ،وهوو1395

األيوودي العاملوووة، يلووودين   ا تقوووا قواعووود ت ظوو   حركوووة  ل مووتص  

تواجووود لتلووو، املري وووة سووو خقى سووووق العمووول ت اململكوووة مركوووًزا   

لتدري  ال ر من الواحدين الذي يت  استقدامه  لشكل عشوا ي، 

ظ وجمل الكووادر   تل، العشوا  ة حواجًزا كوخًرا ت جوذ  تو    تصخحي

اول وووة حتوووى لوووالر   مووون تقل ووول الف ووووة لوووني تكوووال جمل توظ وووجمل  

الكوووادر اول ووة يتوظ ووجمل الواحوودين موون شوو   رحوو  التكووال جمل،   

يأدى للووو، لتمركوووز معووود ت الخطالوووة لشوووكل كوووخر ت حةوووة       

املست دين لدشو  سووق العمول مون الثورية الخشورية اول وة، يأدى       

يةيووادة معوود ت الرتاكوو   تووعولة ت تطوووير سوووق العموول إىل للوو، 
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ل من ا حتكا  ال وعي يالذي يساه  ت رح  ةا قلَّ ؛املعرت ح ل

 .اخلربات ياملهارات للمشت لني السعوديني

  الوووذي س شوووهدق سووووق العمووول لعووود تطخ وووف   السووو  اريو املتوقَّووو

املخوووادرة سووو خدأ لصووودام كوووخر لوووني املتسووورتين يامُلتسووورت علووو ه ،   

وا ت اخلارج وة يلشوكل  ور مسوخوق،     ارتفاًعا للح يس رى يقتها

ا للعديد من األ شطة الفوضوية اليت تعمل لشوكل  إ  ًق يس شهد

موون يةارة املوووارد الخشوورية لووهن   تسووتع ل  املووهمو   وور  ظووامي، ي

لالشكل الكامل حتى   يتكورر   األ شطةيتستهد  توطني تل، 

 شطه توطني قطاع ا تصا ت يائوا ت، يش   حرتة قصورة مون  

ت معوود  أجووور العمالووة     اياضووحً  اتطخ ووف املخووادرة سوو  د ارتفاًعوو    

قوود تكووال جمل توووظ فه ، يهووذا األموور    رتفوواعالواحوودة ةووا يووةدي  

ا ت تعزيوز يتفضو ل   عامًلوا مهم و   كو ول سو كون   ؛"  اجيالإ" يكون

يلوذل،   ؛توظ وجمل الكووادر اول وة شاتوة ليي املهوارات امل خفضوة      

 علوووى تطوووويره  يتووودريخه سووو ت  لشوووكل  ووور مخاشووور الرتك وووز 

ا من ش   الرتاك  املعرت الذي س   و ل من ا حتكا  تدرجي  

هووذا التوجوول هووو   . إنَّ موو  الكفوواءات ل وو  ال ظوور عوون ج سوو تها     

املدشل الر  سوي لتعوديل ترك خوة سووق العمول ع ود مقار وة أعوداد         

يالوذي مون ش لول يتضوح أن األقل وة ت       ،يحًقا لل  س ات املشت لني

 مل هي للعمالة اول ة.سوق الع
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الع قة لني املشت لني السعوديني ياملشت لني  ر السعوديني  :رالًعا

 :ت سوق العمل

سو وات اخلمو    الأ ل  القورارات املوةارة علوى سووق العمول ت      

السوووالقة كا وووه تسوووتهد  تقل ووول الف ووووة لوووني تكلفوووة توظ وووجمل    

السوووووعوديني ي ووووور السوووووعوديني، يلشوووووكل ياضوووووح مووووون شووووو   

أن الع قووة لووني توظ ووجمل    تووخنيي ات ي شوورات سوووق العموول   إحصووا 

السووووعودي ي وووور السووووعودي هووووي ع قووووة طرديووووة حبتووووة يل سووووه   

 عكسووو ة، يترك خوووة الوظوووا جمل ت ا قتصووواد السوووعودي ختتلوووجمل  

ا عووون لووواقي أسوووواق العمووول ت العوووا  أمووو ، ي  ميكووون    جوووذري 

است سووا  الت ووار  الديل ووة لشووكل كاموول علووى سوووق العموول ت     

قووه ت أسووواق ي  تظوور موون للوو،  فو  ال تووا   الوويت حتقَّ  ،اململكوة 

يلذل، من امله  اآذر ع د  ؛الدي  اليت مت است سا  الت ار  ح ها

حقووا علووى   ا عتموواديعوودم  "موودة يآل ووة"، التعاموول موو  هووذا امللووجمل   

حتتووا  يألن املسووهلة هووي تشوووهات ت سوووق العموول    ؛أسوواس األجوور

 .لرتم   يترق ة

الووخع  ت الع قووة لووني   تشووك ،يقوود يكووون موون املسووت ر   

 ،س اسة العرض يالطل  يتهارها على األجوور ت القطواع اخلوا    

لالر   من أن تلو، الع قوة هوي أيضوح ع قوة ةكون اسوت تاجها        

هوي املع وار الوح ود املوةار علوى أجوور        يلاشتصوار،  .ت سوق العمول 

الوقووه اآووالي، يهووذا املع ووار قوود جنوود لسووخخل ت القطوواع اخلووا  

يتول   :ت يحا ت  ادرة ت سووق العمول، حعلوى سوخ ل املثوا      تشوها

تطخ وف   أجر يظ فة "معقيب الع قات اآكوم ة" ت العام الذي متَّ

ح ل مهلة "تصح ح العمالة" ألرقوام أعلوى مون يظوا جمل امله دسوني ت      
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يأعلووى موون متوسووا األجووور ت سوووق العموول  ،التخصصووات ال ووادرة

طل  على الوظ فوة يالويت   يالسخ  ت لل، كثرة ال ؛لشكل كخر

  ميكوون شوو لها إ  موون شوو   كوووادر سووعودية لاإلضوواحة لقلووة        

ا" ت هذا اتا ، يه ا  أمثلوة أشورى   حعل   "املتخصصني ياملم زين

 .كثرة على لل،

 

 :تعامل يةارة املوارد الخشرية م  أطرا  سوق العمل :شامًسا

ع وة،  القطاع اخلا  هو قطاع رحبي يل   قطاع رعايوة اجتما 

ي  يعوو  للوو، أن القطووواع اخلووا  لووو   لوول أي دير ت ارتفووواع أي     

أن للقطاع اخلوا    أيًضا الفاض معد ت الخطالة، ي  يع  لل،

يلكون موا    ؛ت حصل يتسريح العاملني ح ل لشوكل عشووا ي   اآفَّ

حنتاجوول حتووى يكووون لوودي ا سوووق عموول تووحي هووو يجووود ضوووالا 

تطخ وف توح ح ألتوول   ياضوحة يم صوفة لوني طورت سووق العمول، ي      

الع قوووة العمال وووة لوووني العامووول يتووواح  العمووول لووودين أي ةايوووة    

 .مفرطة لطر  على اآلشر

يعتورب أموًرا    ت  ر الس اسات ت سوق العمول ملواكخوة املوت رات    

حامً وا ئم و     ا، يلكن من امله  أن يكون الت  ر اآاتول تح  

ر  يلو   لشوكل مفور  لطو     ،األطرا  "العامل يتواح  العمول"  

جند أن اآماية املفرطوة   ،يلتوض ح لل، اثا  لس ا ؛على اآلشر

ةيووادة تكلفووة ت للعاموول موون التسووريح "اآمايووة الشووديدة" تتسووخ   

ت معوود ت الخطالووة،  ارتفوواعتوظ ووجمل العمالووة ةووا يووةدي للوو، إىل  

  أتووحا  علووى للو، جنوود أ  وا تسووخخ ا ت ضو اع حوور  توس و     ًءيل وا 
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ظ ف ووة ت السوووق يووت  موون ش فووا    العموول، يشسووارة ي دة حوور  ي 

 .التوظ جمل ائديد للداشلني اوتملني لسوق العمل

قوا ني العمل  ر املر وة يالويت ترحو  مون كلفوة ا سوت  اء عون         

ية وووزات مفرطوووة اعووول    أي متووو ح املووووظفني ةايوووةً   ،املووووظفني

التوظ ووجمل، يلوودًلا موون أن   ت   أتووحا  العموول يوورتددين ت التوس وو   

سووخ  ر  سووي ت   ا ني آمايووة العاموول جنوود أ هووا  تتحووو  تلوو، القووو 

ارتفوواع معوود ت الخطالووة، يأيًضووا تعتوورب سووخًخا لتسووري  الوظووا جمل       

علووى  يتووةدي إىل إ وو ق م شوو ت كا ووه قووادرةً    ،خلووار  اململكووة 

 يموووون املمكوووون ش فووووا شلووووف يظووووا جمل للسووووعوديني  ، ا سووووتمرار

 .لالوقه اآالي ت سوق العمت مستقخًلا، يهذا األمر  تعايشل 

 ا  العديد من مواد  ظام العمل اآال ة ح هوا ةايوة مفرطوة    ه

العموول  أسووواقلطور  علووى اآلشوور، يمثول تلوو، املووواد اقار تهوا موو     

 ؛سووواء كا ووه اتووايرة "اخللووو  " أي اقتصووادات الوودي  الكوووربى     

اوور سووليب علووى أفووا  إضوواح ًة ةايووًة سوو  د أ  ووا منوو ح ح هووا العامووَل

املرضووو ة يلعووو  املوووواد   اإلجووواةات :اإل تاج وووة، يمثوووا  علوووى للووو، 

  ا  العامل عن العمل لودين عوذر، ياألدهوى مون للو، أن      لاملتعلقة 

علووى  إضوواح ةالفوورتة اآال ووة تشووهد م اقشووات خبصووو  تعوودي ت 

للعاموول حب ووة  إضوواح ةمل علووى ةايووة ية ووزات ت ظووام العموول تشوو

كوورب موون املووتعطلني، م هووا علووى سووخ ل     أاسووتهدا  توظ ووجمل عوودد   

 48رت  ختفوو   سوواعات العموول لشووكل مفوواجل موون     مقوو :املثووا 

 يقوود تكووون ا ت م وو  األ شووطة،  سووخوع  سوواعة أ 40 إىل سوواعة

هوو مسوتهد     يلعكو  موا   ،للسووق   تا   تل، التعودي ت توادمةً  

 . لل
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ل تطخ وف  ظوام العمول املورن، يهوذا التوج و       الوقه اآالي متَّت  

 ارد الخشوووريةمووون التوجهوووات املم وووزة الووويت عملوووه عل هوووا يةارة املوووو

ًزا ت ة َّووو ن أاووور هوووذا الرب وووام  سووو كونيالت م وووة ا جتماع وووة. إ

السوو وات القادمووة، يلكوون موون املهوو  أن يووت  توودار  أي ت وو رات       

جديدة تشمل ةاية أي ة زات مفرطة للعامل على تاح  العمول  

حتى    تحو  لسوق يط ى عل ل العمل املورن ل سو  تت واية العمول     

ت شلوف قضوايا اقتصوادية ياسوعة، حتكلفوة       ةا يتسخ  ؛الكامل

العمول   أتوحا ُ هوا إ   أمَر يلن يعويَ  ،التوظ جمل ه ا ستكون عال ًة

ت  يمن املهو  أن يكوون ه وا  توواةنٌ     .ن ت سوق العملوأي املختص

قوورارات الوووةارة علووى سوووق العموول حتووى   يكووون ه ووا  ةايووة        

 مفرطة لطر  على اآلشر.

 ظوووام العمووول الصوودد أن   لكوون يلفوووه الووخع  ال ظووور ت هوووذا  

ا ت مسهلة ا ست  اء عون العامول   مرً ا جد أتخح السعودي ائديد 

، 77ي 75مون العمول، يأيضوح للو، ت املوادتني       السعودي يحصولل 

 توواري   ي5/ مك يآشوور تعووديل لل ظووام كووان لاملرسوووم امللكووي رقوو  

هووو، يراووا لوو   موون املصوولحة املزيوود موون التعووديل      1440/ 7/1

وجوود متث ول   ل أهم وةً ت هوذا ا اواق. كموا أن ه وا      ل ظام العمل 

لوجوود   إجيوالي اور  أة يما لذل، من يالعاملة السعود ل يديحق قي 

د  و لتمث ل ج حيظىا أن تاح  العمل شصوًت سوق عمل متواةن،

ة امل تخوو ، يعوون طريووف كووون   ال وور  الت اريَّوو احتوواد عوون طريووف  

يالت م وووووة  ةيمعظووووو  كخوووووار املسوووووةيلني ت يةارة املووووووارد الخشووووور 

يم ه  الوةراء م ذ عقوود، يهوذا قود     األعما من رجا  ا جتماع ة 

مو   أل ول  ر فوذق املعضولة،   خكِّو حول مُ  إجياديكون من أسخا  عدم 
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ت     ه وا  شو،  كل ا حرتام يالتقدير لرجا  األعما  الوذين لو  

 ووزاهته  ي  ت يط  ووته ، يلكوون   ميكوون أن يكووون توواح       

ون السوعودي   :  ت آشر املطا   قوو  ، ااآك العمل هو اخلص  ي

   ظَّ  يت وووايلون ي  ير خوووون ت العمووول، يسووووق العمووول  ووور ُمووو      

 ل يودي ل يلوذل، حا ول   لود مون ةثِّو      ! يس اسوات السوعودة حشوله   

سووق   إجيواد ت ياملشواركة معهوا   ة ملسوا دة الديلوة   العاملة السعوديَّ

يلووزم يه ووا  .األعمووا  أتووحا عموول متووواةن يعوواد  كمووا يشووار   

 أسوووًةة ة اآوورَّال َّووة ت السووما  لعموول ال قالووات العمَّيووالووتفكر جبد

 مووا تإىل  ضواحةً ، حاة رأس املوا  يو الويت تعموول حبر  ةمو دي  املتقدِّالو ل

للمملكوة   اكسوخً م ح ول  لل، من مصلحة لت ظ   سوق العمل، حانَّ

ة يحقووق  ة يم ظموات العمول الديل َّو    و على مستوى الس اسوة اخلارج 

 .اإل سان

 

 : مستهدحاتل يمراحل تطويرق.لر ام   طاقات :سادًسا

تصوووم مل كمق ووواس ملعووود ت السوووعودة     لر وووام   طاقوووات متَّ 

  األساسوي  حورِّ ياعتخوارق املُ  ،"التوطني" ت م ش ت القطاع اخلا 

، أي أن الرب ووام  يعتموود لشووكل كاموول علووى    "السووعودة"لتطخ ووف 

األيوودي مت اهًلووا ائا وو  ال وووعي ت توظ ووجمل    ، ائا وو  الكمووي 

 .العاملة اول ة

 وور دين حتق ووف   الرب ووام  مي وول إىل عمل ووة تقسوو م ة حقووا     

تطوير األيودي  "يهو  ،الفا دة املرجوة من تعريجمل السعودة اآق قي

، ياع ووى "لوودًلا موون األيوودي العاملووة األج خ ووة العاملووة اول ووة لتحوول
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مت اسوتخدام الرب وام  كوهداة للودح  لوالتوظ جمل لوهكرب قودر         :آشر

يكمتطلوو  إل هوواء اإلجووراءات حتووى تخقووى   ،ةكوون حقووا    وور 

 .امل ش ت ت امل اطف اآلم ة

 

 :مراحل تطوير  طاقات •

م كخدايوووة لتحف وووز  2011ا طلوووف لر وووام   طاقوووات ت عوووام    

توطني الوظا جمل، يمرَّ الرب ام  على عدة مراحول: أيفوا يضوح حود     

عوام  أد ى ل جر  حتسا  السعودي ت لر وام   طاقوات يللو، ت    

م، يلعوودها لعووام متَّ إطوو ق ال سووخة الثا  ووة موون الرب ووام ،    2013

م متَّ ةيووادة تصوو  جمل األ شووطة يأح ووام امل شوو ت،    2016يت عووام 

م متَّ رحوو  2020يلعوودها لعووام متَّ تعووديل  سوو  التوووطني، يت عووام  

 4000اآد األد ى ل جر ل حتسا  ت لر ام   طاقات ل صوخح  

 إط ق لر ام   طاقات امُلطوَّر.م متَّ 2021ريا ، يت عام 

 : طاقات املوةين •

قخوووول عوووودة سوووو وات أعل ووووه يةارة املوووووارد الخشوووورية يالت م ووووة    

على م شو ت   " طاقات املوةين"ا جتماع ة عن قرار تطخ ف لر ام  

ا هتمووام علووى القطوواع اخلووا ، يالووذي موون ش لوول عملووه الوووةارة  

 ائا وووو  ائا ووو  ال وووووعي ت عمل ووووات التوظ وووجمل لاإلضوووواحة إىل  ل

 ،الكمووي موون شوو   تطخ ووف مخسووة معوواير ر  سوو ة ت الرب ووام       

 :يهي

 .سخة السعوديني من القوى العاملة لامل شهة  -1

 . سخة ال ساء السعوديات ت القوى العاملة لامل شهة -2
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 .توسا أجور السعوديني لامل شهةم -3

 .متوسا ا ستدامة الوظ ف ة للسعوديني -4

أجووووًرا ت  يووووة األعلووووى سووووخة السووووعوديني ت امل اتوووو  الق اد  -5

 .امل شهة

ا مفتاًحو  ل أن الرب وام  سو كون  ي  حا مون شو   هوذا التوج و    

، 2030ا ت حتق ووف العديوود موون أهوودا  رؤيووة اململكووة      أساسوو  

يلشووكل أحضوول موون يضووعل اآووالي الووذي يعتموود علووى ائا وو          

   يت  تطخ ف هذا الرب ام  حتى اآلن. ل سجملالكمي، يلكن 

 

 :ات املوةينرب ام   طاقحتل ل ل •

ت إعطا ها أهم ة  "كسوق عمل"ر ا املوارد الخشرية اقاحة تهشَّ

للمشوواركة ت قوورارات األعمووا ، يكووثر موون امل شوو ت مووا ةالووه      

 تر امل شو  تت اهل أهم ة دير قسو  املووارد الخشورية ت جنوا  يتطوو      

يشو   السو وات املاضو ة     .يمدى ا عكواس للو، علوى سووق العمول     

املووووارد الخشووورية كقسووو  مسوووةي  عووون   كوووان التعامووول مووو  قسووو 

شاتوووة لووواملوظفني حقوووا      إجوووراءاتعمل وووات ريت   وووة كا هووواء   

قسووًما  وور   كو وول سوولخ ًة أكثوور، يكا ووه ال ظوورة للقسوو   ظوورةً  

ة، يهذق ال ظرة شاطةة يشطرة؛ ألن العديد مون  هرحبي داشل امل ش

املمارسووات يالدراسووات أاختووه أن قسوو  املوووارد الخشوورية هووو القلوو   

يلووول دير ر  سوووي ت ةيوووادة األرلوووا  يختفووو      ،ةهال  للم شوووال ووو

 .التكال جمل
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ت لا   " طاقوووات املووووةين" لر وووام  لووو قاموووه الووووةارة لتطخ ووف  

 ؛م ووايًرا لشوكل كووخر عون الوضوو  اآووالي   الوقوه لكووان الوضو   

أن راووا يكموون ت  يلكوون السووخ  الر  سووي لعوودم تطخ ووف للوو،      

 لا  الوقووه اإلحصووا  ات كووان موون الصووع  اآصووو  عل هووا ت     

يلووو رجع ووا للعديوود موون الدراسووات املختصووة ت حتل وول   .اإلكرتي   وو

حسو  د أن ه وا  ةارسوات عديودة فوا توهار ت        ،املوارد الخشرية

عمل وووة جنوووا  التوظ وووجمل ياسوووتقرار املووووظفني لالقطووواع اخلوووا ،     

ييجوووود تلووو، املمارسوووات لرلطهوووا مووو  األيةان ت لر وووام   طاقوووات  

ت سوق العمول يالعواملني ح ول، يأهو       كخرًة  وع ًة ل  قلًةس شكِّ

 :تل، املمارسات

 .اف كل الت ظ مي للم شهة  .الوتجمل الوظ في 

 .دل ل تص  جمل الكفاءات  .ُسلَّ  درجات يظ ف ة مرتخا لاألجور 

 . لرام  لتدري  حديثي التخر  .لرام  التدر  الوظ في 

 .لرام  تدري  القادة  .التق    الس وي للموظفني 

  العمل الداشل ة.س اسات  . التق    الس وي للتدري 

 .استخدام التق  ة 
  منال  أعما  املوارد الخشرية

 الداشل ة.

 .تفع ل مةشرات أداء املوارد الخشرية  .س اسة اإلح   الوظ في 

 .س اسة الصحة يالس مة امله  ة 
  مخادرات توظ جمل الع صر ال سا ي

 ياملعاقني.
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 ل  قلوةً  وام   طاقوات س شوكِّ   رلا تل، املمارسوات ت أيةان لر 

 وع ووة ت سوووق العموول، يسوو تحو  لشووكل كووخر لسوووق جووال        

كمووا هووو  ،ل يوودي العاملووة اول ووة لاإلضوواحة للكفوواءات العامل ووة  

 .  ت يا قة التحو  الوط  ييا قة رؤية اململكةستهَدُم

 

 .رلر ام   طاقات امُلطوَّ •

عوون إطوو ق   ووةيالت م ووة ا جتماع أعل ووه يةارة املوووارد الخشوورية 

م الرب ام  قدِّاإلع ن ع ل ُي ما متر، يحبس  لر ام   طاقات امُلطوَّ

األيىل "شطووة توووطني ياضووحة الوورؤى يشووفاحة   :اوو ا مزايووا ر  سووة 

ملوودة اوو ا سوو وات قادمووة لهوود  ةيووادة ا سووتقرار الت ظ مووي لوودى   

م شووو ت القطووواع اخلوووا "، الثا  وووة "الع قوووة الطرديوووة لوووني عووودد   

التوووطني املطلولووة لكوول م شووهة موون شوو   معادلووة  العوواملني ي سوو 

شط ووة توورتخا لشووكل مت اسوو  موو  عوودد العوواملني لوودى امل شووهة"،  

يالثالثوووة "تخسووو ا تصوووم   الرب وووام  مووون شووو   دمووو  تصووو  فات      

 ". شاًطا 85لدًلا من   شاًطا 32األ شطة لتكون 

 

ياألار على امل شو ت لعود جا حوة حوريس      ،تطخ ف  طاقات امُلطوِّر

 : اكوري

ه كلووة يترك خووة م شوو ت القطوواع اخلووا  ت حوورتة مووا قخوول      

حووريس كوري ووا   ميك هووا اسووت عا  الووداشلني اوووتملني لسوووق  

العموول موون السووعوديني، ي  حتووى املووتعطلني إلا كووان ا سووتهدا     

يظا جمل لات أجور متوسطة، حالقاعدة الوظ ف ة  ديدة يتسو طر  
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، موون املهوو  أن  وورى  يلووذل ؛  ا لشووكل كووخرعل هووا الوظووا جمل الوود  

ًكووا سووريًعا موون ائهووات املع  ووة إلعووادة ال ظوور ت التشووريعات    حتر 

يالت ظ مووات اآال ووة، يلوورام  التحف ووز يالوودع  للقطوواع اخلووا ،  

ت التعامول مو  قضو ة     حالظري  اآال ة تستدعي أن  رجو  شطووةً  

ز ت تقويوة امل شو ت   الخطالة؛ لتكون الخداية من إسرتات   ة ترتكَّو 

ل ووة، يدعمهووا قوودر اإلمكووان، لاإلضوواحة إلسوورتات   ة لزيووادة   اآا

عدد امل ش ت اعد ٍت أكرب على املدى القري ، شاتوة الصو رة   

 .ياملتوسطة

عوووا ي مووون تخعوووات أةموووة حوووريس ةالوووه اقتصوووادات العوووا  ُت موووا

لالسووهولة الوويت يتخ لووها    كوري ووا، يهووذا األموور متوقوو  يلوون ميوورَّ     

 ل سوووه لالقصووورة، يمووو  كووولِّ  الوووخع ، يسوووتمتد آاوووارق لفووورتات   

موووت رات اقتصوووادية جنووود اآاجوووة إلعوووادة ال ظووور ت العديووود مووون   

يالويت تعتورب مون أهو       ،القووى العاملوة يالخطالوة    امللفات اليت ختوص  

املةشوورات ا قتصووادية، يمووا ملسوو اق موون األةمووة اآال ووة يسووتدعي     

اختال العديود مون القورارات حتوى يلوو كا وه مةملوة يلكون حبوذر          

 .ةلَّحتى    زيد من الطني ِلشديد 

تطخ ف لر ام   طاقات امُلطوَّر هو لاألحرى جمورد رحو  ملعود ت    

التوووطني، يالتووهار السووليب األكوورب علووى سوووق العموول هووو توج وول        

الوةارة لدم  األ شطة ياسوتخدام معواد ت إحصوا  ة  ور م طق وة      

 ت ك ف ة احتسا  أساس معد ت التوطني.
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 :رعن لر ام   طاقات امُلطوَّ  ةاألهدا  امُلعَل •

ر، جنود أن   ة عن تطخ وف  طاقوات امُلطووَّ   عَللالرجوع ل هدا  امُل

مووون  ادت أهوووداًححووودَّ يالت م وووة ا جتماع وووة يةارة املووووارد الخشووورية

 :لذل، األار املتوق  لكل هد  يُيضا تطخ ف هذا الرب ام ، 

وارد   اإلسوورتات  ي لوووةارة املوو  يوودع  الرب ووام  مخووادرات التحووو    -

 إحووودى ويجوووود مةشووورات أداء هووو : الخشووورية يالت م وووة ا جتماع وووة 

يلووذل، سوو  د حتووديثات  ؛فووا اإلسوورتات  يركووا ز الوووةارة ت حتو 

 .هات الوةارةمتاشً ا م  توج  لشكل ديري على لر ام   طاقات

تووووحر يظوووا جمل جاللوووة للخووواحثني عووون عمووول مووون املوووواط ني    -

يرحو  معود ت    األ شطةو دم  ما قامه عل ل الوةارة ه: ياملواط ات

قود    يلوذل،   ؛اا يلو    وع  و  كم  و  ةا  التوطني، أي أن التوجل ما

رالا لوني اسوتهدا  تووحر حور  جاللوة للخواحثني عون        يكون مثَة 

للمسوتهدحات سو  د    أكورب العمل يتطخ ف هذا الرب ام ، يلتحل ل 

سوخ ل   الوظوا جمل؛ حعلوى   وع وة  ل أضورَّت قود   األ شوطة أن عمل ة دم  

جنود أن معود ت التووطني املطلولوة للخقواء ت امل واطف اآلم وة         :املثا 

س وات الث ا أل شطة "امل اسل ياآ قوة الرجال وة" أعلوى    الش   

 :التال ة األ شطةمن معد ت التوطني املطلولة ت 

 .الخ  ة التحت ة ل تصا ت •

 .لتش  ل يالص ا ة ل تصا تا •

 .التموين ياإلعاشة •

 .اكز الرياض ةلصا ت ياملرا •

 .لص اعات الخرتيك ماييةا •
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 .لكهرلاء يال اة يامل اقا •

 .امل اج  ياواجر •

 .أ شطة الربيد •

 .مراكز ليي اإلعاقة •

 .اإل تا  الزراعي ياآ وا ي •

ةيوووادة مسووواهمة السوووعوديني يالسوووعوديات ت م شووو ت القطووواع    -

ة مون  عزِّرح  معود ت التووطني ت الرب وام  لالتهك ود سو ُ     : اخلا 

مون   ياخلشو ة يعتمود عل ول لشوكل كامول،      أل ل ؛الكمي ائا  

يم  التحو  الوتق  الكوخر    ،الرح   ر املدريس ملعد ت التوطني

ل يتطخ قل على قطاع األعموا  هوو التوج و    ،اعامل  إدراكل الذي لدأ 

 .ا ت كثر من املهنشارج  الوظا جمل لتصدير 

جنود أن  : تقدي  شطة توطني ياضحة تستمر ملودة او ا سو وات    -

الوووةارة سووتت ل لرحوو  معوود ت التوووطني لشووكل سوو وي يلشووكل     

لودًلا مون    سخًقا "شارطوة طريوف" حتوى تت هوز امل شو ت لوذل،      ُم نُمعَل

 .املفاج ت  ر املتوقعة

رحو  جووودة حتسووني الع قووة الطرديووة لووني عوودد العوواملني ي سووخة   -

إع  ووول مووون آل وووة ل سوووه فوووا أي ع قوووة  موووا متَّ: التووووطني املطلولوووة

 .ق ف هذا افد تحل

 موا متَّ : معائة  س  التوطني القا مة على ح   يك  امل ش ت -

، يسو رى  تحق وف هوذا افود    لإع  ل من آل ة ل سه فا أي ع قة 



75 

–2021  2015  
187 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ي  ووا  لتواجوود م شوو ت  ،  للعديوود موون امل شوو تموون التوس وو اًحووختو 

 .لهح ام كخرة يعم قة

  : وط  ووةللقوووى العاملووة ال  حتسووني ل ةووة العموول يجعلووها جاللووةً   -

ا" يحتسووني ل ةووة "كم  وو يوجوود أي رالووا لووني رحوو  معوود ت التوووطني

للقوووى العاملووة الوط  ووة، ح ووث   يوجوود أي    لووها جاللووًةْعالعموول يَج

  لل توهار ت حتسوني ل ةوة العمول مل شو ت القطواع اخلوا         ستهَدُم

 .من تطخ ف هذا الرب ام 

   ن الوووةارةم: إ2024 عووام ل هايووة يظ فووة ألووجمل 340توووحر  -

التطور التق  يالتك ولوجي ت هذا ائا  ، حهي تعتمد ت  تراِع

هووذا الرب ووام  علووى اإلحوو   يالووذي يقاللوول لوو ف  املسووار شووري          

مل شوو ت موون السوووق أي تقلوو ص ألعمافووا لووالتحو  الووتق ، يهووذا       

  قد يتحقف حقا ت حالوة يجوود ي دة مل شو ت حديثوة ت     ستهَدامُل

 السوق.

 

 : رطاقات امُلطوَّ  حتل ل لرب ام 

 يةارة املوووووارد الخشووووريةتووووذه  لعوووو  يجهووووات ال ظوووور إىل أن 

  تسوووتفد مووون حووور  كوووخرة ت "لر وووام     يالت م وووة ا جتماع وووة

 طاقوووات" للوووتحك  ت الكوووثر مووون املةشووورات املهموووة ت سووووق      

ا لودًلا مون حصور تق و   ال طاقوات ت      سووًقا ت احسو     لول ْعالعمل، يَج

أهو   . إنَّ كموي لشوكل أساسوي يمسوتدام    الرب ام  على ائا   ال

املعاير الر  س ة ل ستفادة من هذا الرب ام  لالشكل املوهمو  هوو   

"معووود ت التووووطني، األجوووور،   :طووول مووو  ا اوووة عوامووول ر  سووو ة  ْلَر
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عامووول  ح موووا موووص ". يةارسوووات املووووارد الخشووورية داشووول امل شوووهة

يوووف رسووو  شارطوووة طر هوووول الووووةارة توج ووو حوووانمعووود ت التووووطني، 

من امله  أن يت  لكن لس وات قادمة حتى تت هز امل ش ت لذل،، ي

 صوواًحا لوودًلا موون  إ الر  سوو ة حتووى  كووون أكثوور   األ شووطةتوسوو   

 ل الووةارة ل  ا  توج  لا عتخار أ ت عمل ة الدم ، يمن امله  األشذ 

ا" حيتوووا  للووو، لوووو دة م شووو ت حديثوووة مووو  اواحظوووة علوووى "كم  ووو

، اآووذر مهوو  قخوول أي تطخ ووف أي اعتموواد    يلووذل ؛امل شوو ت اآال ووة 

 .مستقخًلا جمل الكثَركلِّملعد ت توطني قد ُت

أما لال سخة لعامل األجور، حمن املهو  رلوا الرب وام  مو  أجوور       

أجوًرا مرتفًعوا ي خ وي     العاملني ت امل ش ت، حالواحود الوذي يتقاضوى   

أن يكووون احتسووالل لوووةن أكوورب، يلوو ف  األموور للعاموول السووعودي 

أجًرا مرتفًعا ي خ ي أن يكون احتسوالل لووةن أكورب     يتقاضىالذي 

ت ت الرب ام  حتى  صل لتحف ز توظ جمل األيدي العاملة السوعودية  

 .الوظا جمل املتوسطة يالعل ا

أهم وووة كوووخرة لوجوووودق هوووو رلوووا  مثوووةالعامووول الثالوووث الوووذي  

الرب ووام  موو  ةارسووات املوووارد الخشوورية الوويت يووت  تطخ قهووا داشوول     

يهوذا األمور سو دح  القطواع اخلوا  إىل التخاطو  لل وة        امل ش ت، 

موووا يسووواه  ت دعووو  جنوووا  العديووود مووون يهوووو  ؛ياحوودة مووو  الووووةارة 

هات يأهدا  الوةارة املستقخل ة، يس ساه  لشوكل كوخر ت   توج 

تطووير سووق العمول مون شوو   تطخ وف ةارسوات تسوتهد  "الثوورية        

 ة".الخشري
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 لر وووام ل اووور مووون  اجوووذري  اه وووا  اشت ًحوووييووورى الوووخع  أن  

يللو، علوى ال حوو     ،ن ع هوا عَلو لاألهودا  املُ  ر مقار وةً  طاقوات امُلطووَّ  

   :التالي

 ؛رت لر وام   طاقوات امُلطووَّ    اجوذري   دم  األ شطة يعترب شطوهً  -

 :يلل، لسخخني ر  سني

يموووون  ،ختتلووووجمل ت طخ عتهووووا يه كلووووة يظا فهووووا األ شووووطة  -1

 .ت لل، االصع  أن اد تشالًه

 األ شوووطة ر التك ولووووجي ت العديووود مووون   تطوووو ع يالالتسووواُر -2

 .س ةدي  شتفاء العديد من الوظا جمل

  يوجوود أي تطووو ر أي اشووت   عوون ال  سوو  السووالقة سوووى لرحوو   -

  س  التوطني.

 

 :التوظ جمل الوهمي •

 ،  ووتِ  وور املُ  جملن املسوومى الفعلووي فووذق الظوواهرة هووو التوظ وو     إ

يلوذل،     ؛مول حه ا  ع قة عمل ة لني الطرحني مون شو   عقود ع   

ميكوون يتووفها لووالتوظ جمل الوووهمي، يت هووذا ائا وو  موون املهوو      

ها يإجيووواد  تشووخ ص تلووو، الظووواهرة يالوقوووو  علوووى أسوووخا   شوووو 

اآلو  فا، حلو كا ه ه وا  مري وة يم طق وة ت لعو  القورارات      

ملثوول تلوو،  احلوون جنوود تواجووًد ،تطخ قهووا علووى سوووق العموول  الوويت يووت  

مووون  ًءهوووو معائوووة اخللووول التووودا يلوووذل، األسووواس ه وووا   ؛الظووواهرة

 التشريعات اليت يت  تطخ قها على سوق العمل.
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 :القطاع اآكومي على القطاع اخلا ت تفض ل العمل  •

مووون األسوووخا  الر  سووو ة لعوووزي  العديووود مووون األيووودي العاملوووة   

اول ووة عوون العموول ت القطوواع اخلووا  يتفضوو ل العموول ت القطوواع   

ديد مون الخواحثني عون العمول     اآكومي هو األمان الوظ في، حالع

ا عالً ا ياسوتقراًرا أكثور   أماً ا يظ ف   يرين ت الوظ فة اآكوم ة

مقار ة لالقطواع اخلوا ؛ ةوا دحو  العديود مو ه    تظوار الوظ فوة         

اآكوم ة حتى لو يتله املسهلة للخقاء على قا موة العواطلني عون    

  موون العمول لسو وات، يل و  ال ظور عوون املزايوا الويت ُتعورض علو ه        

تطوووير لن يجووود اهتمووام أكوورب   . إأ لوو  م شوو ت القطوواع اخلووا   

اقاحووة املوووارد الخشوورية ت سوووق العموول موون شوو   م شوو ت القطوواع    

ا لت  ر هذق ال ظرة السولخ ة، حالقطواع   داحًعا قوي  اخلا  س كون

اآكووومي لوحوودق   ميك وول اسووت عا  م وو  الووداشلني ت سوووق  

لوجوووود ل ةوووة عمووول جذالوووة ت   فووو  الوقوووه احتقار وووا ت العمووول، ي

م ش ت القطاع اخلا  يمطالخة املوظفني جبهد يإ تاج ة عال ة ت 

سوخًخا ر  ًسوا  رتفواع معود ت      ظل ا حتقار لخ ةة عمل م اسخة يعترب

الديران الوظ في يالتخخطات اآاتلة ت الوقه الراهن؛ ةا أدى 

ر " ضوووعجمل األموووان الووووظ في ت القطووواع اخلوووا ،      تشوووار "ُعووو 

يميكن تلخ ص لل، لهن ل ةة العمول ت القطواع اخلوا  موا ةالوه      

حتتا  إىل جهد كخر ل قلها إىل مرحلوة جاللوة  سوتقطا  األيودي     

 العاملة اول ة.
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 :توطني املهن •

توووطني املهوون يعوو  أ  ووا  عموول علووى الرتك ووز علووى املهوون الوويت     

مسارها الوظ في ة ز يفا مستقخل يظ في ياضح، يهذا التوجول  

هوووات العاموووة العشووووا  ة، يهوووو  عتووورب أ سووو  مووون  ووورق مووون التوج  ي

األساس للخري  من ديامة دحو  املوتعطلني ت الوظوا جمل التكم ل وة     

 لكون عالً وا،   يافامش ة اليت يكون معد  الديران الوظ في ح هوا 

الوقووه امل اسوو  لتطخ قوول حتووى  لموو     شت ووارالعموول عل وول حيتووا   

 .آاارق

ع ت تطخ وووف القووورارات هوووو التسووور ت الوقوووه اآوووالي  اخلشووو ة

وايلة مواجهة ياق  ارتفاع معد ت الخطالوة، يهوذا التسورع سوخخل     

الر  سووووي املركزيووووة الخحتووووة يالتووووهشر  وووور املووووربر ت تطخ ووووف       

اإلتووو حات علوووى سووووق العمووول ت حووورتة موووا قخووول أةموووة حوووريس      

األم  ح  موووا كا وووه لووودي ا كوووكوري وووا، حالوقوووه ال ووووم لووو   

ى مواجهووة التحووديات تلووو األشوورى، أمووا ال وووم      م شوو ت قووادرة علوو  

يالتحووديات أتووخحه أكثوور موون السووالف،     ،لتاًتووا حالوضوو  م وواير 

يتووهار تطخ ووف أي قوورار لوون يكووون لوو ف  موودى تووهار تطخ قوول ت      

 .السالف

ت هووذا الوقووه الصووع  علووى سوووق العموول يالقطوواع اخلووا ،     

توو  تكووون  صوولة قرارات ووا هووو ارتفوواع أعووداد املكا    املووهمو  أ 

الوويت قامووه امل شوو ت السووعودية لا شووا ها شووار  اململكووة لتشوو  ل     

ر ا ل ا يظا ف ا ييحَّسرَّ كون قد العديد من إداراتها، يمن ش فا 
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ترتف  لدًلا من توحرها للداشل، يلسخخها  حر  عمل حق ق ة لل ر

 .اآوا ت خلار  اململكة

 ويهوو ،أسوواس املشووكلة يت تصووو ر الووخع ، حووان املهوو  عوو     

موون اخلوورجني  اًحووآ عوودم شلووف الوظووا جمل ياألعمووا  الوويت تسووتوع   

 علوى   ال مو ا قتصادي يت وع يتوس   الطلو   حرِّيُت ،ياخلرجيات

يميكوون للوو، موون شوو   حلووو      ،ت سوووق العموول  ةاأليوودي العاملوو 

من ش   ما ارلة ال الان يكوريا ائ ول ة ياف د عمل ة ت ضوء 

 يلي:

تقووم    وة حتديد عودد مون السول  املع    مثل  ،SME s واآماية ل -1

 .SMEsلا تاجها حقا 

   .توحر يتسه ل التمويل لتكلفة معقولة -2

يالتودري    ،اتمعات الصو اع ة  :مثل ،توحر الخ  ة األساس ة -3

يتووووحر  ،ياملسووواعدة ت التسوووويف يالتصووودير  ،ياملهوووارات اإلداريوووة

   .الخ ا ات ياملعلومات للرياد األعما  ياملستثمرين

ت س سووول الق موووة املضووواحة   ا سوووتثمار وووز يتشووو    الرتك -4

   .يس   اإلمداد

ت ديق أي ل ، لتطوير التك ولوج ا يا لتكوار ت امل شو ت    -5

   .الص رة ياملتوسطة

إلزام ائهات اآكوم ة لاعطاء  سخة مون العقوود للم شو ت     -6

   .الص رة ياملتوسطة

العووام  شوور يتعزيووز اقاحووة ريووادة األعمووا  ت اتتموو  يالتعلوو    -7

لادشووا  مقووررات ريووادة    ؛يائامعووات حووو  أهم ووة ريووادة األعمووا     

  يت وزأ مون امل ظوموة     ايجعلها جوزءً  ،امل اه  املدرس ة األعما  ت
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يصووخح ، حب ووث التعل م ووة الوط  ووة لخ وواء ي شوور اقاحووة العموول اآوور  

ركا ز ا قتصاد الوط  من شو   ختوري  شوخا  يشوالات      ىحدإ

يحتويلوه  مون عو ء     ،خوادرة يشلوف الفور    امل علىقادرين يمةهلني 

أ فسووه  م ووت ني يمخوودعني   علووىاع حوور  معتموودين توو َّ إىلاق وول 

 .مختكرين

  امل شوووو ت الصوووو رة  شوووو ُِّت يالوووو ُظ  الوووويت   القواعوووود ْضووووَي -8

  .من الرسوم يالضرا   اهؤيإعفا ،ياملتوسطة

لووزام الشووركات الوويت حتصوول علووى عقووود حكوم ووة لووهن        إ -9

  م ها. ٪30ة ياملتوسطة الص ر امل ش تيكون  ص   

التكامووول موو  امل شووو ت   علووى تشوو    الشووركات الكوووخرة    -10

الصوووو رة ياملتوسووووطة ت الصوووو اعات الخرتيك ماييووووة يالزراع ووووة   

 .عموًما يالس ارات ي رها

 

 التوت ات: :سالعًا

إشضواع  يرح  الكفاءة املهارية لدى القوى العاملة السعودية،  -1

 ةى رأس العمول لوديرات تدريخ و   ُكلٍّ من طاليب العمل ياملوظفني عل

يجوودة   ةداء أعمواف  لكفواء  ألتمك  ه  مون   ؛ت جماف  الوظ في

 .ةعال 

جهل العواملني حبقووقه  امله  وة، يلوذل،     على ه الدراسات دلَّ -2

يج  ةاية العاملني من ائ سني من ا سوت    املوالي يالتحوررب    

ت  و  ووةالقا يللوو، لتثقوو فه  حبقوووقه  يياجخوواته    ؛ت ل ةووة العموول

 ل ةة العمل، يله ظمة اآماية من ا ست    يالتحررب.



75

 –2021     
194 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

سوووخًخا ت  نموووا يكوووو  الًخوووا  للحووود مووون ديران العمووول الوووذي   -3

ن إضعا  قوة العمل، ه ا   لد من يجود إجراءات قا و  ة تدح  َمو 

لعقوود العموول علووى أقوول تقوودير ملوودة عووام    لووا لتزاميلتحقووون لالعموول 

 ت شسا ر لدى تاح  العمل.   اق التسخ ياحد، يش   لل، مةدَّ

ة  و جل حتح حور  يظ ف أالرتك ز على املشاري  اإل تاج ة من  -4

لاعووداد  ءلالخوودامُلطوِّرين/املسووتثمرين  يإلووزام ،م اسووخة للسووعوديني 

، ل لتحواق لاملشواري  الكوربى حتوى يوت       السعوديةيتدري  العمالة 

 لة.ة مدرَّعاملة يط  َّ أيٍدخل املشريع يتش  لل من ِق است م

ة ت إجيوووواد مشوووواركة يةارة ا قتصوووواد يالتخطوووو ا لفاعل َّوووو  -5

اآلو  امل اسخة لفتح املزيد مون الفور  الوظ ف وة امل اسوخة لتهه ول      

 ة.يطموحات األيدي العاملة السعوديَّ

العمووول علوووى حتسوووني األمووون الووووظ في للعووواملني ت القطووواع      -6

ادة مون أجول ةيو    ؛ا ت هوذا القطواع  عامل  و  هو معمو  لول  اخلا ، اا

 ة على يظا جمل القطاع اخلا .إقخا  العمالة الوط  َّ

 ، تشخ ص ظاهرة التوظ وجمل الووهمي أي التوظ وجمل  ور امل وتِ      -7

 ل يإجياد اآلو  لل. و يالوقو  على أسخا   ش

ال ووووعي ت  كفووواءة ائا ووو  ل اآكوموووة للرحووو  مووون  تووودش  -8

توظ جمل األيودي العاملوة السوعودية، مون شو   إقاموة لورام  تطووير         

لتحل  ل األيدي العاملوة الواحودة، يإعوادة     ؛العاملة اول ة األيدي

ة م هوا قخول   ت  ر س اسة توظ جمل العمالة الواحدة  ستقطا  ال وع َّو 

 .استقدامها

ل كووون للوو،  ،إعوداد طوواليب العموول للوودشو  ت سوووق العموول  -9

 من أيلويات إسرتات   ة التعل   لاململكة.
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 معووات السووّكا  مة تطوووير يسووا ل املواتوو ت العامووة لووني الت  -10

يم وووواطف العموووول املعريحووووة كاملوووودن الصوووو اع ة يأيسووووا  املوووودن    

ة، مووو  شفووو  تكلفتهوووا لتحف وووز   ياتمعوووات الت اريَّووو  ياألسوووواق

ة لات  وووالخووواحثني عووون العمووول علوووى ا لووورا  ت الفووور  الوظ ف  

 املتد  ة.   األجور

ا ت للوو، مووون  َموووِل ؛ه  ووة املمع وووات ائ ةووات ي اف ت ظوو   عمووول  -11

العموول، يكسوو  للوورأي العووام العوواملي علووى مسووتوى    سوووق لت ظوو   

 .اإل سانة يحقوق ة يم ظمات العمل الديل َّالس اسة اخلارج َّ

إضاحة عمالة املقوايلني مون الخواطن إىل العمالوة املخاشورة ع ود        -12

ق   ال طاقوات لشوركات القطواع العوام ت      احتسا تطخ ف معادلة 

 ر كما يلي:لر ام   طاقات امُلطوَّ

مالوووة ل العمالوووة املخاشووورة للك وووان و عمالوووة املقوووايلني إموووالي الع

 .العاملني للك ان من الخاطن

 سوووخة التووووطني ل كالسوووعوديون العووواملون مخاشووورة مووو  الك وووان و   

السوووعوديون العووواملون مووو  مقوووايلي الخووواطن  / كجممووووع العمالوووة      

املخاشرة للك ان و جممووع عمالوة املقوايلني العواملني للك وان مون       

 .الخاطن 

م اسوًخا ل سووخة   الووذي توراق اآكوموة   األعلوى د السوقجمل  حتديو  -13

إىل السووّكان السووعوديني، يا لتووزام لوول ع وود الشووريع ت   األجا وو 

 ا ستقدام، حتى   يت  اايةق.

  شطووا ت مويووة ياقع ووة للقضوواء علووى الخطالووة يحووف رؤى   ْضووَي -14

 ،طموحووة تضوو  أسوووأ التوقعووات يأقسووى الظووري  ت أي  ل ودهووا     

 ا. شالًص   اا يمه اقع  حتى يكون التعامل ي
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إعوووووادة تووووو ا ة الس اسوووووات اخلاتوووووة لتحق وووووف أهووووودا       -15

إسوورتات   ة توظ ووجمل السووعوديني، يأن يووت  الرتك ووز علووى توووطني      

تخووو  الوظوووا جمل للتق ووو ني يامله ووو ني يلات الووودشو  ائ ووودة،   أن يُ  

الس  اريو السالف الذي ركز على سعودة الوظا جمل املتد  ة الويت    

تكوووال جمل املع شوووة، ت حوووني أن أعلوووى  سوووخة  يت اسووو  دشلوووها مووو 

يحًقوووا لله ةوووة العاموووة اإلحصووواء، كا وووه      للموووتعطلني السوووعوديني 

 %.54.0للحاتلني على شهادة الخكالوريوس ل سخة 

يضوو  شطووا ت ف ذيووة لتوودري  اخلوورجيني امل تهووي لتوووظ فه      -16

 ، يللو، عون طريوف تعواين ائامعوات ياملعاهود       مخاشرة لعد التخور  

لوة  حصول دراسوي،  مَّ   لمعلومات عن شرجيي كولِّ ت إ شاء ل ، ل

اخلورجيني،   موا موص    اة لصوفة مسوتمرة عون كولِّ    اعلومات  دَّ

ه  موون معلومووات شخصوو ة يمووةه ت ل ح هووا كوول مووا مص ووسوو َّيُي

جودت، ييوت  حتل ول يحورة هوذق املعلوموات إىل شا ووات       ُي ْنإيقودرات  

صووون م اسووخة لكوول حةووة حتووى يسووهل التعاموول معهووا، ييقوووم لت     

 متفر ون لالخحث عن األعما  امل اسخة لكل حةة.

 اف تكامًلوو حقِّوو قوورارات سوو ادية ئووذ  ا سووتثمارات الوويت تُ     -17

ش   تقدي  تسه  ت م اسخة  ل قتصاد؛ منيق مة  وع ة إضاح ة 

 لاأل ظمة ياللوا ح. لكاحة األطرا  اا   مل 

ود   ل ود جاللة للمستثمر الفاعل للوطن، يدعمول يحوف ل و   ْضَي -18

املسوتثمر ،   -اآكوموة   -لفا دة األطرا  املستف دة كاملوواطن 

 يتضمن عدم مضايقتل حتى يستف د ييف د.

اووووة لصووووفة ديريووووة ت ه ةووووة  يجووووود معلومووووات حق ق ووووة  دَّ  -19

يمووا املووةه ت الووويت    ،اإلحصوواءات العامووة عوون الخطالوووة يح مهووا    
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يالخحوث عون    - يجدت ْنإ -ميلكها هة ء العاطلون عن العمل

حسو  مةهلول أي    طرق لتوظ جمل هذق األيدي العاملة، كلٌّأحضل ال

م  ضمان توحر ريات  شهرية ُم اسخة يمعقولة  ،ما حيتاجل السوق

 حتى يت  حصوف  على عمل. 

الرتك ووز علووى تشوو  ل قطوواع الرتح وول يالسوو احة لالسووعوديني    -20

سووتوع  أعووداًدا كووخرة موون العوواطلني، ياألعمووا   يحقووا، كو وول 

ا  ت ف ذية يتشو  ل ة ي  تسوتلزم الكوثر مون     تطلخها هي أعمياليت 

التووودري  أي ت ووو ر التخصوووص لشووو ل يظا فهوووا، كهووود  قصووور   

 ل ت الس طرة على الخطالة.األجل، متمثِّ

ت  طويلووًة ن أمضوووا موودةً العموول علووى تشوو    الكووثرين ةَّوو   -21

را خني ت التقاعد قخل للول الستني، لقرارات عادلة على الالعمل ي

تش  ًعا لطلو  التقاعود املخكور يامل اسو      ؛ راريِض ررطريقة   َض

 دد.ا، يلذل، ُيفتح اتا  أمام طاليب العمل اُئف  مادي 

ل للعمووول اآووورت  ت ووو ر ال ظووورة اتتمع وووة لتفضووو ل التوج ووو     -22

ي شووور اقاحوووة األعموووا  الت اريوووة الووويت يسووو طر عل هوووا    ،ياخلوووا 

 الواحد.

ريوة يتوظ وجمل حووري     ز يمزايوا مُ   ريات   فِّلَّص ُسخصَّأن ُي -23

كو ها عوامل تساعد ت اإلقخوا  علوى    ؛للوظا جمل التق  ة ياآرح ة

هووذق املهوون، يهووذا لوو   ل ريوو  علووى اآكومووة ح ووث ئووهت لوول     

سووالًقا ت القطوواع ني العسووكري يالتعل مووي، حتووى حاضووه تلوو،      

 القطاعات من املتقدمني فا. 
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ʘ :املشاركون 

كضووو جمل  شووو  رب. شالووود الالورقوووة الر  سوووة ياملعقِّخوووون: أ  •

 .. سا  املريم، ال اظر إلراه  . ، م 1كامللتقى 

 .إدارة اآوار: د. عخد اهلل اآمود •

 املشاركون ت اآوار يامل اقشة: •

 عخد الرةن لاسل  أ. -

 شالد امل صور  د. -

 شالد لن ده   د. -

  مد الثقفي   د. -

 تدقة حاضل د. -

 حا زة الع ريرب  أ. -

  مد الد د ي  أ. -

 ة د الشاجيي د. -

 د. شالد الرديعان -

 

                                                           
 مستشار موارد لشرية يختط ا إسرتات  ي. (1)
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 كشاف األعالم

 

 ألثا ست وارت -

 145 العزيز لن ع ا  األمر الدكتور عخد -

 111 األمر عخد العزيز لن سلمان -

 133، 131، 116، 106، 98، 37، 36 األمر  مد لن سلمان -

 13ج مي ةي ة ي   -

 107 ج مي كارتر -

 39 حسني ال احري -

 40 عواد لن تا  العواد -

 109  احني   وس  -

 146 كلن عخد العزيز  ملل، عخد اهللا -

 79 املل، ح صل -

 107   كسون كريتشارد  -

 35، 11 ه د شل فة -
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األماكنكشاف 

 106 إسرا  ل -

 166، 80، 70 آس ا -

 80، 70 إحريق ا -

 107 أح ا ستان -

 109، 107 أملا  ا -

 115، 108، 107 أمريكا -

 81 إ دي  س ا -

 108، 107 أيريلا -

 107 إيران -

 29 أيرل دا -

 107 إيطال ا -

، 105، 101، 100، 94لوووووووواري  -

106 ،117 

 85، 79، 75 الخحرين -

 108، 77 لريطا  ا -

 13 ل تسربل -

 81 ترك ا -

 108، 106، 100 اخلل   -

 144، 85، 78، 76 دلي -

، 109، 90، 85، 84 الريوووووووووووواض -

138 ،144 

 104 ريو دي جا ري -

 78، 77 س  احورة -

 106 سوريا -

 77 سويسرا -

 165، 108، 102، 34 الصني -

 109 حر سا -

 85 قطر -

 108 كال فور  ا -

 193، 163 كوريا ائ ول ة -

 107، 85 الكويه -

 104 ك وتو -

 78 ل دن -

 77 لوكسمخورل -

 163، 82، 81، 78 مال زيا -

 131 املدي ة امل ورة -

 106 مصر -

 131 مكة املكرمة -

، 22، 10 اململكة العرل ة السوعودية  -

26 ،34 ،70 ،79 ،80 ،95 ،

97 ،102 ،106 

 193، 108، 21 اف د -

 78، 77 هو   كو   -

 107 ياش طن -

، 108، 107، 13 الو يات املتحودة  -

149 

 193، 163 ال الان -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

 
-  

  
 (اهليئة رئيس) معالي الفريق عبداإلله الصاحل -
 أ. ابراهيم ناظر -
 أ. بسمة مزيد التوجيري -
 م. خالد العثمان -
 سعيد الغامديد.  -
 د. عفاف األنسي -
 . عبداهلل بن صاحل احلمودد -
 )األمني العام( أ. فهد األمحري -
 د. صاحلة آل شويل -
 د. فوزية البكرأ.  -
 أ. الحم الناصر -
 د. جنالء احلقيل -
 أ. هناء املسلط -
 د. وفاء الرشيد -
 د. وفاء طيبة -

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىسنوي "اللجنة التحضريية للقاء ال -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -

 خدمات إدارية مساندة. -

282015  
 إحدى مبادرات مركز أسبار

م1994تأسس عام   


