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يأتــي التقريــر االقتصــادي للغرفــة للعــام الحالــي فــي ظــّل حدثيــن هاميــن؛ األول، أن هــذا العــام 2020م ســيجتمع 
قــادة أكبــر اقتصــادات العالــم العشــرين بالســعودية فُيعتبــر عــام المملكــة العربيــة الســعودية ل .G20 أمــا الثانــي، 
فهــو حــدث القــى بضاللــه الســلبية علــى معظــم اقتصــادات دول العالــم وهــو تفّشــي وجائحــة الكورونــا، والــذي 
بســببه تغيــرت الكثيــر مــن التوقعــات العالميــة للنمــو االقتصــادي واالجتماعــي، ويتوقــع أن تكــون آثــاره متشــّعبة 
ومتعــددة علــى الكثيــر مــن الجوانــب المعيشــية فــي كل المجتمعــات، وبالتالــي ســيعيد هــذا الحــدث ســلوكيات 

االســتهالك ومنظومــات اإلنتــاج بالــدول.
بــادرت حكومتنــا الرشــيدة بالعديــد مــن الحــزم اإلصالحيــة، والتحفيزيــة للنهــوض بالقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة 
لتقليــل اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن التأثيــرات الواســعة والمتداخلــة لمــا تــّم مــن إجــراءات الحتــواء الجائحــة بالمملكــة. 
وال شــّك أن تلــك اإلجــراءات والسياســات االقتصاديــة التــي ســتتخذها الحكومــة ســوف تعيــد تنشــيط ديناميكيــة 

االقتصــاد، وتفّعــل منظومــة األســواق القائمــة لتلعــب دورهــا المنــوط بهــا والمأمــول منهــا بعــون اللــه.
ونظــرا للظــروف الطارئــة لجائحــة كورونــا فقــد أعــاد صنــدوق النقــد الدولــي تقديراتــه للنمــو االقتصــادي العالمــي، 
فقــد توقــع قبــل األزمــة أن تنمــو اقتصــادات العالــم بمعــدل يزيــد علــى %3 للعــام 2020م، أّمــا بعــد األزمــة 
ــدأ االقتصــاد العالمــي بالتعافــي العــام  ــم وبنســبة 3- % للعــام 2020م ويب فيتوقــع أن تتراجــع اقتصــادات العال
ــر مــن هــذه  ــر اقتصــادات الــدول المتقدمــة بشــكل أكب المقبــل 2021م لينمــو بمعــدل %5.8. كمــا توقــع أن تتأث
األزمــة ليصــل تراجعهــا الــى %6.1- للعــام 2020م، وتتعافــي عــام 2021م لتنمــو بنســبة %4.5 وهــي أقــل مــن 

متوســط النمــو العالمــي.
يســّرني أن أقــدم لكــم التقريــر االقتصــادي للعــام2019م/1441 هـــ، الــذي يضــم في طياته المؤشــرات االقتصادية 
العالميــة  المنظمــات  تتوقعهــا  التــي  العمــل  ســوق  مســتقبل  فــي  التغيــرات  تناولــه ألهــم  وخاصــة  الحيويــة، 
المتخصصــة حتــى عــام 2040م والــذي يعنــي توجــه شــبابنا للســير نحــوه، وتوجــه مؤسســاتنا التعليميــة والمهنيــة 

لمواكبتــه.
ســائال اللــه عــّز وجــّل أن يوفــق حكومتنــا الرشــيدة وشــعبنا المعطــاء لخدمــة مملكتنــا الحبيبــة فــي ظــّل راعــي 
المســيرة ســيدي صاحــب الجاللــة خــادم الحرميــن الشــريفين، وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان 

حفظهمــا اللــه ورعاهمــا.

عجالن بن عبدالعزيز العجالن
رئيـــس مـجلـس االدارة
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كلمة األميــن العـــام

الــذي تعيشــه دول العالــم وآثــاره  اليقيــن  التغّيــرات العالميــة الكبيــرة والمفاجئــة، وفــي ظــّل عــدم  فــي ظــّل 
ــا، حيــث رافــق كل  ــا غيــر مســبوق وخاصــة بعــد ظهــور جائحــة كورون االقتصاديــة، يعيــش العالــم تنافســا اقتصادي
تلــك الظــروف توجهــات متباينــة إلعــادة هيكلــة الواقــع الســكاني، والســلوك االســتهالكي، وإعــادة النظــر بســُبل 
اإلنتــاج ومكننتهــا، والتســارع بإيجــاد البديــل اآللــي للقيــام بأعمــال بشــرية معتــادة والمتمثلــة بالروبوتــات؛ ممــا 

يجعــل الحيــاة تــزداد تعقيــدا وتحدّيــا فــي كل المجــاالت وخاصــة للــدول الناميــة والفقيــرة. 
ــار علــى اقتصــاد المملكــة،  ــة العالميــة، ومــا يتبعهــا مــن آث ــرات االقتصادي والهتمــام غرفــة الريــاض بمتابعــة التغي
واهتمامهــا المتواصــل بالشــأن التنمــوي المحلــي وخاصــة مــا يتعّلــق بســير عجلــة االســتثمار للقطــاع الخــاص كجــزء 
ــة، وقــرارات،  رئيــس وحيــوي فــي اقتصــاد المملكــة، تتابــع الغرفــة مــا يصــدر مــن تقاريــر ودراســات عالميــة، ومحلّي
ولوائــح وأنظمــة محلّيــة لإلفــادة مــا أمكــن منهــا فــي رســم توجهاتهــا المســتقبلة لتقديــم مــا مــن شــأنه اســتمرار 
عمــل منشــآت األعمــال، واســتدامة النشــاط االقتصــادي، وبالتالــي خدمــة أصحــاب األعمــال، والمواطنيــن بمــا 

ــة االجتماعيــة. ــة، والعدال يحقــق الكفــاءة االقتصادي
ويأتــي التقريــر االقتصــادي للعــام 2019م لُيلقــي الضــوء علــى مجموعــة حيويــة مــن القضايــا االقتصاديــة المحليــة 
والعالميــة، حيــث تنــاول أداء االقتصــاد الكّلــي الســعودي ومســاهمة القطــاع الخــاص فيــه والــذي يصــل الــى نســبة 
تزيــد علــى %45 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وأداء الماليــة العامــة بعــد برنامــج التــوازن المالــي. وعلــى الجانــب 
ــرات صنــدوق النقــد الدولــي للنمــو االقتصــادي العالمــي والســعودي لعامــي 2021-2020م  ــاول تقدي اآلخــر تن
والــذي ُقــّدر ليتراجــع بنســبة %3 للعــام 2020م للعالــم، وبنســبة %2.3 للســعودية. أمــا للعــام 2021م فتوقــع أن 

ينمــو االقتصــاد الســعودي بمعــدل %3.4 باألســعار الحقيقيــة.
كمــا توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن ترتفــع معــدالت البطالــة فــي العالــم بعــد أزمــة جائحــة كورونــا القتصــادات 
الــى %8.3 للعــام الحالــي 2020م، والــى %7.2 للعــام المقبــل  الــدول المتقدمــة مــن %4.8 للعــام 2019م 

2021م. وتوقــع أن تصــل معدالتهــا فــي أمريــكا الــى %10.4 للعــام الحالــي 2020م و%9.1 لعــام 2021م.
ــر عــام 2020  ــر االقتصــادي جــدول أعمــال اجتمــاع دول مجموعــة العشــرين G20 والــذي يعتب وقــد تنــاول التقري
هــو عــام المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا تنــاول أهــم القضايــا الحيويــة المســتقبلية وهــي الوظائــف المتوقــع 
الرقمــي  2040م، ومســتقبل أســواق العمــل فــي ظــّل العولمــة واالنفتــاح  العــام  ايجادهــا بالمســتقبل حتــى 
المذهــل، والــذي تمــت اإلشــارة فيــه الــى بــروز عشــرين مجموعــة وظيفيــة جديــدة تالئــم ســوق العمــل بالمســتقبل.
وأخيــرا تــّم اســتعراض قطــاع الخدمــات اللوجســتية فــي المملكــة والــذي بــرز االهتمــام بــه مؤخــرا لحيويتــه الكبيــرة 

فــي تقديــم الخدمــات الوســيطة والمتكاملــة لكافــة القطاعــات االقتصاديــة.
وإذ أقــدم هــذا الجهــد المتواضــع مــن الغرفــة الــى المتخصصيــن، والباحثيــن، والمهتميــن، ألرجــو اللــه العلــي القديــر 
أن يوفقنــا لخدمــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي ظــّل راعــي المســيرة ســيدي صاحــب الجاللــة خــادم الحرميــن 

الشــريفين، وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان حفظهمــا اللــه.

ناصـر ابوحيمد
األميـن العــام
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مقدمـــة

يتابــع قطــاع دعــم األعمــال بغرفــة الريــاض التقاريــر والتوقعــات االقتصاديــة العالميــة والمحلّيــة علــى حــّد ســواء، 
ــة يجعــل مــن األهميــة متابعــة  ــا الرقمي ــم التكنولوجي ــرة فــي عال فالتنامــي المتســارع لألحــداث وللتطــورات الكبي
الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة  برامــج مخططــة، وأحــداث مؤثــرة علــى مناحــي  العالــم مــن  يــدور حــول  مــا 

أمــرا غايــة باألهميــة.
وإذ تتطّلــع المملكــة الــى الّلحــاق بالركــب الحضــاري التنافســي ُبغيــة خدمــة التنمية عمومــا، وخدمة قطاع األعمال 

بوجــه خــاص، فبــات مــن الضــروري تحليــل التوجهات العالمية الجديدة لمســتقبل وكينونــة االقتصاد العالمي. 
ويأتــي إصــدار التقريــر االقتصــادي الســنوي مــن مرصــد قطــاع دعــم األعمــال بالغرفــة إللقاء الضوء علــى أبرز القضايا 
ــاول الفصــل  ــر فــي أربعــة فصــول، تن ــة التــي يعيشــها االقتصــاد الوطنــي، والعالمــي. وقــد جــاء هــذا التقري الحيوي
ــة مبينــا أهــم مؤشــرات الحســابات القوميــة، ومســاهمة القطــاع الخــاص  األول، أداء االقتصــادي الكّلــي للمملكـ
فــي االقتصــاد والتــي تزيــد علــى %45، ومســاهمة القطــاع غيــر النفطــي والتــي بلغــت %68.1 للعــام 2019م، 
وتحقيــق فائــض بميــزان التجــارة ليصــل الــى 439.4 مليــار ريــال للعــام 2019م، ومبلــغ 186.9 مليــار ريــال كفائــض 
بالحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات. وفيمــا يتعّلــق بــأداء المالّيــة العامــة فقــد أظهــرت السياســات الماليــة 
تحّســنا فــي مؤشــرات الماليــة العامــة بتقليــل االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطّيــة، وزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة.
وقــد قــدر صنــدوق النقــد الدولــي النمــو المتوقــع لالقتصــاد العالمــي بعــد أزمــة جائحــة كورونــا، وكذلــك معــدالت 
البطالــة، حيــث توقــع الصنــدوق أن يتراجــع النمــو لمجمــل االقتصــاد العالمــي لنســبة %3 للعــام 2020م، ويبــدأ 
ينمــو بنســبة %5.8 للعــام 2021م، وستشــهد اقتصــادات الــدول المتقدمــة تراجعــا بمعــدل %6.1 عــام 2020م، 
أمــا بالنســبة القتصــادات الصيــن والهنــــد فرغــم تراجــع معظــم اقتصــادات العالــم، توقــع لهمــا معــدالت نمو 1.2% 

و%1.9 للصيــن والهنــد علــى التوالــي للعــام الحالــي 2020م.
وللمملكــة العربيــة الســعودية يتوقــع الصنــدوق أن يتراجــع معــدل النمــو بنســبة %2.3 عــام 2020م، أمــا لعــام 

2021م فتوقــع أن يتعافــى اقتصــاد المملكــة لينمــو بنســبة 3.4%.
وفيمــا يتعّلــق بتقديــرات معــدالت البطالــة، فيتوقــع الصنــدوق أن ترتفــع نســبة البطالــة بالمتوســط لالقتصــادات 

فــي العالــم مــن %4.8 للعــام 2019م الــى %8.3 للعــام الحالــي 2020م.
ــادة المملكــة لــدول  ــرز قي ــر اقتصــادات بالعالــم G20 فقــد أب ــاول الفصــل الثانــي: جــدول أعمــال الــدول األكب ويتن
المجموعــة حيــث يســمى هــذا العــام بعــام الســعودية. وقــد حــددت المجموعــة توجههــا بحيــث تركــز رئاســة 
مجموعــة العشــرين علــى اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع، وبالتالي تســتهدف ثالثة قضايا رئيســية:

تمكين االنسان. 1
وتشكيل آفاق جديدة. . 2

أمــا الفصــل الثالــث، فتنــاول وظائــف المســتقبل 2040م وتغيــرات ســوق العمــل المتوقعــة بالمملكــة، فمــع 
التطــور العالمــي فــي المجــاالت التقنيــة والتنمويــة، والتســارع بالتطويــر الرقمــي وبرمجياتــه، يتجــه العالــم نحــو 

اكتشــاف المواهــب وإدارتهــا والتــي أصبحــت تتركــز فــي:
 تعزيز انتقاء المهارات األساسية للعمال والموظفين،. 1
 وتعزيز فّن القيادة الُعليا للمؤسسات والمنشآت،. 2
ــر الظــروف المالئمــة لهــم، ومنــح الحوافــز المشــجعة لهــم، كجــر . 3  والمحافظــة علــى الموهوبيــن، وتوفي
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األســاس لــوالء العامليــن وبالتالــي تعزيــز تنافســية المنشــأة، وزيــادة انتاجيتهــا، وزيــادة إيراداتهــا وحصتهــا 
فــي الســوق.

  كمــا أشــار الفصــل الــى التخــّوف مــن نمــو عــدد الســكان، وأثــر تقــدم التقنيــة علــى الوظائــف، حيــث ســيفقد البعــض 
وظائفهــم بســبب األتمتــة، بينمــا ســتزدهر بعــض الوظائــف األخــرى، وســتقل أو تختفــي بعــض الوظائــف التقليديــة 

جــّراء األتمتــة والتقنيــات الذكيــة والروبوتــات وغيرها.
وقد جاءت الوظائف المتوقع ســيطرتها على أســواق العمل في العالم المتقدم حتى عام 2040م في عشــرين 
ــة، وطواقــم العمــل الخاصــة بقيــادة الطائــرات،  مجموعــة وظيفيــة شــملت التالــي: الروبوتــات، والبيانــات الضخمـ
الــذكاء االصطناعــي المعــزّزة للبشــر، والنقــل ذاتــي القيـــادة، وتكنولوجيــا  وخبــراء الصحــة الشــخصية، وأنظمــة 
البلوكتشــين، والطباعــة ثالثيــة األبعــاد، والعمــالت الرقميــة المشــّفرة، ومهندســو التصميــم ومشــرفو أنظمــة 
ــو الفضــاء، والتعديــن الفضائــي، وتوليــد الطاقــة عــن طريــق االندمــاج النــووي، والطــّب  ـّ االستشــعار، وعلمــاء وفنيـ
الجينومــي، وأنظمــة التنقــل الذكــي عبــر األنابيــب )الهايبرلــوب(، والحوســبة الكمومّيـــة، والواقــع الممــزوج والهجين 
أو المختلــط، واللحــوم المزروعــة مخبرّيــا، وتكنولوجيــا انترنــت األشــياء والمنــازل المؤتمتــة، وأنظمــة التعّلــم الذكــي 

القائمــة علــى الروبوتــات التعليميــة المدعومــة بتكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي.
وأخيــرا، تنــاول الفصــل الرابــع، قطــاع الخدمــات اللوجســتية، ودوره فــي تعزيــز ودعــم العمــل واألنشــطة االقتصاديــة 

المختلفة.  

والله ولّي التوفيق،
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تقديــم

ســيتناول هــذا الفصــل جزأيــن: األول، وهــو األداء االقتصــادي الكّلــي للمملكـــة 2020-2016م حيــث ســيعرض 
أبــــرز مؤشــرات أداء االقتصــاد الكّلــي للمملكــة فُيلقــي الضــوء علــى مســاهمة القطــاع الخــاص بالناتــج المحلــي 
اإلجمالــي والتــي وصلــت الــى %45.5، إضافــة الــى اســتعراض مســاهمة القطــاع النفطــي وغيــر النفطــي والتــي 
بلغــت %31.2 و %68.1 لهمــا علــى التوالــي للعــام 2019م، ومســاهمة القطــاع الخارجــي فــي االقتصــاد مــن 
حيــث حجــم التجــارة الخارجيــة وفائــض ميــزان التجــارة الــذي وصــل الــى 439.4 مليــار ريــال للعــام 2019م، وتوزيــع 

ــار. ــزان المدفوعــات والــذي قــّدر بمبلــغ 186.9 ملي الصــادرات الرئيســية، وفائــض الحســاب الجــاري بمي
ــة العامــــة للمملكــة 2020-2016 م فقــد أظهــرت السياســات  ـّ وفيمــا يتعّلــق ببرنامــج التــوازن المالــي وأداء الماليـ
الماليــة تحّســنا فــي مؤشــرات الماليــة العامــة مــن جانــب تقليــل االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطّيــة، وعلــى الرغــم 
مــن زيــادة حجــم الديــن العــام ااّل أنــه مــا زال عنــد المعــدالت العالميــة الّدنيــا نســبة الــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي..
  ويتنــاول الجــزء الثانــي: النمــو المتوقــع لالقتصــاد العالمــي 2021-2019م بعــد أزمــة جائحــة كورونــا، وتقديــرات 

معــدالت البطالــة لصنــدوق النقــد الدولــي.
فقــد توقــع الصنــدوق أن يتراجــع النمــو لمجمــل االقتصــاد العالمــي الــى نســبة %3 للعــام 2020م، ويبــدأ ينمــو 
بنســبة %5.8 للعــام القــادم 2021م، وستشــهد اقتصــادات الــدول المتقدمــة تراجعــا بمعــدل %6.1 عــام 2020م، 
ــرة  ــة والناميــة، فقــد توقــع الصنــدوق أن تتراجــع اقتصاداتهــا بوتي أمــا بالنســبة للــدول ذات االقتصــادات المتحّول
أقــل ولمعــدل %1 فقــط للعــام الحالــي 2020م، ويتوقــع تحقيقهــا نمــوا حقيقيــا بمعــدل %6.6 للعــام 2021م 

بعــد التعافــي مــن أزمــة جائحــة كورونــا.  
ويتوقــع الصنــدوق أن تتراجــع معــدالت نمــو االقتصــاد األمريكــي بمعــدل %5.9 للعــام 2020م، ويبــدأ يتعافــى 
لينمــو بمعــدل %4.7 للعــام 2021م، ولــدول روســيا والصيــن والهنــد، فيتوقــع الصنــدوق أن تتراجــع معــدالت نمــو 
اقتصــاد روســيا بنســبة %5.5 للعــام 2020م وعلــى الوجــه اآلخــر، فتوقــع أال تتراجــع معــدالت نمــو اقتصــادات كل 
مــن الصيــن والهنــــد للعــام 2020م رغــم تراجــع معظــم اقتصــادات العالــم، حيــث توقــع لهمــا معــدالت نمــو 1.2% 
و %1.9 للصيــن والهنــد علــى التوالــي للعــام الحالــي 2020م، كمــا توقــع أن ينمــوا بمعــدل %9.2 و %7.4 لهمــا 

علــى التوالــي للعــام القــادم 2021م.
وللمملكــة العربيــة الســعودية يتوقــع الصنــدوق أن يتراجــع معــدل النمــو بنســبة %2.3 عــام 2020م، أمــا لعــام 

2021م فتوقــع أن يتعافــى اقتصــاد المملكــة لينمــو بنســبة 3.4%.
وفيمــا يتعّلــق بتقديــرات معــدالت البطالــة، فيتوقــع الصنــدوق أن ترتفــع نســبة البطالــة لالقتصــادات مــن 4.8% 
للعــام 2019م الــى %8.3 للعــام الحالــي 2020م، والــى %7.2 للعــام المقبــل 2021م. ويتوقــع أن تكــون أعلــى 
معدالت البطالة في اســبانيا لتصل الى %20.5 لهذا العام 2020م، تليها إيطاليا بمعدل %12.7 للعام الحالي.
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أوال: األداء االقتصادي الكّلي للمملكـة 2020-2016 م
1. الناتج المحلي اإلجمالي

ــات الرســمية الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء، فقــد شــهد اقتصــاد المملكــة تحّســنا فــي عــدد  ــا للبيان وفًق
مــن المؤشــرات، وفيمــا يلــي خالصــة ألهــم المؤشــرات الكلّيــة لالقتصــاد، وكمــا يبّيــن أهمهــا بالجــدول رقــم )1/1(:

ــال للعــام 	  ــون ري ــال عــام 2016 الــى 2.97 تريلي ــون ري ــج المحلــي للمملكــة مــن 2.42 تريلي ــي النات ارتفــع إجمال
2019 بمعــدل %7.1 باألســعار الجاريــة، ويتوقــع أن يتراجــع قليــال للعــام 2020 جــّراء الظــروف االقتصاديــة 

ــا. العالميــة وظهــور جائحــة كورون
ــرة 2020-2016، فقــد ارتفــع بشــكل واضــح عامــي 2017 و2018 مــن 	  تذبــذب نمــو القطــاع النفطــي للفت

595.5 مليــار ريــال عــام 2016م الــى 985.9 مليــار ريــال للعــام 2018 ثــم تراجــع قليــال الــى 926.3 مليــار عــام 
2019، وبذلــك يكــون معــدل النمــو %15.8 للفتــرة 2019-2016م. ويتوقــع تراجعــه الــى حــدود 741 مليــار 
ريــال للعــام 2020م جــّراء ظــروف الطلــب العالمــي علــى النفــط، والمتغيــرات واألحــداث العالميــة المتقّلبــة، 

والتوســع فــي اكتشــافات بدائــل الطاقــة النفطيــة واســتخداماتها.
أمــا القطــاع غيــر النفطــي فقــد أظهــر نمــوا متواصــال للفتــرة 2020-2016، فارتفــع حجمــه مــن قرابــة 1.8 	 

تريليــون ريــال للعــام 2016 الــى 1.94 تريليــون للعــام 2018 ثــم الــى 2.03 تريليــون عــام 2019، وعليــه فقــد 
ــة عــام 2020م. ــون مــع نهاي ــى 2.04 تريلي ــرة 2019-2016م، ويتوقــع أن يصــل ال ــغ معــدل نمــوه %4.1 للفت بل

ومــن الجديــر اإلشــارة الــى النمــو المتمّيــز لفائــض الميــزان التجــاري للفتــرة 2020-2016م، فقــد ارتفــع الفائــض 	 
مــن 162.8 مليــار ريــال عــام 2016 الــى 439.4 مليــون ريــال للعــام 2019م، بمعــدل نمــو %39.2 لهــذه الفتــرة. 
أمــا عــام 2020م فســوف يتراجــع الفائــض نســبيا الــى حوالــي 260.7 مليــار ريــال جــّراء انخفــاض أســعار البتــرول 

فــي الســوق العالمــي.
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الجدول رقم )1/1(
أبــرز مؤشرات أداء اقتصاد المملكة للفترة 2020-2016 م بالمليون ريال

20162017201820192020القيمــة

2,418,5082,582,1982,949,4572,973,6262,803,060الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقـي
2,587,7582,568,5692,631,0912,639,8112,560,617باألسعار الثابتة لعام 2010

 الناتج المحلي للقطاع الخاص
1,227,5341,247,4591,300,8561,354,3221,300,149باألسعار الجارية

 الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع
569,619576,059643,346671,743738,917الحكومي باألسعار الجارية

 الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع
595,494735,302985,900926,338741,070الـنفط باألسعار الجارية

 الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير
1,797,1531,823,5181,944,2022,026,0642,039,067النفطي باألسعار الجارية

162,787327,435598,908439,428260,740الميزان التجاري )فائض/ عجز( 

688,423831,8811,103,900980,685764,109 إجمالي الصادرات
525,636504,447513,993541,257503,369إجمالي الواردات

 المصدر: )1 أ. الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، 2020م.  ب. الصادرات والواردات السلعية للمملكة، يناير
   . تقدير/ أولي :*    .IMF World Economic Outlook, Oct 2018 and Jan 2019   .2020 م

والشكل التالي يوضح النمو االقتصادي للمملكة للفترة 2020-2014م.
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الجدول رقم )1/2(
معدالت النمو ألبرز المؤشرات االقتصادية للمملكة للفترة 2016 - 2020 باسعار عام  2010)%(

20162017201820192020المؤشـر

3.0-0.012.430.3-1.7إجمالي الناتج المحلي الحقيقـــي

5.7-1.26.814.20.01-الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريـة

4.0-1.21.64.34.1إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص
2.81.111.74.410إجمالي الناتج المحلي للقطاع الحكومي

20.0-6.0-9.723.534.1-إجمالي الناتج المحلي  لقطاع النـفـط

1.71.56.64.26.0إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، مؤشرات الحسابات القومية، 2020م.   *: أولية

2. معدالت النمـو السنوية لمكونات الناتج المحلي االجمالي

ــن معــدالت النمــو الســنوية القطاعيــة للفتــرة 2020-2016م، حيــث تذبذبــت معــدالت  الجــدول رقــم )1/2( يبّي
النمــو للناتــح المحلــي الحقيقــي، فكانــت اعالهــا بمعــدل %2.4 للعــام 2018م، ويتوقــع تراجعــه الــى معــدل3% 

للعــام 2020 جــّراء الظــروف التــي طــرأت فــي االقتصــاد العالمــي.
ومــا يبّشــر باألمــل لســير االقتصــاد نحــو األمــام هــو اســتدامة معــدالت النمــو للقطــاع غيــر النفطــي، فقــد أظهــر 
نمــوا متواصــال طيلــة الســنوات 2020-2016 وبمعــدالت متفاوتــة وصلــت %6.6 عــام 2018م و%4.2 عــام 

2019م ويتوقــع اســتمرار نمــوه بمعــدل %6 مــع نهايــة العــام 2020م.

3.أبرز مؤشرات الحسابات القومية

بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو مــا يعــرف بمعــدل دخــل الفــرد بالمملكــة 87.467 ريــاال للعــام 
2018، ويتوقــع أن يقــارب 79.590 ريــاال مــع نهايــة عــام 2020م، كمــا يتبّيــن مــن الجــدول رقــم )1/3(.

يتميــز الحســاب النقــدي للمملكــة مــع الخــارج بوجــود فائــض مالــي كبيــر، فقــد وصــل الــى 264.7 مليــار 	 
ريــال عــام 2018، والــى 186.9 مليــار للعــام 2019 ويتوقــع أن يصــل الــى 130.8 مليــار ريــال للعــام 2020م وهــذا 

يشــكل مــا نســبته %4.7 مــن الناتــج المحلــي االجمالــي للعــام 2020م.
ومــن الميــزات االقتصاديــة للمملكــة أنــه يحقــق فائضــا ادخاريــا كبيــرا وصــل الــى 207.6 مليــار للعــام 2018 	 

ويتوقــع أن يبلــغ 206.9 مليــار للعــام 2020م وهــذا يشــكل مــا نســبته %7.4 مــن مجمــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
للعام 2020م.
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الجدول رقم )1/3(
 أبرز مؤشرات الحسابات القومية للفترة 2020-2018 بالمليون ريال

201820192020البيان بالمليون ريال

       2,803,060        2,973,626       2,949,457 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

       35,218       34,528        33,721عدد السكان )ألف نسمه(

       79,590         86,122        87,467نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالريال
       206,941         238,988         207,609   االدخار اإلجمالي

7.4       8.0       7.0  نسبة االدخار إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

                      130,836      186,908      264,774الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات
 نسبة الفائض في الحساب الجاري  إلى الناتج

)%(  المحلي اإلجمالي
8.986.294.67

.المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الحسابات القومية، مارس 2020م.  * تعني أولية

والشكل التالي يوضح نصيب الفرد من الدخل الوطني للفترة 2020-2018م.

شكل رقم )2/1(
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 للفترة 2020-2018م )بالريال (

90.00087.467
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شكل رقم )3/1(
نسبة االدخار االجمالي وفائض الحساب الجاري للناتج المحلي االجمالي

)%( نسبة فائض الحساب الجاري إلي الناتج المحلي اإلجمالي
)%(  نسبة االدخار إلي الناتج المحلي اإلجمالي

2020

2019

2018

0246810

4. مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي اإلجمالي

ــي للعــام 	  ــج المحلــي اإلجمال ســاهم القطــاع الخــاص بمــا نســبته %45.5 مــن مجمــل القيمــة المضافــة للنات
2019 ووصــل ألكثــر مــن %50 مــن الناتــج لعــام 2016م، كمــا يبينــه الجــدول رقــم )1/4(.

يتوقــع أن تســتمر مســاهمة القطــاع الخــاص بحــدود %46 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة للعــام 	 
2020م.

أمــا القطــاع الحكومــي فيســاهم بالمتوســط %22 للفتــرة 2020-2014م، ولعــام 2020م يتوقــع أن تزيــد 	 
مســاهمته الــى %46 مــن الناتــج المحلــي االجمالــي.

تتــراوح مســاهمة القطــاع غيــر النفطــي بالناتــج المحلــي االجمالــي بحــدود %66، وبلغــت مســاهمته أوجهــا 	 
عام 2016م لتصل الى %74 من مجمل الناتج، وذلك جّراء ارتفاع أسعار النفط العالمية. 
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الجدول رقم )1/4(
مساهمة القطاعات بالناتج المحلي اإلجمالي  القطاعات  للسنوات -2014 2020* م   )%(

2014201520162017201820192020القطاع

42.2226.8924.6228.4833.4331.226.4 القطاع  النفطي

56.9572.0574.3170.6265.9268.172.7القطاع غير النفطــي

40.5349.4650.7648.3144.1045.546.4القطاع الخاص

16.4222.5923.5522.3121.8122.626.4القطاع الحكومي

0.831.061.070.910.660.70.8رسوم االستيراد 
الناتج المحلي اإلجمالي

100100100100100100.0100باألسعار الجارية

المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، 2019م . *: تقدير وفقًا لــــــ
 IMF World Economic Outlook, Oct 2018 and Jan 2019.

شكل رقم )4/1(
  مساهمة القطاعات الرسمية بالناتج المحلي االجمالي للفترة 2020-2014م 

القطاع النفطي  القطاع النفطي 
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القطاع الخاص  القطاع الحكومي 

شكل رقم )5/1( 
مساهمة القطاعين العام والخاص بالناتج المحلي اإلجمالي  للفترة  2020-2014م

و يوضح الشكل التالي، المساهمة االقتصادية للقطاع الخاص في االقتصاد الوطني 
للفترة 2020-2014م.
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2020 20162018 20142019 20152017

5. مساهمة القطاع الخارجي في االقتصاد

بلــغ حجــم التجــارة العالميــة للســعودية حوالــي 1522 مليــار ريــال للعــام 2019، وهــذا يعــادل مــا نســبته 54.3% 	 
مــن حجــم اقتصــاد المملكة.

شــهد الميــزان التجــاري للمملكــة فوائــض ماليــة متميــزة خــالل الفتــرة 2020-2016م فنمــت الصــادرات مــن 	 
ــار عــام 2018، وتراجعــت  ــار عــام 2017 ثــم الــى 1103.9 ملي ــال عــام 2016 الــى 831.9 ملي ــار ري 688.4 ملي
قليــال للعــام 2019 لتصــل الــى 980.7 مليــار ريــال، ويتوقــع تراجعهــا الــى 764.1 مليــار ريــال للعــام 2020م جــّراء 

ظــروف الطلــب العالمــي علــى النفــط ومشــتقاته. 
وفــي المقابــل انخفضــت الــواردات لعامــي 2018 و2017 عــن العــام 2016 حيــث كانــت 525.6 مليــار عــام 	 

ــار عــام 2018م، وارتفعــت قليــال  ــى 514 ملي ــم ارتفعــت ال ــار عــام 2017 ث ــى 504.4 ملي 2016 وتراجعــت ال
عــام 2019 الــى 541.2 مليــار ريــال، ويتوقــع تراجعهــا الــى 503.4 مليــار للعــام 2020م أي لقيمــة تقتــرب مــن 

عــام 2017م، وهــذا مؤشــر إيجابــي واضــح. 
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الجدول رقم )1/5(
الميزان التجاري وحجم التجارة للسنوات 2020-2010 )مليون ريال(

حجم التجارةالميزان التجاريالوارداتالصادراتالسنة

2010941,785400,736541,0501,342,521

20111,367,620493,449874,1711,861,069

20121,456,502583,473873,0292,039,975

20131,409,523630,582778,9412,040,106

20141,284,122651,876632,2461,935,997

2015763,313655,033108,2801,418,346

2016688,423525,636162,7871,214,059

2017831,881504,447327,4351,336,328

20181,103,900513,993598,9081,617,893

2019980,685541,257439,4281,521,942

2020*764,109503,369260,7401,267,478

 المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، 2020م.  وحسابات الصادرات والواردات السلعية
للمملكة، يناير 2020 م. *: تقدير

والشكل التالي يوضح الميزان التجاري القتصاد المملكة للسنوات 2020-2010م.
شكل رقم )6/1(

الميزان التجاري للمملكة للسنوات  2020-2010م

2020 20162018 2014 20112019 2015 20122017 2013 2010

541,050

873,029
778,941

632,246

108,280162,787
327,435

598,908

439,428
260,740

874,171
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الجدول رقم )1/6(
  توزيع الصادرات البترولية وغير البترولية لعامي 2020-2019م

% النسبة2020% النسبة2019 الصادرات

758,88677.4531,22069.5   الصادرات البترولية

221,79922.6232,88930.5 الصادرات غير البترولية

980,685100.0764,109100.0اجمالي الصادرات
 المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الحسابات القومية، 2020م.  وحسابات الصادرات والواردات السلعية

للمملكة، يناير 2020 م. *: تقدير

والشكل التالي يوّضح توزيع الصادرات البترولية وغير البترولية لمجمل الصادرات للمملكة 
لعامي 2020-2019م.

شكل رقم )7/1(
الصادرات البترولية وغير البترولية

وتتــوزع الصــادرات بالمملكــة الــى صــادرات بتروليــة وصــادرات غيــر بتروليــة، حيــث تســتحوذ الصــادرات البتروليــة 
بنســبة %77.4 مــن مجمــل الصــادرات للعــام 2019م، ويتوقــع اســتحواذها علــى نســبة %69.5 مــن مجمــل 

2020م. للعــام  الصــادرات 

الصادرات البتروليةالصادرات غير البتروليةاجمالي الصادرات
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6. تكاليف المعيشة في المملكة

وفيمــا يتعّلــق بتكاليــف المعيشــة، فقــد بــدى واضحــا اســتقرار نمــو أســعار المســتهلكين عنــد معــدالت معتدلــة، 
حيــث ارتفــع الرقــم القياســي بمعــدل %1.5 للربــع األول مــن العــام 2020م مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 2019م؛ 
ممــا يعنــي أن معــدل التضّخــم فقــط %1.5 خــالل عــام كامــل، وهــذا مؤشــر إيجابــي. وبتفصيــل أكثــر، نســتنتج مــن 

الجــدول رقــم )1/7( التالــي: 
لقــد نمــا قطــاع األغذيــة والمشــروبات بمعــدل هــو األعلــى عمومــا بيــن القطاعــات األخــرى ليصــل الــى 3.9% 
لفتــرة المقارنــة، تــاله قطــاع النقــل والمركبــات بمعــدل %3.7 لــذات الفتــرة، هــذا مــن حيــث مقارنــة القطاعــات.
أبــدت أســعار بعــض القطاعــات الرئيســية والقطاعــات الفرعيــة تراجعــا بمعــدل التضخــم )انكمــاش األســعار( للربــع 
األول مــن العــام 2020م، وكمثــال علــى ذلــك أجــرة المســاكن وصيانتهــا، والمنســوجات المنزليــة، واألدوات 

والمعــدات الرئيســية، واألجهــزة والمنتجــات الطبّيــة، وغيرهــا.

الجدول رقم )1/7(
الميزان التجاري وحجم التجارة للسنوات 2020-2010 )مليون ريال(

األقسام و المجموعات والفصول والبنود
األرقـــام القياســـية

   %نسبة التغير
مارس2020مارس2019

97.498.81.5الرقم القياســي العــــام

101.2105.13.9األغذية والمشروبات

101.1101.80.7التبغ

98.098.40.3المالبس واالحذية
 السكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع

0.5-91.891.3وقود أخرى

0.6-90.289.7إيجارات السكن الفعلية

0.9-96.195.2مواد وأعمال صيانة المساكن وإصالحها
 إمدادات المياه والخدمات المتنوعة

100.4100.50.2المتصلة بالمساكن

100.2100.20.0الكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

 التجهيزات والمعادات المنزلية وأعمال
99.1100.31.2الصيانة االعتيادية

 األثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من
98.0100.82.8 المفروشات

1.3-98.797.5المنسوجات المنزلية

97.298.00.8األجهزة المنزلية

 األدوات الزجاجية وأدوات المائدة واألدوات
0.5-104.9104.3المنزلية
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0.5-102.8102.3أدوات ومعدات المنازل والحدائق

2.2-98.896.6األدوات والمعدات الرئيسية

101.0102.61.6السلع والخدمات لصيانة المنزلية االعتيادية

0.2-100.099.8الصحة

5.6-96.390.9المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية

101.0101.90.9خدمات المرضى الخارجيين

99.799.80.1الخدمات الطبية

0.1-102.4102.3الخدمات شبه الطبية

103.4109.05.4خدمات المستشفيات

96.9100.53.7النقل

95.398.02.9شراء المركبات

100.0105.65.6 تشغيل معدات النقل الشخصية

 قطع غيار واكسسوارات لمعدات النقل
98.9100.11.3الشخصية

1.0-101.4100.4صيانة وإصالح معدات النقل الشخصية

99.5103.03.5خدمات النقل

0.6-99.098.4االتصاالت

96.997.80.9الترويح والثقافة

0.4-95.394.9 الخدمات الترويحية والرياضية

93.898.44.9الرحالت السياحية المنظمة

101.9103.41.5التعليم

102.2103.61.3المطاعم والفنادق

0.1-92.392.2خدمات اإلقامة

99.599.70.2الحماية االجتماعية

100.5100.60.1التأمين
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99.1101.52.5الخدمات المالية غير المصنفة تحت بند آخر

0.8-98.397.6الخدمات األخرى غير المصنفة تحت بند آخر

.المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرقم القياس ألسعار المستهلك لشهر مارس 2020م

والشكل التالي يوضح معدالت التضخم أو التراجع باألسعار للقطاعات الرئيسية للربع األول 
من العام 2020 مقارنة بذات الفترة للعام السابق.

شكل رقم )8/1 ( 
نسبة التغير%  بين مارس 2020 مقارنة بمارس 2019م 

6.0 -2.02.04.0 -4.0 -6.0 -8.00.0

التأمين
المطاعم والفنادق
الترويح والثقافة

الخدمة شبة الطبية
خدمات المرضي الخارجيين

التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة

إيجارات السكن الفعلية
المالبس واألحذية
األغذية والمشروبات

النقل

الصحة

ة العامــة للمملكة 2020-2016 م ثانيا: أداء الماليــّ

ــرة 2019-2016، مــن جانــب  ــة خــالل الفت ــة العامــة للدول ــة الــى تحّســن أداء الموازن تشــير معلومــات وزارة المالي
االيــرادات، وتراجــع عجــز الموازنــة التدريجــي نســبة الــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ويمكــن اســتخالص أبــرز المؤشــرات 

الماليــة كمــا هــو مبّيــن بالجــدول رقــم )1/8(، وكمــا يلــي:
ارتفعــت االيــرادات العامــة الفعلّيــة لخزينــة الحكومــة مــن 692 مليــار عــام 2017م، الــى 895 مليــارا عــام 2018م، 

ثــّم الــى 926.8 مليــار ريــال للعــام 2019م، ويتوقــع انخفاضهــا للعــام الحالــي 2020م الــى 833 مليــار ريــال.
علــى الوجــه اآلخــر للموازنــة، فقــد ارتفعــت النفقــات العامــة الفعليــة للدولــة مــن 930 مليــار ريــال عــام 2017م الــى 
1030 مليــارا للعــام 2018م، والــى 1106 مليــارات للعــام 2019م، ويتوقــع أن تنخفــض نســبيا الــى 1020 مليــارا 

للعــام الحالــي 2020م.
انخفــض عجــز الموازنــة العامــة بشــكل واضــح عامــي 2018 و2019م مقارنــة بعــام 2017م، فمــن عجــز وصــل الــى 
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والشكل التالي رقم )1/9( يوضح حجم الفائض والعجز بالميزانية العامة للحكومة للفترة 
2020-2012م.
الشكل رقم )9/1(

الفائض أو العجـز للموازنة العامة للحكومة للسنوات 2020-2012م

ــارا فقــط لعامــي 2018 و2019م، كمــا يتوقــع  ــارا و131 ملي ــى 173 ملي ــال عــام 2017 انخفــض ال ــار ري 238 ملي
أن يصــل الــى 187 مليــارا للعــام الحالــي 2020م.  وبهــذا التحّســن الملحــوظ ألداء الموازنــة العامــة، فقــد تراجعــت 
نســبة عجــز الموازنــة العامــة الــى الناتــج المحلــي االجمالــي مــن %9.2 للعــام 2017م الــى %4.4 للعــام 2019، ثــم 

يتوقــع وصولــه الــى %13.3 تقريبــا للعــام 2020م.
مــا تــزال االحتياطيــات العامــة تشــكل رصيــدا داعمــا لموازنــة الدولــة، فقــد بلغــت 523 مليــار ريــال للعــام 2018م، 
ويتوقــع أن تتراجــع الــى 412 مليــارا للعــام الحالــي 2020م؛ وذلــك جــّراء المشــروعات الكبــرى التــي تنفــق عليهــا 
الدولــة، والمشــروعات الملتزمــة بتنفيذهــا، هــذا إضافــة الــى مــا ترتــب علــى الدولــة مــن نفقــات جــّراء جائحــة كورونــا.

الجدول رقم )1/8(
أبــرز مؤشرات أداء المالية العامـة للمملكـة للفترة 2016-2020 م مليار ريال

2020*2016201720182019السنوات

1038.8692895926.8833 االيـرادات العامـة المتحققة

%10.1-%29.33.6 %-33.4 %-معدل نمو االيرادات السنوية

903.3930.0103011061020النفقــات العامـة المتحققة

%3.7-%10.72.8 %29.6 %-معدل نمو النفقات السنوية

187-131-173-238-135.5الموازنـــة العامـــة )فائض/عجز(
 نسبة العجز بالموازنـة/ الناتج

13.3-%4.4-4.6-9.2-+5.6% المحلي  االجمالي

523496412 االحتياطـــي العـام
المصدر:  1 -  وزارة المالية، ميزانية السنة المالية 1439/1440 هـ 2018 م، وبيان الميزانية العامة للدولة 

2018م، والبيان لعام 2020م. 2 -  مؤشرات سقراط، تقرير مؤشر اإليرادات غير النفطية، 2020م. 
 3 - وزارة المالية، التقرير الربعي ألداء الميزانية العامة للدولة للعام 2020م.      *: أولّية.
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كما يوضح الشكل التالي نسبة عجز الميزانية العامة للحكومة الى الناتج المحلي االجمالي 
للفترة 2020-2014م.

شكل رقم )10/1(
نسبة عجز الميزانية الى الناتج المحلي اإلجمالي للسنوات 2020-2014م
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5.0
0.0

-5.0
-10.0
-15.0
-20.0

20142017 20152018 201620192020
إعـــــــــادة

تقدير موازنة

وفيمــا يتعّلــق بالديــن العــام، فتفيــد المعلومــات الرســمية أن حجــم الديــن تزايــد بشــكل ملحــوظ للســنوات 	 
2020-2016، فقــد ارتفــع مــن 317 مليــار ريــال عــام 2016 الــى 684.5 مليــارا للعــام 2019، ويتوقــع ارتفاعــه 
ليصــل الــى 821 مليــار للعــام الحالــي 2020م. وعلــى الرغــم مــن ارتفاعــه هــذا، اآل أنــه مــا يــزال ال يشــكل خطــرا 
يذكــر؛ ذلــك أنــه ســيصل فــي أعلــى مســتوى لــه الــى مــا يعــادل %29.3 فقــط مــن الناتــج المحلــي االجمالــي، 
وهــذا معــدل متــدن جــدا مقارنــة بــدول مجلــس التعــاون خاصــة، والــدول العربيــة عمومــا، ومعظــم مــن دول 

العالــم المتقــدم، كمــا يبينــه الجــدول رقــم )1/9(.

الجدول رقم )1/9(
الدين العام للمملكة نسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي للفترة 2020-2016م

2020*2016201720182019السنة

317000438000555000684580821496الدين العام

2,582,1982,949,4573,002,5472,803,060الناتج المحلي اإلجمالي 

13.1116.9618.8222.8029.31 الدين الى الناتج المحلي اإلجمالي %

Source: https://www.ceicdata.com/en/indicator/saudi-arabia/government  *: Primary



29
قطاع دعـم األعمـال

التقرير االقتصــادي
مرصد قطاع دعــم األعمال

4000

3000

2000

1000

0

2016

2016

2018

2018

2017

2017

2019

2019

2020

2020

 والشكل التالي يوضح نسبة الدين العام الى الناتج المحلي اإلجمالي للفترة 
2020-2016م.

 والشكل رقم )1/12( يوضح حجم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي للفترة 
2020-2016م.

 شكل رقم )11/1(
نسبة الدين الى الناتج المحلي اإلجمالي 2020-2016م )%(

شكل رقم )12/1(
 الدين العام والناتج المحلي االجمالي للسنوات 2020-2016م

الدين العاماإلنتاج المحلي األجمالي

29.31

22.80
18.82 16.96

13.11

موازنة 
وإعادة تقدير
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ثالثا: برنامج التوازن المالي للمملكة 2016 – 2023 م

اســتهدفت رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التــوازن المالــي بدايــة تحقيــق التــوازن المالــي عــام 2020م ولكــن تــّم 
تأجيــل ذلــك الــى العــام 2023م عبــر إجــراءات أقــل، ولتحقيــق ذلــك فقــد أقــّرت الحكومــة مجموعــة مــن السياســات 
الماليــة واإلجــراءات للوصــول بالموازنــة الــى التــوازن دون االعتمــاد الماّلــي علــى النفــط، وعليــه فقــد أصــدرت 

اللوائــح والقــرارات والسياســات المنظمــة لذلــك، وكمــا يلــي )مؤشــرات ســقراط، المصــدر الســابق، 2020م(:
فرض رسوم على األراضي البيضاء بنسبة %2.5 سنويا.. 1
تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة المياه.. 2
فرض رسوم جديدة على التاشيرات للوافدين.. 3
فرض رسوم على مرافقي الوافدين.. 4
 زيادة رسوم تأشيرات الزيارات والمرور.. 5
تعديل نظام المرور.. 6
تعديل الخدمات البلدية وإصدار اللوائح والقرارات.. 7
فرض الضريبة االنتقائية بشكل موحّد على مستوى دول الخليج.. 8
تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. 9

إعادة هيكلة تأشيرات ورسوم الحج والعمرة.. 10

الجزء الثاني: النمو االقتصادي العالمي 2021-2020 م بعد جائحة كورونا
أوال: تقديرات النمو االقتصادي الحقيقي 2021-2020م بعد جائحة كورونا

أعــاد صنــدوق النقــد الدولــي تقديراتــه لمعــدالت النمــو الحقيقــي لالقتصــاد العالمــي فــي ظــّل أزمة جائحــة كورونا، 
حيــث يتوقــع أن يتراجــع النمــو لمجمــل االقتصــاد العالمــي الــى نســبة %3 للعــام 2020م، ويبــدأ ينمــو بنســبة 5.8% 
للعــام القــادم 2021م، وستشــهد اقتصــادات الــدول المتقدمــة تراجعــا بمعــدل %6.1 عــام 2020م، وســيكون 
أعلــى تراجــع القتصــاد إيطاليــا بنســبة %9.1، واســبانيا بنســبة %8، وألمانيــا وفرنســا بحــدود %7 للعــام 2020م، 

كمــا يتضــح مــن الجــدول رقــم )1/10(.
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الجدول رقم )1/10(
التقديرات الجديدة لمعدالت النمو االقتصادي الحقيقية القتصادات دول العالم 

للفترة 2021-2019 م

201920202021الدولــة / معدل النمو  %

3.05.8-2.9المعدل الجمالي دول العالــــم

6.14.5-1.7االقتصادات المتقدمة

5.94.7-2.3الواليات المتحدة األمريكية

7.05.2-0.6المانيــــــا
7.24.5-1.3فرنسـا

9.14.8-0.3إيطاليـــا
8.04.3-2.0اسبانيــا
5.24.0-0.7اليابان

6.54.0-1.4بريطانيــــا
6.24.2-1.6كنـدا

1.06.6-3.7الدول المتحّولة والنامية
5.54.2-1.3روسيـــا
5.32.9-1.1البرازيــل

6.63.0-0.1-المكسيك
6.11.29.2الصين
4.21.97.4الهند

2.33.4-0.3الســعوديـــة
5.84.0-0.2جنوب افريقيــا

Source: IMF, World Economic Outlook Report, Growth Projections, April 2020.

تتراجــع  أن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  توقــع  فقــد  والناميــة،  المتحّولــة  االقتصــادات  ذات  للــدول  بالنســبة  أمــا 
اقتصاداتهــا بوتيــرة أقــل لمعــدل %1 فقــط للعــام الحالــي 2020م، ويتوقــع تحقيقهــا نمــوا حقيقيــا بمعــدل 6.6% 
للعــام 2021م بعــد التعافــي مــن أزمــة جائحــة كورورنــا. والشــكل التالــي يوضــح معــدالت النمــو لمجموعــات الــدول 

-8-24 -6

2019

2020

2021

0610 -42812

الدول المتحّولة  والنــامية

االقتصادات المتقدمة

المعدل الجمالي دول العالم

شكل رقم )13/1(
معدالت النمو لمجموعات الدول للفترة 2021-2019م
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ويتوقــع الصنــدوق أن تتراجــع معــدالت نمــو اقتصــادات الــدول الغربيــة الثمانــي بمعــدالت متفاوتــة تصــل أدنــاه 
لليابــان الــى %5.2 وأعالهــا إليطاليــا لنســبة %9.1 للعــام الحالــي 2020م، أمــا أمريــكا فيتوقــع أن يتراجــع نمــو 
اقتصادهــا بمعــدل %5.9 للعــام 2020م، ويبــدأ يتعافــى لينمــو بمعــدل %4.7 للعــام 2021م، والشــكل التالــي 

يوضــح معــدالت النمــو لمجموعــة الــدول الغربيــة الثمانــي. 

ولمجموعــة دول مختــارة مثــل روســيا والصيــن والهنــد والمملكــة العربيــة الســعودية، فيتوقــع الصنــدوق أن تتراجع 
معــدالت نمــو اقتصــادات روســيا بنســبة %5.5 للعــام 2020م، واقتصــاد البرازيــل بنســبة %5.3، والمكســيك 
بنســبة %6.6 للعــام 2020م. ويتوقــع تراجعــا بمعــدل %2.3 القتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2020م، 

أمــا لعــام 2021م فتوقــع الصنــدوق أن يتعافــى اقتصــاد المملكــة لينمــو بنســبة 3.4%.
وعلــى الوجــه اآلخــر، فتوقــع الصنــدوق أال تتراجــع معــدالت نمــو اقتصــادات كل مــن الصيــن والهنــــد للعــام 2020م 
رغــم تراجــع معظــم اقتصــادات العالــم، حيــث توقــع لهمــا معــدالت نمــو حقيقــي %1.2 و%1.9 للصيــن والهنــد 
علــى التوالــي للعــام الحالــي 2020م، كمــا توقــع أن ينمــوا بمعــدل %9.2 و%7.4 لهمــا علــى التوالــي للعــام القــادم 

2021م.
  والشكل التالي يوضح معدالت النمو لمجموعة دول مختارة ذات االقتصادات المتحولة. 

شكل رقم )14/1(
معدالت النمو لمجموعة دول الثماني للفترة 2021-2019م

شكل رقم )15/1(
معدالت النمـو لدول مختارة للفترة 2021-2019م
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ثانيا: تقديرات معدالت البطالة لالقتصادات المتقدمة 2021-2020م بعد جائحة كورونا

قــّدر صنــدوق النقــد الدولــي أن ترتفــع معــدالت البطالــة القتصــادات الــدول المتقدمــة مــن %4.8 للعــام 2019م 
الــى %8.3 للعــام الحالــي 2020م، والــى %7.2 للعــام المقبــل 2021م. ويتوقــع أن تكــون أعلــى معــدالت البطالــة 
فــي اســبانيا لتصــل الــى %20.8 لهــذا العــام 2020م، تليهــا إيطاليــا بمعــدل %12.7 للعــام الحالــي، ثــّم أمريــكا 

وفرنســا بمعــدل بطالــة يصــل الــى %10.4 للعــام الحالــي 2020م، كمــا يتبّيــن مــن الجــدول رقــم )1/11(.

والشكل التالي يوضح معدالت البطالة المقدرة لالقتصادات المتقدمة للفترة -2020
2021م.

شكل رقم )16/1(
معدالت البطالة المتوقعة لدول االقتصادات المتقدمة لعامي 2020 - 2021م
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الجدول رقم )1/11(
تقديرات معدالت البطالة القتصادات الدول المقتدمة للفترة 2021-2019 م

201920202021الدولــة 

4.88.37.2االقتصادات المتقدمة

3.710.49.1الواليات المتحدة األمريكية

3.23.93.5المانيــــــا

8.510.410.4فرنسـا
3.84.84.4بريطانيــــا
1012.710.5إيطاليـــا
14.120.817.5اسبانيــا
2.432.3اليابان

5.27.68.9استراليـــا
7.27.55.7كنـدا

Source: IMF, World Economic Outlook Report, Advanced Economies: Un-employment 
and Real GDP per capita, April 2020.
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أواًل

كانــت بدايــة انشــاء مجموعــة العشــرين فــي تجّمــع دول االقتصــادات المتقدمــة الســبعة فــي العالــم، حيــث كانــت 
تســمى دول مجموعــة الســبع G7 هــي: أمريــكا وبريطانيــا، وفرنســا، وكنــدا، واليابــان، وإيطاليــا، وألمانيــا، ثم أضيفت 

دولــة فأصبــح دول الثمانــي G8 بعــد إضافــة االتحــاد األوروبــي للمجموعــة عــام 1980م.
وفــي عــام 2005م اقترحــت بريطانيــا اســتضافة خمــس دول فــي طريــق التحــول االقتصــادي وهــي: البرازيــل، 
الصيــن، الهنــد، المكســيك، وكوريــا الجنوبيــة للمشــاركة بــدول الثمانــي لتصبــح G8+5، وتطــور هــذا االقتــراح مــن 
دول المجموعــة ليتســع الــى أكبــر عشــرين اقتصــادا فــي العالــم حيــث أعلــن بمؤتمــر قمــة بتســبرغ فــي امريــكا عــام 
2009م،  وفقــط عقــد اجتمــاع واحــد فــي روســيا فــي ســبتمبر عــام 2013م، حيــث بقيــت دول الثمانــي كلجنــة 
توجيهيــة لمجموعــة الغــرب مــع االهتمــام باليابــان، أّمــا روســيا فقــد تــّم إيقــاف عضويتهــا عــام 2014م والــذي كان 

ســيعقد فــي مدينــة سوشــيا الروســية، اال أنــه بعــد ذلــك تــّم اعادتهــا للمجموعــة 
.)https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Eight(

مجموعــة العشــرين G20 هــي الــدول العشــرين األكبــر اقتصــادا فــي العالــم بمــا فيهــا االتحــاد األوروبــي، وقــد 
تأسســت المجموعــة عــام 1999 كبدايــة أوليــة علــى مســتوى وزراء الماليــة ومحافظــي البنــوك المركزيــة لتلــك 
الــدول، وتعتبــر منتــدى اقتصاديــا دوليــا، وبعــد األزمــة الماليــة العالميــة أواخــر عــام 2008 وبدايــة عــام 2009 زاد 
اهتمــام الــدول العظمــى بالمنتــدى، فتــّم رفــع مســتوى المجموعــة لتضــم قــادة الــدول األعضــاء. وقــد انعقــدت 
أول قمــة لقــادة المجموعــة فــي واشــنطن مــع نهايــة عــام 2008م. وعليــه، وّســعت الــدول جــداول أعمــال 

المجموعــة لتشــمل القضايــا االقتصاديــة والماليــة واالجتماعيــة التنمويــة.
لقــد توّلــت المملكــة العربيــة الســعودية رئاســة المجموعــة عــام 2019 والتــي ستســتمر حتــى انعقــاد القمــة للقــادة 
فــي الريــاض بتاريــخ 22/11/2020-12. وقبــل عقــد القمــة، ســتعقد فــي الريــاض قرابــة 120 ورشــة عمــل وفعاليــة 
للتحضيــر للقمــة ولموضوعــات ذات عالقــة مباشــرة بهــا تشــمل اجتماعــات وزاريــة، ونــدوات متخصصــة، وورش 

عمــل علــى مــدار العــام. 
تمثــل اقتصــادات الــدول األعضــاء فــي مجموعــة العشــرين مجتمعــة حوالــي %65 مــن ســكان دول العالــم، و79% 
https://g20.org/ar/about/Pages/( ــج االقتصــادي العالمــي ــة، و%84 مــن النات مــن حجــم التجــارة العالمي

  .)Participants.aspx

ثانيــا: جدول أعمال عام 2020

تســتضيف المملكــة العربيــة الســعودية هــذا العــام دول مجموعــة العشــرين، وقــد حــددت المجموعــة توجههــا 
بحيــث تركــز رئاســة مجموعــة العشــرين لعــام 2020م علــى اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع، 

وبالتالــي تســتهدف  ثــالث قضايــا رئيســية: 
تمكين االنسان. 1
الحفاظ على كوكب األرض . 2
تشكيل آفاق جديدة . 3

1. تمكين اإلنسان

تســعى دول مجموعــة العشــرين إلــى بنــاء إطــار للسياســات االقتصاديــة والماليــة واالجتماعيــة، وتعزيــزه بمــا يـــؤدي 
إلــى تمكيــن اإلنســان وتوليــد الفــرص االقتصاديــة؛ االســتثمارية التنمويــة، وبالتالــي توليــد فــرص العمــل والتشــغيل 
ــدول  ــم، وعلــى مســتوى ال ــة علــى مســتوى العال ــة الحيوي ــا المالي ــاول القضاي وخاصــة للمــرأة، هــذا فضــال عــن تن

األعضــاء، وكذلــك تطويــر ُســبل التعليــم، والشــراكات بيــن الــدول، والســياحة، والرعايــة الصحّيــة.
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أ . في مجال إتاحة الوصول إلى الفرص

تســعى دول المجموعــة الــى تهيئــة الظــروف التــي تمكــــن األفــراد والمجتمعــات، وخاصــة النســاء والشــباب، مــن 
العيش والعمـــل والتقدم. وهذا يعني تمكين النـــاس من االنفتاح التجـــاري، وتعزيز االبداع واالبتكار التكنولوجـــي. 
إّن إطالق السياســـات التـــي تعـــزز تكافـــؤ الفـــرص للجميـــع وخاصـــة للفئـــات األقل حظا، وتمكيـــن النســـاء والشـــباب، 
واالرتقاء بالتعليـــم، وتطوير رأس المـــال البشـــري، ودعـــم فـــرص العمـــل الجديدة، وضمان الحمايـــة االجتماعية، بما 

يقود الى التقـــدم والتنميـــة المستدامة والشـــاملة.

ب . دعم التوظيف في عالم عمل متغّير 

فــي ظــّل تحديــات التقــــدم التكنولوجــــي المتســــارع، والزيــادة الســكانية، وتطــورات هيــكل ســوق العمــل، وتفــاوت 
مســتويات المعيشـــة بيــن الــدول، تظهــر الحاجــة الــى رســم االســتراتيجيات والسياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

لتجــاوز تلــك التحديــات، وإعــادة االنتفــاع األمثــل مــن المــوارد الماديــة والبشــرية فــي جميــع انحــاء العالــم.
ففــي الوقــت التــي تــزداد حــّدة المنافســة، والتحديــات داخــل الــدول نفســها، وبينهــا وبيــن الــدول األخــرى، كان ال 
ــرين مــن بــــذل الجهــــود التشــاركية للنهــوض بالتنميــة العالميــة شــبه المتوازنــة علــى األقــل،  بــّد لمجموعــــة العشــ
وبمــا يخفــف علــى الــدول األقــل تنميــة مــن مشــكالت البطالــة، والفقـــر، وبالتالــي إيجــاد إطــار دولــي للحــد األدنــى 

مــن الحمايــة االجتماعيــة. 
مــن هنــا، يأتــي دور المملكــة العربيــة الســــعودية كدولــة فــي مجموعــة العشــرين مــن أن تلعــب دورا حيويــا وداعمــا 
ــل، وفتــح ًســًبل وأبــواب التنميــة  ــات العمــ ــين سياســ ــات وحــث المجموعــة علــى تحســ لتجــاوز بعــض تلــك التحديــ
العالميــة واإلقليميــة، وتعزيــز مجــاالت النمــو والتنميــة المجتمعيــة كمســاهم رائــد فــي المنطقــة العربيــة ومنطقــة 

الشــرق األوســط.

ج. تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي للنساء والشباب

 المــرأة كحاضنــة أســاس لألســرة بكافــة أفرادهــا الذكــور واالنــاث هــي جوهــر التنميــة االجتماعيــة التــي تنطلــق منهــا 
التنميــة االقتصاديــة، فتوجــه مجموعــة العشــرين إلتاحـــة الفـــرص أمـــام المـــرأة ًيعتبــر جـــزءا مــن التخطيــط الهــادف 

نحــو تحقيــق النمـــو المســـتدام والشـــامل لألفــراد، ولألســر، وبالتالــي للمجتمعــات.
ــن  ــاواة والعدالــة بيـ ــز المسـ ــرين تعمــل وباســتمرار علــى تعزيـ ــة العشـ ولهــذا المســتوى مــن التوجــه، فــإن مجموعـ
الجنســـين، وخاصــة دعــم وتعزيــز مبـــادرات التمكيــن االقتصــادي للمــرأة، وتوفيــر التمويل الميســر للمشــاريع الصغيرة 

وبالغــة الصغــر. 

د. مضاعفة الجهود من أجل التنمية المستدامة

ركـــزت مجموعــــة العشــــرين فــــي قمــــة اليابان بأوســــاكا التزامهــم بتنفيــــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، 
ــذ  ــريع تنفيــ ــى تســ ــة خــالل العــام الحالــي علــ ــتركز المجموعـ ــة للمجتمعــات، وعليــه سـ ــم وتعزيــز فــرص التنميـ بدعـ
أجنــــدة 2030 وعلــــى تعزيــــز الربــــط اإلقليمــي وزيــــادة فــــرص العمــــل، واالســتمرار بتعزيــز فــرص التجــارة الخارجيــة، 
ــز  ــن األفــراد بالمجتمعــات العالميــة، وتعزيــ والخدمــات اللوجســتية المرافقــة، الــى جانــب تطويــر االتصــال فيمــا بيــ
آليــــات المســــاءلة، والحوكمــة الرشــيدة، والحفــاظ علــى االســتقرار المالــي العالمــي بهــدف تعزيــز التنميــة العالميــة 

المســتدامة.
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هـ. تطوير التعليم 

التعليــــم هــو المحــــور األســاس للتمكيــــن وبنــاء القــــدرات البشــــرية الحاضنــة للتقــدم والتطــور. فتســعى مجموعـــة 
العشـــرين إلـــى مواصلـــة الجهـــود لتمكيـــن األجيال القادمـــة مـــن استثمار قدراتها وإمكاناتهـــا، وال بّد من النظر الى 

التعليــم علــى المســتوى الدولــي لمواجهــة التغييــرات الكبيــرة فــي هيــكل الطلــب علــى ســوق العمــل.
ــر مــن  ــتقر ويزدهـ ــادي لكــي يسـ ــات للنشــاط االقتصـ ــم الممكنـ وال شــّك أن تمكيــن الرعايــة الصحيــة  تعــّد مــن أهـ
أجــل الحفــاظ علــى نظـــام صحــي فاعــل ومناســب يفــي بأغــراض الحاجــات اإلنســانية والمجتمعيــة، فالتحديــات التــي 
تواجههــا دول العالــم عمومــا، ومجموعــة العشــرين كبيــرة ومتعـــددة، لــذا فالتركيــز علــى الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة، 
وكافــة الجوانــب الحيويــة للصحــة هــى القيمـــة األســاس لعيــش االنســان وتمكينــه مــن قيامــه بالنشــاط االقتصادي 

علــى الوجــه الســليم.

ز. السياحة كقوة للنمو االقتصادي المعتمد على اإلنسان

ــل، وتعزيــز الخدمــات  ــرص العمـ ــو االقتصــادي مــن خــالل توليــد فـ ــم النمـ قطــاع الســياحة يتميــز بحيويتــه فــي دعـ
اللوجســتية المتعــددة، وانشــاء وتطويــر المنشــآت المتكاملــة النشــاطات، فتركــز مجموعــــة العشــــرين علــــى تعزيــز 

ــها. ــتدامة منشآتـــ اســتمرارية األنشــطة الســياحية، وعلــى اســ

ح.  التعاون التجاري واالستثماري

ُيعــــد االســتثمار المحــرك األساســي للتنميــة، وتعتبــر التجــارة العالميــة محــركا للنمــو االقتصــادي ولالبتــــكارـ ولتوليــد 
القيمة المضافة، وإيجاد فــــرص العمــــل. 

وتعتمــد التجــارة علــى درجــة االنفتــاح االقتصــادي والثقافــي علــى المجتمعات األخرى، إذ أن السياســات المنفتحـــة 
والشـــفافة تعــّد أساســا لالنفتــاح التجــاري والتعــاون االقتصــادي الدولــي، فمجموعــــة دول العشــــرين ترتكــز علــى 
سياســات االنفتــاح الثقافــي والتجــاري بيــن دول العالــم، وتحــث علــى تكثيــــف الجهــــود لدعــــم التجــــارة العالميــــة، 
وتعزيــز تدفقــــات االســتثمار األجنبــي المباشــر عبــــر الحــــدود، وخاصــة للــــدول الناميــــة واألقــل نمــــوا. كمــا تركــز 

اهتمامــا خاصــا علــى المنشــآت الصغيــرة ومتناهيــــة الصغــــر والمتوســطة.

2. الحفاظ على كوكب األرض

أ - ضبط االنبعاثات من أجل تنمية مستدامة

ــادة  ــكاني، ومــع وزيـ ــو السـ ــتمرار النمـ ــات الحديثــة، ومــع اسـ ــد التحديـ ــية كونهــا أحـ ــرات المناخـ يهتــم العالــم بالتغيـ
ــزداد الحاجــة الــى االهتمــام بضبــط االنبعاثــات،  ــا كثيــرة ت االنبعاثــات جــّراء اإلنتــاج أو االســتهالك العشــوائي أحيان

والتلــوث البيئــي للحفــاظ علــى اســتدامة كوكــب األرض.
ولهذا فان وضع واعتماد إطـــار اقتصـــادي يســعى لخفــــض مســــتويات االنبعاثــــات والغــــازات الملوثة ألي مكون 
مــن مكونــات البيئــة يعــّد حجــر الزاويــة للتنميــــة المســـتدامة، لــذا تمنح دول المجموعــة اهتماما خاصا بظاهرة التغّير 
المناخـــي، وتحســبها فرصــــة ال تعــوض نظــرا للحاجــة والعمــــل علــــى ترســيخ واقــرار منهجيــــات شــاملة ومتكاملــة 

للحفــاظ علــى البيئــة كونهــا الحاضنــة الطبيعيــة واألســاس للتنميــة االقتصاديــة.

ب - مكافحة تدهور األراضي والموارد الطبيعية

يتــّم التعــّدي علــى األراضــي الزراعيــة واألراضــي الحرجيــة يوميــا وبشــكل مســتمر ومجحــف ممــا يــؤدي الــى تدهــور 
الغابــات والنباتــات المنتجــة لألكســجين، وبالتالــي يزيــد مــن تعقيــد مشــكالت التلــوث للبيئــة الصحيــة التــي نعيــش، 

وهــذا يعنــي خســارة للعالــم التنمــوي برمتــه مــن عــدة جوانــب: أهمهــا التأثــر الســلبي لصحــة االنســان والحيــوان 
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والنبــات، وزيــادة كلفــة النشــاطات التــي تكافــح التلــوث علــى البيئــة عمومــا، وخســارة الكثيــر مــن المــوارد الطبيعيــة 
وخاصــة التصّحــر لألراضــي، وتراجــع التكامــل البيولوجــي فــي الطبيعــة، وعليــه يتراجــع حجــم وجــودة المنتجــات 
الزراعيــة الصحيــة مقارنــة بالنمــو الســكاني، وأخيــرا تراجــع القيمــة المضافــة المتولــدة باالقتصــاد جــّراء تفاعــل 

العوامــل الســابقة معــا. 

ت -حماية المحيطات

كمكمل لحماية البيئة والطبيعة، تسعى دول المجموعة الى تخفيف التهـــديد من النشـــاط البشـــري بالمحيطات 
والبحــار للُشــعب المرجانيـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا نســبة هامــة مــن الحيـــاة البحريــة فــي العالـــم. فالحفــاظ علــى النظم 

البيئيــة للمحيطــات يعتبــر أحــد اهتمامــات قمــة العشــرين ورئاســتها لهــذا العــام.

ث -تعزيز استدامة ومتانة نظم المياه العالمية

ال شــّك بــأن تزايــد الطلـــب العالـــمي علــى الميــاه، وســوء اســتخداماتها مــن قبــل البعــض، واالســراف فيــه، هــو مــن 
أهــم وأبــرز التحديـــات البيئيــة العالميــة، ويعتبــر نقــص الميــاه مــن أهــم العقبــات أمـــام خطــط التنميــة المســتدامة 
والمســتهدفة للعــام 2030. فالنمـــو الســـكاني، والتوســـع العمرانــي علــى حســاب األراضــي، وتـــآكل البنيـــة التحتيــة 
للميــــاه، وقلة الرغبة باالستثمار فيهــــا تعتبــــر مــــن أسباب تزايــــد الضغــــط علــــى المــــوارد المائيــــة فــــي أنحــاء العالـم. 
لذلك فالحاجة تدعو الى تعزيـــز التعـــاون الدولـــي فـــي مجـــال إدارة الميـــاه، ومعالجة التحديـــات للسياسـات، وتوفير 

التمويـــل، ودعــم االبتــكار لضمـــان األمــن المائـــي العالمــي، وتوفيــره بحــدوده الضروريــة للجميـــع.

ج -تعزيز األمن الغذائي

الفقــر والجــوع يتعّمــق فــي الكثيــر مــن المجتمعــات وخاصــة الــدول الفقيــرة، ولعــّل أحــد الهمــوم العالميــة هــو 
ضمـــان توفـــر الغـــذاء الصحـــي المناســب بأســـعار فــي متنــاول الجميـــع، فقــد أصبــح تحقيـــق األمــن الغذائـــي أكثـــر 
صعوبـــة جــّراء فقـــدان التنـــوع البيولوجـــي، وتزايــد التحديـــات الزراعيـــة، وتغيـــر العـــادات الغذائيـــة. ولهـــذا، تقتـــرح 
رئاســـة المملكـــة بـــأن تقـــوم مجموعـــة العشـــرين بتكثيـــف جهودهـــا لمعالجـــةَ فقـــر الغـــذاء وهـــدره وذلك بتشـــجيع 

االســتثمارات الزراعيـــة النشــطة، وخاصــة المتصلــة مباشــرا بصحــة االنســان والحيــوان والنبــات.

ح -نظم طاقة أنظف لعصر جديد

لعــل تأميــن الطاقــة النظيفــة ووصـــولها لالســتخدام البشــري الســليم وبكلفــة مقبولــة يعتبــر أمـــًرا أساســـًيا للحفــاظ 
علــى الصحــة العامــة لإلنســان وللطبيعــة ككل، كمــا يرتبــط ذلــك باالســتهالك واإلنتــاج األقــل كلفــة والــذي بــدوره 

يؤثــر علــى مســتوى معيشــة األفــراد، وبالتالــي علــى اخراجهــم مــن حلقــة الفقــر.
 لهــذا، ســتهتم مجموعـــة العشـــرين بمناقشــة قضايــا الكربــون وتوفيــر الطاقــة النظيفــة لالســتهالك المنزلــي 

الفــردي والجماعــي، وكذلــك لإلنتــاج الصناعــي وغيــره.

3.  تشـكيل آفـــاق جديدة

لــدول  الجديــدة  اآلفــاق  تشــكيل  أســاس  هــو  مشــاركته  وتعزيــز  التنميــة  مجــاالت  كافــة  فــي  االبتــكار  دعــم 
العشــرين. مجموعــة 

أ .تعزيز التعاون في مجال الفضاء

التعاون فـي مجـال الفضـاء هام وحيوي لدول المجموعة، ومشـاركة أطـراف جديـدة يفّعل ويطور من المجاالت 
المفيدة لعلم الفضاء، ويمكن تعاون القطاعين الخاص والعام فــــي هــــذا المجــــال. حيــــث يوفــــر اقتصــــاد الفضــــاء 

المتنامــي فرصـا كبيرة للعالــم، هذه الفرص تتجــاوز التأثيــر االقتصادي والصناعــي المباشـر.
ولعــل تنامــي اســتخدامات البيانــــات المكانيــــة فــــي المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة تعــزز التنميـــة المســـتدامة، 
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وتحقــق األمــن الغذائـــي، وتســاعد فــي الحفــاظ علــى صحـــة االنســان، وهــذا أخيــرا يســـاهم فــي حمايـــة البيئــة 
العالميـة المشـتركة. فقـد آن األوان لمجموعـة العشـرين أن تجابه التحديـات، وتغتنـم الفـرص لصالـح البشرية في 

العالــم.

ب .تمكين االقتصاد الرقمي

فــي ظــّل التطــورات التقنيــة العالميــة، والتزاحــم التكنولوجــي علــى النهــوض باإلنتــاج للســلع والخدمــات فــي 
العالــم، وتنامــي التنافــس القائــم علــى المعرفــة، تعيــش الــدول عالمــا مــن الرقميــة يجعلهــا تبنــي كل مــا وصلــت 
اليــه مــن تقــدم فــي عالــم رقمــي مفتــوح التنافــس لكــن مغلــق النشــر والتعليــم اال لمــن لــه حــق االمتيــاز والمســّجل 

لــه كبــراءة اختــراع أو ابتــكار.
وفــي ظــّل هــذا، كان ال بــّد مــن تحويــــل االقتصــادات المتنافســة الــى اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة، يقــوم أساســه 

علــى الرقميــة الحديثــة ليواكــب تســارع التقــدم التكنولوجــي وتطبيقاتــه علــى كافــة مناحــي االقتصــاد.
ويبــدو الخطــر علــى اقتصــادات الــدول الناميــة، والتــي هــي قيــد التحــّول ظاهــرا فــي بيئــة تلــك التطـــورات، خاصــة 
أنهــا ذات تأثيــر ايجابــي كبيــر فـــي تطــور وزيــادة اإلنتاجيــة؛ وهــذا يعنــي زيــادة الكفــاءة باإلنتــاج، والــذي بــدوره يزيــد 
مــن حجــم االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة مقارنــة باالقتصــادات األخــرى. هــذا مــن جانــب القيمــة المضافــة 
ــل،  ــواق العمـ ــي أسـ ــر تخوفــات فـ لإلنتــاج، والتنافــس علــى التجــارة الدوليــة العالميــة، ومــن جانــب آخــر، فهــذا ُيثيـ

ــات فــي الــدول الناميــة وقيــد التحــّول. ــاذج األعمــال للمؤسسـ ونمـ
لــذا تســعى دول مجموعــة العشــرين الــى معالجــة تلــك التحديـــات للتقنيــة المتنافســة، وللتحــول فــي الطلــب 
علــى العمالــة ذات المهــارات الخاصــة بهــذا التحــّول، وال شــّك بــأن دراســة وتحليــل اآلثــار المترتبـــة علـــى االحتياجــات 
المســتقبلية للمهـــارات، وتمكيـــن القطـــاعين العــام والخــاص مـــن االســتفادة مــــن االقتصــاد الرقمـــي وعولمــة 
ــر لقمــة  ــز علــى اإلنســان فهــذا هــو التحــّدي األكب ــل واضــح القتصــاد يرتكــ ــار عمـ ــد إطـ التنافــس الشــريف، وتحديـ

العشــرين فــي القــرن الحــادي والعشــرين. 

ت .إيجاد حّل عالمي مشترك لمعالجة للتحديات الضريبية الناشئة عن رقمية االقتصاد

نتيجــة الرتبــاط اقتصاداتنــا بالمجريــات علــى الســاحة العالميــة، واعتمادهــا المتزايــــد علــى بعضها، فقــــد أدى التحول 
الرقمـــي بتلك االقتصادات إلــــى تغّيــــرات كبيـــرة فــــي أساليب وطرق تشـــغيل مؤسسات األعمال وبالتالي ظهـــور 

نمـــاذج أعمـــال حديثة ومستمرة التطور.
مــن هنــا، بـــرزت الحاجـــة الملحــة إلـــى إصــالح وتطويــر النظـــام الضريبـــي للــدول بمــا يواكــب هــذه المســتجدات 
ــرس عــام  ــس آيـ ــي بوينـ ــادة فـ ــزام القـ ــى التـ ويتوافــق كذلــك فيمــا بيــن سياســاتها بالتجــارة الخارجيــة. وعطفــا علـ
ــّل عالمــي  ــان الوصـــول إلـــى حـ ــرين العمـــل بشـــكل تعاونـــي لضمـ ــتكون أولويـــة مجموعـــة دول العشـ 2018م، سـ

ــام 2020م. ــي عـ ــة االقتصــاد فـ ــن رقمنـ ــئة عـ ــة الناشـ ــات الضريبيـ ــة التحديـ توافقــي لمعالجـ

ث .االستفادة من التقنيات في البنية التحتية

علــى الرغــم مــن تأثــر معظــم القطاعــات االقتصاديــة بالرقميــة والتقنيــة الحديثــة، ااّل أن قطــاع البنيــة التحتيــة مــا زال 
 ISIC بحاجــة الــى العديـــد مـــن التحــوالت فيــه، خاصــة وأن كلفتــه عاليــة جــدا، وأنــه يعــّد وفقــا للحســابات القومية ال
قطــاع تكويــن رأســمالي اجمالــي ثابــت، وبالتالــي فهــو معظــم االنفــاق االســتثماري. ومــع ذلــك، لـــم يبّيــن قطـــاع 
ــين جودتــه،  ــات لتحسـ ــا تلــك التقنيـ ــة التـــي توفرهـ ــة والفــرص الهائلـ ــة حتــــى اآلن اإلمكانيــات الكاملـ ــة التحتيــ البنيـ
وتخفيــض تكاليفــه، بغيــة تعزيــــز نمــــوه وزيــادة مســاهمته فــي القيمــة المضافــة لالقتصــاد، كمــا أن هــذا القطــاع 
يعانــي مــن الفجـــوة التمويليــة، إضافــة الــى حاجتــه الــى تطبيــق النمــاذج الجديــدة المبتكــرة باإلنشــاء والبنــاء بهــدف 

تحقيــق الكفــاءة باإلنتــاج، وبالتالــي تخفيــف كلفتــه علــى المنشــآت الصناعيــة والخدميــة واالســكانية وغيرهــا.
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ج . تطوير المدن الذكية

الــى جانــب التقنيــة الحديثــة الواجــب اســتغاللها للبنــى التحتيــة واإلســكان المنظــم، وفــي ظـــل التمـــدد الحضـــري 
المتســارع وتــآكل األراضــي الزراعيــة والحرجيــة، تواجـــه المـــدن فـــي دول العالــم عمومــا، ودول مجموعـــة العشـــرين 
تداعيـــا فـــي البنيــة التحتيــة والتــي يحتــاج معظمهــا الــى الصيانــة الدوريــة، والبعــض اآلخــر الــى االحالل بإنشــاء حديث 
ــد الضــرورات  ــدن وغيرهــا يعــّد أحـ ــة لإلنشــاءات بالمـ ــة الحديثـ ــك فــان تســخير التقنيـ يواكــب التقنيــة الرقميــة. لذلـ
لمواكبــة الركــب التنمــوي الحديــث، وتلبيــة الطلــب المتزايــد للســكان، وضمــان المســاواة فـــي توفيـــر التنقـــل اآلمــن 

والمريــح للمواطنيـــن.
ــة، الــى جانــب توفيــر  ــة الرقميـ ــى التقنيـ ــد علـ ــرة تعتمـ ــل مبتكـ ــول تنقـ لذلــك فــإن مــن الضــرورة بمــكان تقديــم حلـ
المباني الذكّية، لهذا ســـتعمل مجموعـــة العشـــرين برئاستها هذا العام على إيجاد حلـــول عمليــــة، للتنقــــل الذكي 
فــــي المناطــــق الحضريــــة، بنــــاء علــــى الممارســــات الفضلــى، وتبــــادل الخبـــرات فــــي مجـــال إنشـــاء المـــدن الذكيـــة 

وتطويرهـــا.

ح . معالجة دخول الشركات التقنية الكبيرة في المجال المالي

ــا  ــال الخدمـــات الماليـــة، ممـ ــركات التقنيـــة علــى مجـ إّن مــن أكبــر التحديــات التنافســية والحوكمــة هــي دخـــول شـ
يتطلـــب تضافـــر جهـــود مجموعـــة العشــرين مــن أجــل تطويــر مســتوى عمــل منشــآت األعضــاء مــع الحفــاظ علــى 
االســتقرار المالــي لدولهــا مــن أي انعكاســات ســلبية علــى إدارة السياســة النقديـــة لديهــا، وعلــى ســـير عمـــل 

األســـواق الماليــة والنقديــة، وخاصــة ســوق أوراق الديـــن العــام.
إن التأكــد مــن معاييــر الســالمة الماليــة واالســتقرار للمؤسســـات الماليـــة بــدءا مــن حمايـــة البيانـــات، وانتهــاء بضمــان 
االســتقرار النقــدي والمالــي للــدول ليعــّد الهاجــس ألمــن المعلومــات، واألمــن االقتصــادي وذلــك للحفــاظ علــى 

اســتدامة واســتقرار التنميــة فــي دول المجموعــة.
ــي  ــتركة لجنـ ــي ينّســق اإلجــراءات المشـ ــة العشــرين علــى تنســيق وضبــط إطــار تنظيمـ لــذا ســتعمل دول مجموعـ

منافـــع هـــذه التقنيـــات ومعالجـــة التحديـــات ذات العالقــة.

خ . مكافحــة الفســاد

ــي، ويعتبــر أهــم عوائــق  ــر لالســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي الوطنــي والدولـ ــد خطيـ الفســاد تهديـ
النمــــو االقتصــادي والتنميــة، كمــا يزعــزع الثقــــة فيمــا بيــن الحكومـــات والمواطنيــن. ونظرا لهذه األهمية، ســيعمل 
أعضـــاء المجموعـــة علــى مواصلــة تنفيـــذ خطـــة عمـــل مجموعـــة العشـــرين لمكافحـــة الفســـاد والتــي أقرهــا للفتــرة 
2021-2019، مـع التركيـز علـى تعزيـز النزاهـة باسـتخدام تقنيـات المعلومـات واالتصاالت وتعزيزهـا فـي مجاالت 
الخصخصـة، والشـراكات بيـن القطاعيـن العـام والخـاص، وكذلـك علـى تطويـر وتنفيـذ السياسـات واالستراتيجيات 

الوطنيـــة لمكافحـة الفسـاد.

ثالثــا: المشـاركـون في مجموعــة العشــريـن

تشــمل مجموعــة العشــرين علــى عشــرين دولــة عضــو هــي: الواليــات المتحــدة األمريكيــة، واالتحــاد األوروبــي، 
ــا، واألرجنتيــن، وأســتراليا، والبرازيــل، والهنــد، وإندونيســيا،  والمملكــة المتحــدة، وكنــدا، والصيــن، وفرنســا، وألماني
وإيطاليــا، واليابــان، والمكســيك، وروســيا، والمملكــة العربيــة الســعودية، وجنــوب أفريقيا، وجمهوريــة كوريا، وتركيا.
وباإلضافــًة إلــى أعضــاء مجموعــة العشــرين، ُتوجــه الدعــوة إلــى دول أخــرى للمشــاركة؛ فإســبانيا ضيــف دائــم فــي 
اجتماعــات مجموعــة العشــرين. وفــي عــام 2020م، ٌدعيــت كال مــن: األردن، وســنغافورة، وسويســرا للمشــاركة 

بصفتهــا كضيــف علــى المجموعــة. 
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كمــا ســُتدعى المنظمــات الدوليــة التــي ســاهمت علــى مــدى األعــوام الماضيــة فــي عمــل المجموعــة، وتشــمل 
ــة، وصنــدوق  ــي، ومنظمــة العمــل الدولي ــة والزراعــة، ومجلــس االســتقرار المال هــذا المنظمــات: منظمــة األغذي
النقــد الدولــي، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، واألمــم المتحــدة، ومجموعــة البنــك الدولــي، ومنظمــة 

الصحــة العالميــة، ومنظمــة التجــارة العالميــة.
وكذلــك فــي عــام 2020م، ٌدعيــت المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، ومنهــا: صنــدوق النقــد العربــي، والبنــك 
اإلســالمي للتنميــة، وفيتنــام بصفتهــا رئيًســا لرابطــة دول جنــوب شــرق آســيا، وجنــوب أفريقيــا بصفتهــا رئيســًا 
ــًا لمجلــس التعــاون الخليجــي، والســنغال بصفتهــا  لالتحــاد األفريقــي، واإلمــارات العربيــة المتحــدة بصفتهــا رئيســ

ــا.  ــة أفريقي ــدة لتنمي ــًا للشــراكة الجدي رئيســ

رابعـــا: كيــف تعمل مجموعة العشـرين؟

ــا فــي إعــداد  تتنــاوب الــدول األعضــاء علــى رئاســة مجموعــة العشــرين كل عــام، وتــؤدي دولــة الرئاســة دوًرا قياديًّ
ــة القــادة التــي يحضرهــا قــادة الــدول أو الحكومــات.  برنامــج الرئاســة وفــي تنظيــم قمَّ

وبانتهــاء القّمــة، يصــدر القــادة بياًنــا ختامًيــا بنــاًء علــى مــا جــاء مــن مناقشــات خــالل االجتماعــات التــي ُتعقــد طــوال 
العــام، وللتحضيــر للقمــة تعقــد الدولــة التــي ترأســها أي المســتضيفة العديــد مــن االجتماعــات التــي تضــم الــوزراء 
وكبــار المســؤولين وممثلــي المجتمــع المدنــي علــى مســتوى الحكومــات، حيــث يتمحــور عمــل دول المجموعــة 

حــول المســار المالــي ومســار الشــربا Sherpa وتمثــل مجموعــات التواصــل المجتمــع المدنــي ، وكمــا يلــي:

أ . المـسار المالـــي:

البنــوك المركزيــة ونّوابهــم علــى مســتوى دول مجموعــة  يكــون بعقــد اجتماعــات وزراء الماليــة، ومحافظــي 
العشــرين، وهــي اجتماعــات تركــز علــى قضايــا السياســة الماليــة والنقديــة، إضافــة الــى التركيــز علــى االقتصــاد 
العالمــي، والبنيــة التحتيــة، والرقابــة علــى النظــم الماليــة، والشــمول المالــي، والهيــكل المالــي الدولــي، والضرائــب 

الدوليــة.

The Sherpa Track :ب . مســار الشربــا

ويســمى أيضــا بمســار الخبــراء، حيــث يجتمــع الــوزراء وكبــار المســؤولين المعنييــن، وتركــز االجتماعــات علــى القضايــا 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، كقضايــا المشــكالت الزراعيــة، ومكافحــة الفســاد، وتحديات المنــاخ، واالقتصاد الرقمي، 
وتطــور التعليــم، وتحديــات ســوق العمــل، وبدائــل الطاقــة وتحدياتهــا، واآلثــار البيئيــة ومســتقبلها، والخدمــات 

الصحيــة والوقائيــة، ونمــو الســياحة، وســبل تعزيــز التجــارة الدوليــة واالســتثمار األجنبــي.

 ج. مجموعات التواصــل:

تشــّكل عــادة مجموعــات تمثــل المجتمــع المدنــي بــكل دولــة، ويتــم وضــع توصيــات خاصــة بالمشــكالت والتحديــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة العالميــة وُتَقــدم إلــى قــادة مجموعــة العشــرين للنظــر فيهــا، حيــث تشــمل مجموعــات 
التواصــل مجموعــة األعمــال )B20(، ومجموعــة الشــباب )Y20(، ومجموعــة العمــال)L20( ، ومجموعــة الفكــر  
)T20(، ومجموعــة المجتمــع المدنــي )C20(، ومجموعــة المــرأة  )W20(، ومجموعــة العلــوم  )S20(، ومجموعــة 

المجتمــع الحضــري )U20(. وفيمــا يلــي خارطــة دول مجموعــة العشــرين:
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أوال: تقديــم

مــع التطــور العالمــي فــي المحــاالت التقنيــة والتنمويــة الواســعة، وخاصــة التســارع والتوّســع فــي التطويــر الرقمــي 
وبرمجياتــه، فــإن هــذا ســينعكس حتمــا علــى هيكليــة ســوق العمــل المســتقبلي وعلــى االقتصــاد برمتــه، والــذي 

أصبــح يســمى حديثــا باالقتصــاد الرقمــي.
للعمــال  األساســية  المهــارات  انتقــاء  يعــزز  ســوف  وإدارتهــا  المواهــب  اكتشــاف  نحــو  الهائــل  العالــم  فاتجــاه 
والموظفيــن بكافــة فئاتهــم، كمــا ســيعزز فــّن القيــادة الُعليــا للمؤسســات والمنشــآت، لذلــك فالمحافظــة علــى 
الموهوبيــن، وتوفيــر الظــروف المالئمــة لهــم، ومنــح الحوافــز المشــجعة لهــم، يعــّد حجــر األســاس فــي زيــادة والء 
العامليــن ، و بالتالــي تعزيــز تنافســية المنشــأة، وزيــادة انتاجيتهــا، وبالتالــي زيــادة إيراداتهــا وحصتهــا فــي الســوق.
ومــع تلــك التغيــرات الديناميــة، والتقــدم التقنــي ســيتغير مســتقبل الوظائــف، فســوف تزدهــر وظائــف جديــدة لــم 
تكــن علــى ســاحة ســوق العمــل، وبالمقابــل ستتالشــى تدريجيــا بعــض الوظائــف األخــرى بســبب التقــدم التقنــي، 

وتغيــر الســلع والخدمــات التــي يطلبهــا المســتهلكون، وبســبب األتمتــة والربوتــاوت.
وهذا الفصل سيتناول عشرين مجموعة من الوظائف التي يتوقع ظهور الطلب عليها مستقبال.

ثانيــا: مستقبل العمل في ظل اتساع العولمة واألنماط الجديدة لسوق العمل

يتطــور عالــم التنميــة فــي العالــم بشــكل ســريع ملحــوظ؛ وذلــك جــّراء التطــور التكنولوجــي المتســارع الناجــم 
ــه فــإن تلــك  ــه الواســعة االنتشــار، وعلي ــة المعلومــات، والتســارع بالتطــور الرقمــي وبرمجيات ــورة فــي تقني عــن الث
التطــورات ســتعّد أهــم وأبــرز القضايا الرئيسية التــي ســتؤثر علــى هيكلــة ســوق العمــل المســتقبلي وبالتالــي علــى 
االقتصــاد برمتــه، والتــي تســارع معهــا حتــى تســمية االقتصــاد مــن االقتصــاد الحديــث الــى االقتصــاد المبنــي علــى 

المعرفــة، وأخيــرا أصبــح يســمى باالقتصــاد الرقمــي.
ويمكــن ايجــاز أســباب ذلــك التطــور بــالتقدم التقني، وأتمتة األعمال، والتحّضــر السريع بغــّض النظــر عــن جــداوه، 
والعولمة الحــرة، والتحــوالت بالقــوى االقتصاديــة العالميــة خاصــة بعــد تقــدم الصيــن علــى اليابــان كثانــي أكبــر 
ر المناخي، وتعّمــق  ـّ اقتصــاد فــي العالــم، ونضــوب بعــض المــوارد االقتصاديــة، واكتشــاف البدائــل للطاقــة، والتغيـــ

اختــالل التركيبــة السكانيــة فــي العالــم، وأخيــرا ظهــور الحــروب المتداخلــة، واألمــراض الفتاكــة وغيرهــا. 
لهــذا كّلــه، وكمــا يــرى تقريــر وظائــف المســتقبل للعــام 2040م أن االقتصــاد الرقمــي ســيؤدي إلــى تغيــر العالقــة 

التقليديــة فيمــا بيــن رب العمــل والموظــف، بحيــث تميــل الــى التالــي:
تغّيــر منصــات العمــل بطــرق تــؤدي إلــى تحويــل جــزء كبيــر ممــا كان ينجــز مــن العمــال المتفرغيــن داخــل 	 

المنشــأة إلــى عمــل فــردي خــارج مــكان العمــل. 
ســيعتمد االقتصــاد بصــورة متزايــدة علــى عالقــات العمــل للحســاب الخــاص قصيــرة األجــل وليــس علــى 	 

العمــل بــدوام كامــل. 
ســتتطور تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي المهيــأة الســتخدام الروبوتــات بشــكل متســارع فــي أداء المهــام، 	 

ممــا ينــذر بأتمتــة األنشــطة البشــرية المعقــدة مثــل قيــادة الســيارة.
ســتقود الكثيــر مــن أتمتــة األنشــطة، والتوســع بالروبوتــات بــدل األعمــال البشــرية الــى زعزعــة اســتقرار 	 

مجموعــة مــن المهــن مثــل االستشــارات القانونيــة، وكثيــر مــن االستشــارات األخــرى، وعــدد كبيــر مــن 
أعمــال التجزئــة، وأعمــال النقــل. 

يتوقــع تقســيم الوظائــف بــدوام كامــل إلــى مهــام ومشــاريع، ومــن شــأن ذلــك أن يســهل إحــالل رأس 	 
المــال بشــكل تكنولوجيــا التشــغيل اآللــي محــل العمــل والموهبــة البشــرية.

ويتوقــع قــادة األعمــال أن مســتقبل ســوق العمــل، وكمــا جــاء بتقريــر مســتقبل العمــل فــي المملكــة عــام 2019م  
، ســوف يتضمــن التغييــرات التاليــة:
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التوطين أو السعودة، سوف تولد فرصا أكثر للشباب السعودي.	 
اعتماد أكبر على الخبرات؛ سيحتاج السوق الى خبرات أوسع، وقدرات تنافسية أكبر.	 
االنفتاح والتغير المجتمعي وخاصة لعمل المرأة في تزايد.	 
ــة، كالعلــوم اإلنســانية، واآلداب، والعلــوم 	  ــر فــي طبيعــة الوظائــف؛ خاصــة التقنيــة منهــا، والتقليدي التغي

ــة. ــة، والقانــون التقليــدي، والعلــوم البحت التربوي
تطوير التعليم ومناهجه؛ لمواكبة الثورة الهائلة للتكنولوجيا، واالنفتاح الواسع لألسواق العالمية.	 

تطور األتمتة والذكاء االصطناعي.

ثالثـا: إدارة المواهـــب وتطويرهــا

اكتشــاف المواهــب وإدارتهــا بشــكل ناجــح مــن المهــارات األساســية للقيــادة العليــا للمؤسســات والمنشــآت، 
وكذلــك مــن صميــم عمــل إدارة المــوارد البشــرية الحديثــة، وتؤكــد التجــارب أن االســتثمار الفّعــال للمــوارد البشــرية، 
والمحافظــة علــى الموهوبيــن، وتوفيــر الظــروف المالئمــة لهــم، ومنــح الحوافــز المشــجعة لهــم، يزيــد مــن والء 

العامليــن وبالتالــي يقــوي مــن مركــز المنظمــة التنافســي.
ويشــمل مفهــوم الموهبــة، العمليــة المنظمــة التــي تقــوم علــى اختيــار الموظفيــن علــى أســاس الجــدارات التــي 
يمتلكونهــا، وتدريبهــم وتطويرهــم، واكتشــافهم، وتعزيــز العمــل علــى تحفيزهــم والمحافظــة عليهــم كمصــدر ذو 
قيمــة يســهم فــي تحقيــق النجــاح االســتراتيجي للمنظمــة. ويمكــن تصنيــف الموهبــة الــى عــدة أصنــاف، وكمــا جــاء 

بتقريــر مســتقبل العمــل الســابق ذكــره، أبرزهــا:
 الموهبة القيادية . 1
الموهبة األساسية،. 2
المواهب الجوهرية. 3
المواهب الداعمة للقوى البشرية. . 4

وعليه هناك ثالثة أركان رئيسية للبناء المؤسسي للمواهب هي: 
ــاء رأس المــال البشــري، فاســتقطاب     أ - اكتســاب الموهبــة: تعــّد اكتســاب الموهبــة أول خطــوة عمليــة فــي بن
نســبة  أن  حيــن  المنظمــات،  فشــل  او  نجــاح  الحقــا  عليــه  ســيترتب  المواهــب  وتوظيــف  المناســب،  الشــخص 
كبيــرة مــن منظمــات االعمــال تخفــق فــي اختيــار المواهــب الصحيحــة مــن البدايــة ممــا يكلفهــا ضيــاع فــرص 

النجــاح فــي المســتقبل. 
   ب - بنــاء الموهبــة: وبعــد جــذب وتعييــن هــذه المواهــب فــي المنشــأة يجــب بــذل المزيــد مــن جهــود التطويــر 
فــي قدراتهــم وامكاناتهــم ومهاراتهــم ومعارفهــم مــن خــالل خطــط التعليــم المســتمر بالمنظمــة للوصــول بهــا 

الــى منظمــة التعّلــم. 
   ت - المحافظــة علــى المواهــب: تعتمــد الكثيــر مــن منظمــات االعمــال العالميــة فــي اســتراتيجياتها للحفــاظ علــى 
المواهــب علــى برامــج التطويــر والتدريــب، وذلــك لتعميــق الشــعور لديهــا بــأن قــادة المنظمــة يولونهــم الرعايــة 
والعنايــة الكافيتيــن؛ ممــا يســهم فــي تحقــق الــوالء، وااللتــزام بالعمــل، وبالتالــي يصبــح االحتفــاظ بهــم تحصيــال 

حاصــال، ونصــرا بائنــا للمنشــأة. 

رابعـا: الواقــع الحالي في سـوق العمل العالمـي

ضمــن رصــد منظمــة العمــل الدوليــة ألهــم التقديــرات للتحــوالت المســتقبلية فــي ســوق العمــل، فقــد أورد 
تقريرهــا بعنــوان “ العمــل مــن أجــل مســتقبل أكثــر اشــراقا” مجموعــة مــن خالصــة دراســات وتقديــرات لمســتقبل 

العمــل ، يمكــن ايجازهــا فيمــا يلــي: 
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 	.)Frey and Osborne, 2015( يحتمل االستعاضة عن %47 من وظائف العمال في أمريكا باآلليات والمكننة
إذا تــّم أتمتــة %5 مــن جميــع المهــن باســتخدام تكنولوجيــا مثّبتــة، كمــا هــو متوقــع، فــإن حوالــي %60 مــن 	 

.)OECD, 2016( المهــن ســيمكن أتمتتهــا
 	.)World Bank, 2016( في العالم النامي، ثلثــا الوظائف قابلة لألتمتة
يتوقــع أتمتــة %50 مــن أعمــال الشــركات لــذا فــان هــذا ســيحّد مــن القــوة العاملــة ذات الــدوام الكامــل بحلــول 	 

.)WEF, 2018( 2022
ــاخ الــى إيجــاد 24 مليــون 	  تتوقــع منظمــة العمــل الدوليــة أن يــؤدي تنفيــذ جــدول أعمــال باريــس بشــأن المن

.)ILO, 2018a( وظيفــة جديــدة مقابــل فقــدان ســتة مالييــن وظيفــة
أما أبرز المؤشرات االقتصادية والعمالية في العالم، فيمكن ايجازها بالجدول التالي:

ويســتطرد تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة رؤيتــه للعمــل مــن أجــل مســتقبل أفضــل بمجموعة من الــرؤى والتوصيات 
ألســواق العمــل بــدول العالــم كافــة، مــن أجــل توجيــه اقتصاداتهــا بالدعــوة لــرؤى وتوصيــات جــاءت فــي ثالثــة 

محــاور كالتالــي :

المحور األول: مجال زيادة االستثمار بالمقدرات البشريــة

االعتراف الرسمي بحق شامل للجميع في التعّلم المتواصل وانشاء نظام فعال له.	 
العمــل علــى المزيــد مــن االســتثمار فــي المؤسســات والسياســات واالســتراتيجيات التــي تدعــم النــاس 	 

خــالل عمليــة االنتقــال آلليــات ونهــج العمــل الجديــد وفــي المســتقبل.
وضع برنامج تحويلي قابل للقياس لمستقبل العمل من أجل المساواة بين الجنسين.	 
ضمان حماية اجتماعية شاملة لإلنسان وحتى الشيخوخة.	 

المحور الثاني: زيادة االستثمار في مؤسسات العمل

انشــاء ضمانــة شــاملة للعمــال بمــا فــي ذلــك حقــوق العمــال األساســية وبأجــور كافيــة، وحــدود ســاعات 	 
عمــل معينــة، وضمــان مــكان عمــل آمــن للعمــال.

الجدول رقم )3/1(
أبرز المؤشرات االقتصادية والعمالية لدول العالم

المؤشـرموضوع المؤشــر

2.78 مليوناإلصابات باألمراض المميتة من العمل

300 مليونعدد العاملين الذين يعيشون تحت خط الفقر

2 مليار شخصالعمالة غير المنظمة

190 مليونعدد المتعطلين عن العمل
344 مليونالوظائف الواجب استحداثها

%36.1نسبة من يعمل ألكثر من 48 ساعة اسبوعيا
%53.6 الفجـــوة الرقمية لألســر

المصدر: منظمة العمل الدولية ILO، العمل من أجل مستقبل أكثر اشراقا، 2019م، ص 20.



47
قطاع دعـم األعمـال

التقرير االقتصــادي
مرصد قطاع دعــم األعمال

اتخاذ تدابير االستقاللية إلدارة وقت العمل بما يتوافق واحتياجات العمال والمنشآت على حّد سواء.	 
اعتماد سياسات عامة تعزز التمثيل الجماعي والحوار االجتماعي.	 
استخدام التكنولوجيا دعما للعمل الالئق واتباع نهج تبقى به هذه التكنولوجيا تحت اشراف االنسان.	 

المحور الثالث: زيادة االستثمار في العمل الالئق والعمل المستدام

وضع حوافز لتعزيز االستثمارات في المجاالت الرئيسية التي تعزز العمل الالئق والمستدام.	 
إعــادة تحديــد معالــم الهيــاكل التحفيزيــة بقطــاع األعمــال واعتمــاد مؤشــرات تكميليــة حــول التقــدم المحــرز 	 

نحــو تحقيــق الرفــاه واالســتدامة البيئيــة والمســاواة.

خامسا: الواقــع الحالي في سـوق العمل السعودي

يغلب على الوضع الحالي لسوق العمل في المملكة التالي:
ارتفاع نسبة العمالة السعودية في القطاع الحكومي.	 
ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص.	 
ســيطرة الوظائــف التقليديــة علــى الســوق مثــل الوظائــف الماليــة، واالداريــة، والتعليميــة، والصحيــة، 	 

والهندســية، ووظائــف التســويق والمبيعــات، والوظائــف فــي المجــاالت الصناعيــة، والوظائــف الفنيــة 
االخــرى وغيرهــا.

انعدام أو انخفاض نسبة ما يعتقد بأنها وظائف المستقبل  مثل:
الوظائف المتعلقة بالروبوتات )صيانة ومراقبة وتشغيل الروبوتات(.	 
استخدام البيانات الضخمة )استخراج، وتحليل، ومراقبة(.	 
طواقم العمل الخاصة بقيادة الطائرات بدون طيار.	 
ــز الصحــة العقليــة، ومختصــون فــي 	  ــراء الصحــة الشــخصية )مختصــون فــي مكافحــة الشــيخوخة، وتعزي خب

مجــال التحفيــز العصبــي للدمــاغ(.
أنظمة الذكاء االصطناعي )الموظفين المستقلين، والنقل الذاتي، والقيادة(.	 
مهندسو تصميم ومشرفو أنظمة استشعار.	 
قطاع الفضاء.	 
علم الجينات.	 
أنظمة التعلم الذكي القائمة على الروبوتات التعليمية المدعومة بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي. 	 

والجــدول رقــم )3/2( يبيــن توزيــع العاملــون فــي ســوق العمــل بالمملكــة وفقــا للقطــاع والجنســية حتــى بدايــة 
عــام 2020م، حيــث يتبيــن أن نســبة العمالــة المنزليــة تشــكل حوالــي %27.6 مــن اجمالــي العامليــن فــي ســوق 
العمــل، والعاملــون بالقطــاع العــام %11.7، أّمــا العاملــون بمنشــآت أعمــال القطــاع الخــاص فتبلــغ نســبتهم 
%60.8، وعليــه يكــون اجمالــي العاملــون بالقطــاع الخــاص )مــع العمالــة المنزليــة( مــا نســبته %88.3 مــن مجمــل 

العمالــة فــي ســوق العمــل الســعودي. 
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الجدول رقم )3/2(
توزيع العاملون بالمملكة وفقا للقطاعين الخاص والعام بداية عام 2020م

المجموعغير السعوديينالسعوديونالقطاع

1,469,56892,0981,561,666القطاع العام

1,700,7046,437,8868,138,590القطاع الخاص

03,690,7193,690,719العمالة المنزلية
3,170,2726,529,9849,700,256المجموع عدا العمالة المنزلية

3,170,27210,220,70313,390,975االجمالي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، إحصاءات القوى العاملة، مارس 2020م.

والشــكل التالــي يوضــح توزيــع العامليــن بالقطــاع العــام كســعوديين وغيــر ســعوديين
 بدايــة عــام 2020م.

والشــكل رقــم )3/2( يوضــح توزيــع العامليــن بالقطــاع الخــاص كســعوديين
وغيــر ســعوديين.

الشكل رقم )1/3(
توزيع العاملين بالقطاع العام سعودي وغير سعودي  بداية عام  2020م 

الشكل رقم )2/3(
توزيع العاملين بالقطاع الخاص سعودي وغير سعودي بداية عام 2020م

غير السعوديين

غير السعوديين

السعوديون

السعوديون

6%

94 %

21%

79%
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والشــكل رقــم )3/3( يوضــح حّصــة العمالــة المنزليــة مــن مجمــل العامليــن فــي ســوق 
العمــل الســعودي بدايــة عــام 2020م.

الشكل رقم )3/3(
العمالة المنزلية نسبة لمجمل القوى العاملة  

العمالة المنزليةاجمالي العمالة

13,390,975

13,390,9753,690,719

وكمثــال واقعــي حاليــا ألحــد مواطــن التغّيــر المتوقــع فــي ســوق العمــل الســعودي، هــو أن عــدد العمالــة المنزليــة 
يبلــغ 3.69 مليــون عامــل حتــى بدايــة العــام 2020م، مقارنــة بعــدد 2.86 مليــون للربــع األول مــن العــام 2019م؛ 

ممــا يشــير الــى زيــادة بنســبة %29 خــالل أقــل مــن عــام واحــد.
وتتــوّزع العمالــة المنزليــة علــى ســائقين بعــدد 2.02 مليــون تقريبــا، وحــراس منــازل وعمائــر واســتراحات 54.6 ألفــا، 

وطباخــون ومقدمــو خدمــات الطعــام نحــو 45.9 ألفــا، كمــا يتبيــن مــن الجــدول رقــم )3/3(. 
وعليــه، فمــع التطــور التكنولوجــي للروبوتــات، ومــع صناعــة الســيارات الحديثــة ذات القيــادة الذاتيــة نتوقــع أن يتــم 
االســتغناء عــن عــدد كبيــر جــدا مــن الســائقين ومــن الحــراس، ولكــون هــؤالء عمالــة وافــدة، فهــذا أمــر جيــد وايجابــي 

لســوق العمــل الســعودي.

27.6%
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الجدول رقم )3/3(
العمالة المنزلية غير السعودية حسب الجنس والمجموعات الرئيسية للمهن المنزلية 

بداية عام 2020م مقارنة بعام 2019م

المجموعات الرئيسة للمهن 
اناثذكورالمنزلية

 اإلجمالي
 لبداية عام

2020م

 اإلجمالي للربع
 األول من عام

2019م

1,7361,2042,9402,104مدراء المنازل

1,915,027104,3432,019,3701,539,329السائقون

523,8331,030,3961,554,2291,256,784الخدم وعمال تنظيف المنازل
38,9806,88045,86023,487الطباخون ومقدمو الطعام

37,72516,92254,64730,842حراس المنازل والعمائر واالستراحات
2,6301882,8182,637مزارعو المنازل
7589381,6961,535خياطو المنازل

7702,2002,9702,530الممرضون والصحيين في المنازل
 المدرسون الخصوصيون والمربيات

6545,5356,1894,449في المنازل

2,522,1131,168,6063,690,7192,863,697 االجمالي
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البيانات والمؤشرات الرئيسية لسوق العمل، مارس 2020م.

والشــكل التالــي رقــم )4/3( يوّضــح توزيــع العمالــة المنزليــة غيــر الســعودية حســب الجنــس 
والمجموعــات الرئيســية للمهــن المنزليــة مقارنــة فيمــا بيــن بدايــة عــام 2020م والربــع 

األول مــن العــام 2019م.  .

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

20192020

المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل

الممرضون والصحيين في المنازل

خياطو المنازل

مزارعو المنازل

حراس المنازل والعمائر واالستراحات

الطباخون ومقدمو الطعام

الخدم وعمال تنظيف المنازل

السائقون

مدراء المنازل

اإلجمالي لبداية عاماإلجمالي للربع األول عام
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الجدول رقم )4/3(
أهم المهارات المطلوبة لسوق العمل مستقبال

 مهارات التجارةالمهارات الشخصية                          
االلكترونية

حل المشكالت
                          المعقدة 

 تحليل االنظمة
وتقييمها

                     التفكير التحليلي واالبتكار                           الذكاء االصطناعي
 القيادة والتأثير

االجتماعي
تعلم الروبوتات

                    البرمجة وانشاء التطبيقات                      اتقان الحاسب اآللياالبداع والمبادرةالمهارات اللغوية

التفكير والتحليل النقدي
المصدر : تقرير مستقبل العمل في المملكة، مجموعة االغر 2019م.

سادسـا: سبـل تهيئــة الموارد البشريــة

مــع نمــو عــدد الســكان، وتقــدم التقنيــة ســتتغير الوظائــف، وســيفقد البعــض وظائفهــم بســبب األتمتــة، بينمــا 
ســتزدهر بعــض الوظائــف األخــرى، وســتقل أو تختفــي بعــض الوظائــف التقليديــة، ممــا ســيظهر وظائــف اخــرى 

ــات وغيرهــا. مرتبطــة بالتحّضــر والعولمــة واألتمتــة والتقنيــات الذكيــة والروبوت
وتتمثل التحديات المستقبلية  باآلتي:

1.تدريب وتهيئة القيادات لمستقبل سوق العمل بحيث يتّم التالي:

فــي 	  العاملــة  القــوى  احتياجــات  مــع  ليتناســب  أكثــر مرونــة  ليصبــح  التعليمــي  النظــام  اصــالح وتطويــر 
العمــل. ســوق  توقعــات  وفــق  مخرجاتــه  وتوجيــه  المســتقبل 

توعية القيادات بالتغيرات التي ستحصل في مستقبل العمل.	 
زيادة االستثمار في القدرات البشرية.	 
تدريب الموظفين في القطاعين العام والخاص وتحديث مهاراتهم ليكونوا مستعدين لمستقبل العمل.	 
تهيئــة بيئــة العمــل فــي القطاعيــن العــام - بــأن يكــون نموذجــا فــي التطويــر المســتمر وتطبيــق التقنيــات 	 

الجديــدة، والخــاص - مــن خــالل تطويــر البنــى التحتيــة مــن اجــل اســتعداد أفضــل لمســتقبل العمــل.
ضرورة تدريب القطاع الخاص لموظفيه وتهيئتهم لمستقبل العمل بدال من استبدالهم.	 

2.مهـــارات المستقبل

مســتقباًل مــن ال يملــك المهــارات المطلوبــة ســيفقد عملــه بســهولة فلــن تتطابــق مهــارات اليــوم مــع وظائــف 
الغــد، وقــد تصبــح المهــارات المكتســبة حديثــًا أقــل أهميــة فــي وقــت قليــل وفقــا لدراســات منظمــة العمــل 

الدوليــة للعــام 2019م .
والجدول التالي يبرز أهم المهارات المطلوبة في المستقبل.

سابعـا: مستقبل العمل باالقتصاد الرقمـي

مــن المتوقــع أن يــؤدي االقتصــاد الرقمــي إلــى تــآكل حــاد فــي العالقــة التقليديــة بيــن رب العمــل والعامــل كمــا 
يــرى تقريــر بعنــوان “مســتقبل العمــل” المنشــور بمجلــة التمويــل والتنميــة . وهــذا يعنــي تغيــرا هيكلّيــا فــي العالقــة 
ــر  ــن وخاصــة الشــباب منهــم، وقــد يكــون مســتقبل العمــل أكث ــاب العمــل والموظــف والعاملي ــن أرب ــة بي التقليدي
غموضــا ممــا ســبق، فالتقــاء قــوى رقميــة ســيعيد تشــكيل مــكان العمــل بشــكل كبيــر مســتقبال، األمــر الــذي 

ســيقود إلــى تغييــر بالعالقــة التقليديــة الدائــرة حاليــا.
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وعلــى األرجــح، فــإن انتشــار منصــات جديــدة لمؤسســات األعمــال، ســتعمل علــى إعادة هيكلة النشــاط االقتصادي 
بطــرق تــؤدي إلــى تحويــل كثيــر ممــا كان ينجــزه عــادة العمــال المتفرغــون داخــل المنشــأة الــى عــدد متفــّرق كبيــر 
ونوعــي إلنجــاز األعمــال الحــرة، فاألنشــطة ستقّســم وتصبــح أعمــاال تحــت الطلــب وليــس وظائــف أو عمالــة 
دائمــة. وتكــون نتيجــة هــذا التحــّول الجوهــري هــو تنامــي اقتصــاد يعتمــد بصــورة متزايــدة علــى عالقــات العمــل 
قصيــرة األجــل، ومحــددة الغايــة، وتســتند الــى مشــاريع جزئيــة، وكلّيــة أحيانــا وهــذا كلــه ســيكون للحســاب الخــاص، 

وليــس علــى العمــل المعتــاد بالــدوام الكامــل. 
 والقضية األساس التي تكمن وراء تلك التطورات تتمثل في جانبين:

األول: إحالل التكنولوجيا والتشغيل اآللي محّل العمل والموهبة البشرية.
ــكاز علــى المهــارات  ــي: اعتمــاد المنشــآت ومؤسســات األعمــال علــى األعمــال المجــزأة القائمــة علــى االرت والثان
.Core Business & Critical Tasks والقــدرات البشــرية العاليــة التأهيــل والموهبــة لتنفيــذ لــّب وجوهــر األعمــال

وال شّك أن ما سينتج عن ذلك هي أمور خطيرة تتمثل عموما بالتالي:
ــروة التــي ســتنجم عــن التركــز فــي الطلــب علــى المهــارات . 1 ــع الدخــل والث ــادة عــدم المســاواة فــي توزي زي

والقــدرات العاليــة للمواهــب البشــرية.
تدهور شبكة األمان االجتماعي.. 2
تقّلص التأمين الطبي للشباب وللكبار.. 3
تالشي اإلجازة مدفوعة الراتب واألجر.. 4
تقّلص التأمين في مكان العمل.. 5
تراجع مساهمات التقاعد.. 6
تزايد شبح البطالة مستقبال.. 7
تدهور االستقرار االقتصادي واالجتماعي.. 8
تراجع قوة النقابات العمالية، وبالتالي تراجع الحقوق العمالية.. 9

تزايد االقتصاد غير الرسمي نسبة الى حجم االقتصاد.. 10
تفاقم الحرية واالنفتاح غير المحدود خاصة في ظّل العولمة.. 11
ســتتأثر أســعار الســلع والخدمــات، فكثيــر منهــا يفتــرض أن يقــل مســتقبال فــي ظــّل انخفــاض الكلفــة . 12

العمــل.  لقــوة  االجماليــة 
سيسهل إدارة اإلنتاج، والمخزون، ويكون من السهل التسويق للسلع المشّوقة للمستهلك.. 13
ستتوســع عمليــات الترويــج للســلع وللخدمــات عبــر العالــم كلــه، ممــا يزيــد حــّدة المنافســة على المســتويين . 14

المحلــي والعالمي.
ســتتأثر االقتصــادات الناميــة بشــكل ســلبي أكثــر مــن غيرهــا، وســيكون الحــال أفضــل عمومــا لالقتصــادات . 15

عاليــة القــدرة التنافســية.
ســينقلب التخطيــط للتعليــم وينتقــل مــن منــح الشــهادات العلميــة الــى منح المهــارات المتخصصة والعالية . 16

المهــارات والقــدرات لهذا ستنتشــر الجامعــات والمعاهد الموازية.
وقــد . 17 والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  فــي  أقــل  تعليــم  إلــى  الطــالب  حاجــة  ستتوســع 

ــادة األعمــال واإلبــداع إلعدادهــم لمشــروع  ــر التصميمــي وري ــر علــى التفكي ــز األكب يســتفيدون مــن التركي
بالــغ الصغــر كمهنــة. 

سيتالشى الشعور باالنتماء الوظيفي الذي يحمله الكثير من العمال تجاه شركاتهم ومؤسساتهم.. 18
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ثامنا: الوظائف المتوقع سيطرتها على أسواق العمل في العالم المتقدم حتى عام 2040م

وفقــا لتقريــر وظائــف المســتقبل 2040 الصــادر عــن مؤسســة استشــراف المســتقبل، أبــو ظبــي، االمــارات العربيــة 
المتحــدة، 2019م، فــان هنــاك عشــرين مجموعــة مــن الوظائــف المتوقــع أن تســيطر علــى أســواق العمــل فــي 

العالــم المتقــدم وكمــا يلــي:

1. الروبوتات

أ - صيانة الروبوتات.   
ب - مراقبة الروبوتات.  

ت - تقنية تشغيل الروبوتات.
ث - موردو الروبوتات.  
ج - مبرمجو الروبوتات.   

 UI/UX .ح - خـبراء واجهـات وتجارب المستخدمين الخاصـة بالروبوتات
خ - استشاريــو مراعاة أخالقيات بناء الروبوتات. 

د - مطورو األعمال الخاصة بالروبوتات.  
ذ - جّراح التجميل بالروبوتات.

ر -  مطورو مهارات التواصل للروبوتات.  
ز -  وكالء السفر للروبوتات.  

س -  منظمو عروض وفعاليات للروبوتات. 

3. البيانات الضخمــة

سيتوســع جمــع المعلومــات وخاصــة لعــالج األمــراض، والعمليــات الطبيــة، واغاثــة الكــوارث، وبنــاء المــدن، والبنــى 
التحتيــة، والصناعــات التحويليــة واالســتخراجية، وتســويق المنتجــات العالمية...الــخ، وأهــم الفــرص الوظيفيــة التــي 

ســتظهر بفضــل التكنولوجيــا هــي:
أ - علماء البيانات

ب - المتخصصون المحققون بمجال البيانات
ت - مستخرجو البيانات

ث - محللو البيانات
ج - مراقبو البيانات

ح - أخصائيو الجانب القيمي واألخالقي لحفظ البيانات واستخدامها.
خ - وكالء االئتمان الخاص بالبيانات

د - وسطاء للبيانات

3. طواقم العمل الخاصة بقيادة الطائرات

يتوقــع بالعــام 2040 أن يتــم أعــادة تصميـــم المــدن لتتناســـب مــع انتشــار أجهــزة الطائــرات بــدون طيــار التــي باتــت 
تحلــق فــي الجــو بأعـــداد بعــد أن تناقصــت تكلفتهــا بدرجــة مذهلــة، كمــا أكســبتها التطــورات الهائلــة فــي مجــال 

الحوســبة للقــدرات المالحيــة ذاتيــة جديــدة.  
لقــد باتــت الطائــرات مــن دون طيــار علــى وشــك تغييــر كل شــيء، مـــن الطريقـــة التــي تنتهجهــا أجهــزة الشــرطة فــي 
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ــة، مــرورا  ــة األحــداث الرياضي ــى تغطي ــة إل ــا لألفــالم الســينائية والتلفزيوني ــة تصويرن ــن، وكيفي ــة تطبيــق األمـ كيفي
بكيفيــة توصيــل الطلبــات ونقــل البضائــع للزبائــن، ومكافحــة حرائــق الغابــات والبنايــات الشــاهقة، ومراقبــة أنابيــب 
ــاز، إضافـــة إلــى نقــل األدويــة والــدم بشــكل آمــن وفــوري للحــاالت الحرجــة.  األمــر الــذي أســهم فــي  النفــط والغـ
توفــــر مئــات اآلالف مـــن فــرص العمــل، التـــي ســيتم ايجادهــا لمراقبــة وتنظيــم الحمـــوالت المنقولـــة واألنظمـــة 

المســيرة آليــا وتنظيــم حركــة المــرور الجويــة لتلــك الطائـــرات.  

ومن أهم تلك الوظائـف:

أ - موظفو مركز قيادة الطائرات بدون طيار.   
ب - مهندسو النظم الطائرة.  

ت - الطاقم األرضي للتاكسي الطائر )بدون طيار(.   
ث - صيانة الطائرات بدون طيار وتصليحها.  

ج - فرق العمل الخاصة باألمن الجوي.  
ح - مصممو الطائرات بدون طيار.   
خ - مبرمجو الطائرات بدون طيار.  

د - مشغلو أجهزة االستشعار.  
ذ - وكالء مبيعات للطائرات بدون طيار.

4. خبراء الصحــة الشخصيـة

بالمســتقبل القريــب ســوف تتغيــر طبيعــة عمــل المستشــفيات التقليديــة الــى حــّد كبيــر، فالتقــدم بالمجــال الطبــي 
االصطناعــي وتعديــل الجينــات بتقنيــة »كريســبر«، مـــا يعنــي تمكيــن التكنولوجيــا مـــن التحكــم فــي البيولوجيـــا 

البشــرية علــى نحــو يجعلنــا نعيـــش حيــاة أفضـــل. 
فالــدول اآلن علــى وشــك القضــاء علــى األمــراض القلبيـــة الوعائيـــة، كمــا بتنــا نشــهد زيــادة كبيــرة فــي مــدى العمــر، 
ــير طبيعـــة فهمنــا لألمــراض، وطريقــة فحــص الجســـم،  عــالوة علــى ذلــك، ســاعدنا الــذكاء االصطناعــي علــى تغيـ
وكيــف صرنـــا قادريــن علــى تحقيــق الالمركزيــة فــي الرعايــة الصحيـــة عبــر »الروبوتــات الطبيـــة« الزائــرة، التــي تســـهم 
مــن خــالل أجهــزة التصويــر الخاصــة بهــا فــي تشــخيص العلــل واألمــراض بســـهولة، كمــا أنهــا تـــصرف للمـــرضى 

ــة وتحقنهــم بالمضــادات الحيويــة، وتعطيهــم توصيــات ألنظمــة صحيــة مثاليــة.  األدويـ
وال أســتبعد أننــا علــى وشــك إجــراء عمليـــات جراحيـــة عــن بعـــد فــي منازلنـــا بواســطة الروبوتـــات. وعلــى الرغــم مــن 
سيطرة الروبوتـــات وأنظمـــة الــــذكاء االصطناعـــي على عديـــد مـــن الوظائف الخاصــــة بقطـــاع الرعايـــة الصحيــــة، إال 
أنـــه وفــي المقابــل ظهــــر العديــد مـــن الوظائـــف التـــي تخـــدم تلــك التطـــورات الهائلـــة التــي يشــهدها ذلــك القطــاع. 

ومــن أبـــرز تلــك الوظائـــف مــا يلـــي:
أ - مختصون في مجال مكافحة الشيخوخة.   

ب - مختصون في تعزيز الصحة العقلية.   
ت - ممرضون.   

ث - مساعدو كبار السن.   
ج - منظمو جينات.    

Epigenetic ح - أخصائيو عالج من خالل التخلق المتعاقب
خ - أخصائيون في مجال التحفيز العصبي للدماغ.   

د - مصممون ومهندسون في مجال التعديل الجيني.



55
قطاع دعـم األعمـال

التقرير االقتصــادي
مرصد قطاع دعــم األعمال

5. أنظمة الذكاء االصطناعي المعزّزة للبشر

ســندرك بالمســتقبل القريب قيمــــة االســتثمار في تنميــــة العقــــول وتعزيــــز قــــدرات البشـــر بأنظمــــة ذكيــــة، بحيــــث 
يصبحــــون قادريــــن عـلـــى تأديــــة وظائفهــــم بكفــــاءة عاليــــة. كما تطــــورت خاصيــــة التعلــــم العميــــق بشــكل مذهــل، 
األمــــر الــــذي أتــــاح للــــذكاء االصطناعــــي القــــدرة علـــى تعزيــــز وظائــــف الدمــــاغ البشري مـــن حيـــث التفكـــير وابتــــكار 

الحلــــول واســــتخالص النتائــج.  
ومــــع التطــــورات المذهلــــة التــــي شــــهدتها أنظمــــة الــــذكاء االصطناعــــي وإتاحتهــــا لكــم هائــل مــــن البيانــات التــي 
تتعلــــق بــكل شــيء مــــن حولنــــا، ازداد الطلــــب أكثـــر علــى المواهــــب القـــادرة علــى تحقيـــق أقصـــى اســتفادة مــن 
ــة  ــور فــص وظيفيــ ــح المجــال أمــام ظهـ ــي فتـ ــدرات البشــرية. األمــر الـ ــز القـ ــذكاء االصطناعــي فــي تعزي أنظمــة الـ

ــدم ذلــك القطــاع، ومــن أهمهــا: جديــدة تخــ
أ - مدربــون ومشرفون مستقلون ومعززون بقدرات الذكاء االصطناعي.

ب - ُكتاب معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.  
ت - موسيقيون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.  

ث - فنانون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.  
ج - محاسبون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي.  

ح - فنانون معــززون بقــدرات الــذكاء االصطناعــي.
خ - خـبراء في األمــن اإللكتروني االصطناعــي معــززون بقــدرات الــذكاء االصطناعــي. 

د -  خبراء في الــذكاء االصطناعــي معــززون بقــدرات الــذكاء االصطناعــي.

6. النـقل ذاتـي القيـــادة

باختــراع المركبــــات ذاتيــــة القيــــادة والتــي يمكــن ان تســتخدم للنقــــل الشــــخصي والعــــام، والتوســــع فــي تطبيــــق 
القيــــادة الذاتيــــة بالكامـــل، وفــي ظــّل عــدم الحاجــــة إلــى النظــــر إلــى الســــيارة التــــي أمامــــك أثنــــاء االزدحــــام، فمــــا 

عليــــك ســــوى أن تســــترخي فــي ســــيارتك وتدعهــــا تتــــولى القيــــادة. 
وهــــذا يعنــــي أن الســــيارات باتــــت مصممــــة ألداء جميــــع »وظائــــف الســــالمة الحرجــــة« ومراقبــة ظــروف الطريــق 
للقيــــادة بحــــذر لديهــــا مــــن نقطــــة االنطــــالق إلــى نقطــــة الوصــــول، بمــــا فــي ذلــــك البيئــــات القاســــية والطــــرق 
الوعــــرة. كمــا أن ســــياراتنا لديهــا القــدرة علــى التواصــــل مــــع رفيقاتهــا مــــن الســــيارات األخــــرى عـــلى الطريــــق، هــذا 

فضــال عــن قدرتهــا علــى التواصــــل مــع مالكهــــا والعــودة إليــــه عنــــد الحاجــــة.
ومــــن األخبــــار المفرحــــة أن هــــذه الســــيارات ذاتيــــة التحكــــم أكـثـــر أمنــا وأكثـــر مرونــــة، كمــا أنهـــا أكثــر جــــدوى. ومــن 
مميزاتها أنهــــا ســــاعدت أكثر بعــــض الفئــــات من كبــــار الســــن واألطفــــال علــــى تيسير النقل باســــتخدام اإلمكانــــات 

المتاحــــة، وجعلتــه أكثــر سالســــة. 
ــر البشــري فــي كثيــر مــن  ــود العنصـ ــة لوجـ ــت الحاجــ ــادة، وإن ألغــ ــة القيــ ــات ذاتيــ ــذه المركبــ ــر أن هــ ــر بالذكــ وجديــ
ــا  ــدة تتطلبهــا التكنولوجيـ ــاب أمــام وظائــف جدي ــح الب ــال أســهم فــي فت ــت عامـ ــا مثلــ ــان للوظائــف، إال أنهــ األحي

الذكيـــة، ومــــن أهــــم تلــــك الوظائــــف مـــا يلـــي:
أ - موظفو مركز القيادة.  

ب - إدارة المدفوعات والمحاسبة.  
ت - مهندسو الطرق الذكية. 

ث - التصليح والصيانة.  
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ج - فرق التنظيف.  
ح - محللو حركة المرور.  

خ - مركبو محطات الشحن.  
د - مصممون لتطوير تجربة الركاب في استخدام المركبات وتحسينها.

7. تكنولوجيا البلوكتشين

باتــت تكنولوجيــــا »البلــــوك تشيـــن« قــادرة علــى احــداث تغييــرات جذريــة فــي قطاعــات عــّدة، كالقطــاع الحكومــي، 
نهــــا مــــن قيــــادة دفــــة  والقطــــاع المــــالي والمصـــرفي، والرعايــــة الصحيــــة، والعقــــارات، والتأمــــن. األمــــر الــــذي مكَّ
التغيــــرات اإليجابيــــة في معظــــم مناحــــي الحيــــاة المدنيــــة، السيما أنهــــا تكفــــل العديــــد مــــن الميــــزات كتخفيــــض 
أنظمــــة  االبتــــكار فــي  مــــن مســــتويات  يعــــزز  الــــذي  األمــــر  أمــــنها،  وزيــــادة معــــدالت  المعلومــــات،  تكاليــــف 

التجــــارة العالميــــة. 
وفي ظــــل عــــالم »التواصليــــة الفائقــــة« الذي نحياه اســــتطاعت تلــــك التكنولوجيــــا أن توفــــر فرص هائلــــة لزيــــادة 

االســــتفادة مــــن اإلمكانــــات الكامنــــة في هــــذه األجهــــزة المتصلــــة فيمـــا بينهـا.
كمـا أســهمت هــذه التكنولوجيــا في توفــر العديــد مــن فــرص العمــل والوظائــف الجديــدة، التــي مــن أبرزهــا: 

أ - المشرعون المعنيون بالبلوكتشن 
ب - مهندسو البلوكتشن  

ت - مصممو البلوكتش
UI/UX ث -  خبراء واجهات وتجارب المستخدمن الخاصة بالبلوكتشن

ج - مديرو التطبيقات السحابية للبلوكتشن. 
ح - محللو أنظمة البلوكتشن. 

خ - مديرو منتجات البلوكتشن. 
د - مدربون ومشرفون لتطوير األعال الخاصة بالبلوكتشن.

8. الطباعة ثالثيــة األبعــاد

ال تــــزال الطباعــــة ثالثيــــة األبعــــاد ماضيــــة فــي طريقهــــا إلنجــــاز العديــــد مــــن االبتــــكارات الثوريــــة، أمــال أن تصبــــح 
مكوًنــــاً رئيسيا في حياتنــــا اليوميــــة، األمــــر الــــذي يمكنهــــا مــــن الوفــــاء بالكثيـــر مــــن الوعــــود البراقــــة التــــي منحتنــــا 

إياهــــا مــــن قبــل.  
فثمــــة نجاحــــات ملموســــة تحققــــت بفضــــل الطباعــــة ثالثيــــة األبعــــاد فــي قطاعــــات عــــدة، ال ســيما فــي ظــــل 

ــد.  ــة والرقميــة والبيولوجيــة فــي ٍآن واحــ ــين العوالــم المادي ــع بـ ــى الجمــ ــا عـلـ قدرتهــ
كما باتــــت الطباعــــة ثالثيــــة األبعــــاد قــــادرة علـــى إنتــــاج العديــــد مــــن المكونــــات عاليــــة التعقيــــد، بطريقــــة فعالــــة 
مــــن حيــــث التكلفــــة، وبكميــــات إنتــــاج منخفضــــة نســبيا ومصممة حســب الطلــب، األمــر الــذي منــح المصممـــون 
حريـــة غيـــر مسبوقة، وأطلـــق العنـــان إلبداعاتهـــم؛ وهذا مّكن هذه التكنولوجيا الرائدة مـــن فتـــح آفـاق جديـدة في 

عـــالم التوظيـــف، الـــذي أســـفر عـــن ظهـور العديـــد مـن الفرص الوظيفيـة، مثـل:
أ - المصممون المعماريون للبيوت الرقمية. 

ب - البنائون لمنازل ثالثية األبعاد. 
ت - مصممو منتجات ثالثية األبعاد.   

ث - صناع أدوية ثالثية األبعاد.   
ج - أخصائيو صناعة األطراف االصطناعية المطبوعة.   
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ح - أخصائيو الصناعة ثالثية األبعاد للجراحة الترميمية.  
خ - أخصائيو طباعة ثالثية األبعاد للمواد الغذائية.  

د - الباحثون في علوم المواد، الحوسبة، التكنولوجيا الحيوية 
ذ - فنيو تشغيل الطابعات ثالثّية االبعاد وصيانتها.

ر -  مهندســــو تصنيع الطابعات ثالثية وصيانتها.
ز - أخصائيو التدقيق والجودة للمنتجات المطبوعة.

س - مطورو الشيفرات والمبرمجين. 

9. العمالت الرقمية المشّفرة

فــي ضــوء التطــور المتزايــد ظهــرت العمــالت الرقميــة المشــفرة فــي بعــض األســواق العالميــة، ويتوقــع اســتمرار 
وزيــادة الطلــب عليهــا مســتقبال، فالمؤشــرات علــى التخّلــي عــن اســتخدام العملــة الورقيــة تــزداد بشــكل كبيــر 
ومتســارع، وظهــور عملــة عالميــة مشــفرة نتــاج الكثيــر مــن التطــور الــذي تســعى اليــه بعــض الــدول القائــدة 
لالقتصــاد العالمــي، مــع أن األمــر محفــوف بمخاطــر عاليــة. وهــذا التطــور ســيولد فــرص العمــل الجديــدة التاليــة:

 مشرعون للعمالت الرقمية.. 1
مصرفيون للعمالت الرقمية.. 2
أخصائيون للمعامالت المتعلقة بالعمالت الرقمية. . 3
مديــرو الثروات الخاصة بالعمالت الرقمية. . 4
موظفون بقطاع التأمين للعمالت الرقمية. . 5
موظفون في مجال تعدين العمالت الرقمية.. 6
موظفون لعمليات تبادل العمالت الرقمية.  . 7
موظفون ألداء العمالت الرقمية.. 8

10. مهندسو التصميم ومشرفو أنظمة االستشعار

ــزة االستشــعار اعتياديــة فــي حياتنــا فتغلغــل دورهــا فــي المنــازل والمكاتــب والســيارات، ولــذا ســتضم  باتـــت أجهـ
هــذه الوظائــف التالــي:

أ - مصممو أجهزة االستشعار وأنظمتها.
ب - عمال تركيب أجهزة االستشعار وأنظمتها.

ت - صانعو األقمشة وخياطون يعتمدون في عملهـــم على أجهزة االستشعار. 
ث - صانعو نماذج البيانات الخاصة بأنظمة االستشعار.
ج - منظمو نقل البيانات الخاصة بأنظمة االستشعار. 

ح - مهندسو إشارة ألنظمة االستشعار.
خ - مصممو أجهزة استشعار وأنظمة خاصة بها.

د - فنيـو إصالح أعطال أنظمة االستشعار.

و الفضــاء 11. علماء وفنيــّ

تتطــور الرحــالت الفضائيــة بهــدف اكتشــاف المزيــد حــول الفضــاء واألنظمــة الشمســية والقمريــة التــي خلقهــا اللــه 
بإعجــاز لــم يتمكــن البشــر حتــى اآلن مــن اكتســاب اليســير منــه، وهــذا تطلــب تطويــر أنظمــة الروبوتــات، والصواريــخ 
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لتعزيــز االكتشــافات الجديــدة، ومــن أبــرز الوظائــف التــي ســيحتاجها هــذا القطــاع مــا يلــي:
أ - المخططون للمهام الخاصة بالفضاء.

ب - إدارة إطالق المركبات الفضائية. 
ت - خبراء األرصــاد الجويــة.

ث - فـرق عمـل للتحضر إلطالق المركبات للفضاء وتجهيـز الحمولـة.
ج - محللون لحركة المرور في الفضاء.

ح - مراقبون لتقديم اإلرشادات لقيادة مركبات الفضاء. 
خ - مصممون لتطوير تجربة زوار الفضاء. 

د - خبراء في تقليل اآلثار المترتبة على زيارة الفضاء.
ذ - خبراء في أخالقيات صناعة الفضاء.

12.  التعديــن الفضائــي

التطــور بالتعديــن الفضائــي يعتبــر نهضــة حيويــة بمســتقبل غــزو الفضــاء، ويصــاغ حاليــا مبــــادرات جــادة لتنظيــم 
وتحــــديد حقــــوق الملكيــــة، والتنظيــــم، وتملــك األشــياء بالفضــاء. ومــن أبــرز الوظائــف التــي ســيحتاجها هــذا القطاع 

التالــي:
أ - المستكشفون والمساحون للكويكبات واألجرام السماوية.

ب - الطواقم األرضية لعمليات التعدين من الكويكبات واألجرام السماوية.
ت - أخصائيو إطالق عمليات التعدين من الكويكبات واألجرام السماوية.

ث - مشغلون روبوتات عمليات التعدين من الكويكبات واألجرام السماوية.
ج - علماء المواد الموجودة على الكويكبات واألجرام السماوية.

ح - موظفو عمليات النقل من الكويكبات واألجرام السماوية.
خ - عمال عمليات صهر المعادن على الكويكبات واألجرام السماوية.

د - مديرو تحليل البيانات الخاصة بالكويكبات واألجرام السماوية.

13.  توليد الطاقة عن طريق االندماج النووي

ــة تتناقــص بشــكل ملحــوظ، كمــا أن مخاطرهــا  ــر فــي التقنيــة بــدأت تكاليــف المفاعــالت النووي مــع التطــور الكبي
تناقصــت كثيــرا، هــذا إضافــة الــى توّســع االســتفادة مــن الطاقــة الشمســية فــي الكثيــر مــن المشــاريع التنمويــة، 
ــرة اإلفــادة مــن طاقــة االندمــاج النــووي فــي  ومــع تلــك التطــورات المتســارعة ظهــر التنافــس علــى تســريع وتي
العديــد مــن الصناعــات والمشــاريع. وبالتالــي بــات العالــم علــى أبــواب توســع هائــل باســتخدامات الطاقــة النوويــة 

وهــذا مــا يجعــل أســواق العمــل تحتــاج الــى الوظائــف التاليــة:
أ - مصممو مفاعالت توليد الطاقة باالندماج.

ب - مهندسو مفاعالت توليد الطاقة باالندماج.
ت - فنيون لضبط أنظمة االندماج.

ث - خبراء في الشبكات الصغرى الخاصة بعمليات االندماج.
ج - مقاولون لمفاعالت توليد الطاقة باالندماج.

ح - مخططون لمفاعالت توليد الطاقة باالندماج.
خ - مصممون معماريون لمفاعالت توليد الطاقة باالندماج.

د - مخططون لعمليات االندماج بالفضاء.
ذ - مديرو مشاريع توليد الطاقة باالندماج النووي.
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14. الطّب الجينومــي

بتطــور التقنيــات الطبيــة، تمكــن االنســان مــن تتبــع حاالتــه الصحيــة األكثــر دقــة، ممــا ســاعد فــي االكتشــاف المبكــر 
لألمــراض، وبالتالــي تنــاول العــالج الوقائــي واالستشــفائي بشــكل أفضــل بكثيــر ممــا ســبق، هــذا إضافــة الــى 
تطويــر العــالج لشــخص مريــض يكــون مصممــا لــه وفقــا لتركيبــه الجينــي، ممــا مكــن الطــب الجينومــي مــن معالجــة 

الجينــات المصابــة بســرعة فائقــة.
 ولذلك، يتوقع أن تكون حاجة سوق العمل المستقبلي للوظائف التالية:

أ - مزودو خدمات صحية خوارزمية.
ب - باحثون في خدمات الصحة الخوارزمية. 

ت - خبراء تغذية باستخدام الخوارزميات. 
ث - فنيون بيولوجيون مختصون بتقنية التعديل الجيني “كريسبر”.

ج - مهندسون مختصون بتقنية التعديل الجيني “كريسبر”.
ح - مدققون مختصون بتقنية التعديل الجيني “كريسبر”.

خ - خبراء في التصنيع البيولوجي.
د - مصممو أعضاء في مجال التصنيع البيولوجي.

15.  أنظمة التنقل الذكي عبر األنابيب )الهايبرلوب(

جــاءت فكــرة الهايبرلــوب مــن أفــالم الخيــال العلمــي فــي عــام 2013، وأصبحــت تتطــور لتســهل عمليــات البحــث 
عبــر النــت ووســائل التواصــل االلكترونيــة المتنوعــة داخــل الــدول ومــع خارجهــا، وهــذا ســيقود الــى تســهيل النقــل 
للبضائــع وللتجــارة الدوليــة بطــرق غيــر معتــادة مــن قبــل، وبهــذا يتوقــع أن تكــون حاجــة ســوق العمــل المســتقبلي 

للوظائــف التاليــة:
أ - مصممو شبكات مترو “تيوب”.

ب - عمال بناء لشبكة المترو “تيوب”.  
ت - مشغلو مركز قيادة شبكة المترو “تيوب”.
ث - مهندسو السالمة لشبكة المترو “تيوب”.

ج - مشغلو شبكة المترو “تيوب”.  
ح - منظمو حركة شبكة المترو “تيوب”.

خ - موظفو صيانة شبكة المترو “تيوب” واصالحها.
د - حّراس ومراقبون لشبكة المترو “تيوب”. 

16.  الحوسبة الكمومّيـة

تتســارع قدرات أجهزة الحاســوب الحديثة بشــكل ال مثيل له، فأصبحت تتعرف على الصوت، والعين، وااليماءات. 
كمــا أصبحــت تتفاعــل مــع الــدم االلكترونــي فــي الكشــف عــن األمــراض ومعالجتهــا، واجــراء العمليــات وغيرهــا، 
وإنتــاج األدويــة الخاصــة للجيــن البشــري الخــاص بإنســان معيــن. كل ذلــك يعنــي حاجــة أســواق العمــل لتطويــر 

مهــارات وقــدرات شــبابها للوظائــف الجيــدة التاليــة: 
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أ - مبرمجو الحوسبة الكمومية. 
ب - محللو بيانات كمومية.

ت - مراقبـون ومديرون بمراعـاة الخصوصية في الحوسبة الكمومية.
ث - مديرو ائتمان بمجال الحوســبة الكموميــة.

ج - مشغلو أجهزة كمومية.
ح -   مراقبو الصحة بمجــال الحوسبة الكمومية. 

خ - صيادلة معتمدون بالحوســبة الكموميــة.
د - مصممو شــخصيات يعتمــدون في عملهــم عــلى الحوســبة الكموميــة.

17. الواقع الممزوج والهجين أو المختلط

يتوقــع أن يصبــح االنترنــت متاحــا فــي كل مــكان وبشــكل دائــم، وأصبحــت األجهــزة الذكيــة تدمــج الواقــع بالصــور 
الرقميــة، فتمــزج بيــن العالــم الحقيقــي واالفتراضــي، واتســع مــع ذلــك الهجيــن فيمــا بيــن مختلــف القطاعــات 
واألنشــطة االقتصاديــة والحياتيــة عمومــا، ممــا يعنــي حاجــة أســواق العمــل إليجــاد مهــارات وقــدرات للعامليــن 

الجــدد تتمثــل باآلتــي:
أ - وكالء سفر يعتمدون في عملهم على الواقع الممزوج.
ب -  معالجون يعتمدون في عملهم على الواقع الممزوج.

ت - مدربون يعتمدون في عملهم على الواقع الممزوج.
ث - مشرفون يعتمدون في عملهم على الواقع الممزوج.

ج - مصممو ألعاب يعتمدون في عملهم على الواقع الممزوج.
ح - منتجو أفالم يعتمدون في عملهم على الواقع الممزوج. 

خ - مصممون ومشيدون لتجارب معتمدة على الواقع الممزوج. 
د - منتجو أخبار يعتمدون في عملهم على الواقع الممزوج والهجين.

ا ـّ 18. اللحــوم المزروعة مخبريـ

أصبحــت بعــض دول العالــم تنتــج اللحــوم مخبريــا واللحــوم المزروعــة، وتعتقــد أنهــا آمنــة وصحيــة وصديقــة للبيئــة، 
إضافــة لكلفتهــا القليلــة، وهــذا فتــح البــاب أمــام تطويــر تكنولوجيــا اســتثمارات جديــدة ستســاهم فــي الطلــب علــى 

الوظائــف التاليــة:
أ - مصممو للمفاعالت الحيوية الخاصة باللحوم المزروعة مخبريا

ب - مديرو خاليا جذعية للحوم المزروعة مخبريا
ت - مصممو لحوم مزروعة مخبريا.

ث - استشاريون واختصاصيون للتحقــق مــن الجانــب األخالقــي والمهنــي في إنتــاج اللحــوم المصنوعــة مخبريا
ج - مراقبو الجودة على اللحوم المزروعة مخبريا.

ح - باحثـون ومختصون لتطويــر منتجــات جديــدة مــن اللحــوم المزروعــة مخبريا.
خ - مهندسو تغذية مختصون في اللحوم المزروعة مخبريا.
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د - مديرو عمليات للحوم المزروعة مخبريا.
وبهــذا التطــّرف الفكــري لإلنســان، فــإن الحــذر أصبــح ضــرورة حتمّيــة لــكل مــا يــأكل االنســان وبشــكل يومــي دقيــق، 

فلــن يصنــع االنســان لحومــا آمنــة وصحّيــة كمــا هــو خلــُق اللــه ســبحانه وتعالــى.

19. تكنولوجيا انترنت األشياء والمنازل المؤتمتة 

مــع تزايــد خدمــات االنترنــت، ووســائل التقنيــة الذكيــة الحديثــة لمنازلنــا، ومــع الترابــط العالمــي بكثيــر مــن مواقــع 
التواصــل العلميــة واالجتماعيــة عبــر العالــم، أصبــح توفــر المعلومــات كســيل جــارف يصــل كل مــن يســعى لــه، لــذا 
ــاز، وهــذا ســيقود أســواق العمــل الــى انشــاء فــرص عمــل جديــدة تتلخــص  ــاة ذكيــة بامتي ــا حي ــا بمنازلن ــر حياتن تعتب

فيمــا يلــي:
أ - أخصائيو أجهزة مستحدثة تعمل وفقا لمبدأ إنترنت األشياء.

ب - مركبو أبنية ذكية تعمل وفقًا لمبدأ إنترنت األشياء.
ت - مطورو مالبس ذكية تعمل وفقـًا لمبدأ إنترنت األشياء. 

ث - مراقبو صحة وفقا لمبدأ إنترنت األشياء.
ج - علماء وخبراء أنثروبولوجيا وفقًا لمبدأ إنترنت األشياء.

ح - أخصائيو أنظمة إنذار تعمل وفقًا لمبدأ إنترنت األشياء.
خ - خبراء تأميــن على البيانات وفقًا لمبدأ إنترنت األشياء.

د - مقيمون لنقاط العطل وفقًا لمبدأ انترنت األشياء.

20.   أنظمة التعّلم الذكي القائمة على الروبوتات التعليمية المدعومة بتكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي 

ســوف يعــاد النهــج بأســلوب التعليــم فــي المعاهــد والجامعــات والمــدارس، ومــع دخــول الروبوتــات وتطــور 
تقنياتهــا وخّفــة اســتخدامها ســوف تتجــه الــى مزيــد مــن االســتخدام بالتعليــم التقنــي والميدانــي والمكتبــي أيضــا. 
ــان علــى دراســة وتفّحــص مالمــح الوجــه لإلنســان، وبالتالــي  ومــن الملفــت للنظــر قــدرة األجهــزة الذكيــة والربوت

فهــم حاجتــه وفهــم تعبيــرات وجهــه، ممــا يقــود الــى تغذيــة راجعــة مناســبة للحالــة قيــد االدراك.
لذلــك، ســيتوجب إعــادة النظــر بالبنيــة التحتيــة للمــدارس والجامعــات ومؤسســات التعليــم المختلفــة لتواكــب 
التطــورات الجديــدة فــي عالــم الــذكاء االصطناعــي، وربــط ذلــك مــع الطالــب أّنــى كان موقعــه، ســواء بالمؤسســة 
التعليميــة أو المنــزل، أو خارجهمــا. وهــذا الحاجــات تعنــي بالضــرورة مواكبــة حاجات أســواق العمــل للوظائف التالية:

أ - مصممو واجهات تفاعلية ألنظمة التدريس المعتمدة على الذكاء االصطناعي.
ب - مطورو برامج تدريسية معتمدة على الذكاء االصطناعي.

ت - مهندسو أنظمة التدريس الذكية المعتمدة على الذكاء االصطناعي.
ث - فنيــون لتصليــح أنظمــة التدريــس الذكيــة المعتمــدة عـلى الــذكاء االصطناعــي وصيانتهــا.  

ج - مدربون تربويون للعمل على أنظمة الذكاء االصطناعي التعليمية.
ح - مطورو مهارات شخصية معززة بالذكاء االصطناعي. 

خ - مراقبون شخصيون للحياة المعززة بأنظمة الذكاء االصطناعي.
د - مطورو عمليات التعليم الذكية.
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تاسعا: المرئيـات والتـــوصيــــات

ــا لعمــل االنســان، وللحفــاظ علــى  فــي ِخضــمِّ هــذه التطــورات الهائلــة، وفــي ضــوء التســارع التقنــي البديــل أحيان
ــّد مــن اإلحاطــة بمــا يلــي: حيويــة دور العامــل كموهبــة بشــرية، فــال ب

 تدريب العمالة السعودية على وظائف فنية ومهنية دقيقة وعالية المهارة.	 
 التركيز أكثر على المهارات الشخصية، لدورها الهام في الحصول على العمل واالستمرار فيه.	 
 التنســيق للسياســات العامــة فيمــا يتعلــق بواقــع ومســتقبل ســوق العمــل، وبيئــة العمــل، وخاصــة ســد 	 

الفجــوة فيمــا بيــن وزارة التعليــم، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
 لعــب القطــاع الخــاص دورا أكبــر بالمشــاركة فــي رســم السياســات الحكوميــة، وتعديــل اللوائــح واألنظمــة 	 

المنظمــة لســوق العمــل واالنتــاج.
 التركيــز أكثــر علــى التعليــم المهنــي والتقنــي، وتزويــد الشــباب بالمهــارات والقــدرات الفنيــة التــي يحتاجهــا 	 

ســوق العمــل.
 يجــب أن يتحــول تركيــز التعليــم علــى مؤسســات مــا بعــد المرحلــة الثانويــة، كمــا يجــب علــى الدولــة بقطاعيهــا 	 

تحــوالت  اجــراء  العمــل علــى  الباحثيــن عــن  تنشــئ مؤسســات تعليميــة قويــة تســاعد  أن  العــام والخــاص 
ديناميكيــة خــالل مســارهم المهنــي لمواكبــة التغيــرات الطارئــة.

 التركيز على المناصب والمراكز الوظيفية الحرجة ذات األهمية االستراتيجية.	 
 تحديد أسماء البدالء للمناصب الحرجة واستكشاف الطاقات الكامنة.	 
 تكوين اوعية مواهب لكل مستوى تنظيمي في المؤسسة.	 
 تفادي اضطراب العمل بسبب الرحيل المفاجئ لشاغلي المناصب الحرجة،	 
 المحافظة على المواهب وضمان مساهمتها اإليجابية لخدمة المنظمة.	 
 التركيز على المناصب والمراكز الوظيفية الحرجة ذات األهمية االستراتيجية.	 
 المحافظة على المواهب وضمان مساهمتها اإليجابية لخدمة المؤسسة.	 
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أوال: تقديـم 

وأوائــل  أمريــكا  فــي  الســبعينات  منتصــف  فــي  بالمؤسســات  اللوجســتية  الخدمــات  بتطبيــق  االهتمــام  جــاء 
الثمانينــات فــي أوروبــا، وتعتبــر الخدمــات اللوجســتية محــورا أساســا مــن سلســلة التجهيــز والتوريــد والتــي هــي 
تعــّد جــزًء مــن سلســلة القيمــة التــي تتعامــل معهــا األنشــطة الرئيســة للخدمــات ســواء للصناعــة أو القطاعــات 
األخــرى، لــذا فــان التأكيــد علــى بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع المجهزيــن وإقامــة عالقــات الشــراكة، واعتمــاد 
المعاييــر التنافســية مــن قبــل إدارة المصانــع ومؤسســات األعمــال تعــّد غايــة فــي األهميــة، فهــي المفتــاح الرئيــس 

لنجــاح المنظمــة واســتدامتها. 
هنــاك عوامــل متعــددة ســاعدت علــى تطبيــق اللوجســتيك فــي المؤسســات والشــركات المتنوعــة مثــل: الخبــرات 
العســكرية، وتطــور مدخــل النظــم لتكويــن الوظائــف، وتجميــع األنشــطة ذات عالقــات االرتبــاط القــوي، وتغيــر 
أنمــاط االســتهالك، واالهتمــام بمســتويات الخدمــة المقدمــة للمســتهلك، والحاجــة الــى تنظيــم قنــوات التوزيــع، 

وأخيــرا، الثــورة االقتصاديــة وثــورة تكنولوجيــا المعلومــات.

ثانيا: أهميـة الخدمات اللوجستيـة في االقتصـاد

ــد بشــكل  ــز واالمــداد واللوجســتيك عندمــا بــدأت تكاليــف االمــداد بالتزاي جــاء االهتمــام بتقديــم خدمــات التجهي
كبيــر، وعندمــا أيقنــت إدارات مؤسســات األعمــال أن الطريــق نحــو تدعيــم المركــز التنافســي وتحقيــق الميــزة 
التنافســية ال بـــّد لــه مــن تطويــر اللوجســتيك. ولذلــك فــإن تحقيــق زيــادة فــي األربــاح يعنــي حتمــا البــدء فــي تقديــم 
أفضــل الخدمــات للعمــالء لكســب الزبائــن، وزيــادة المبيعــات، وبالتالــي خفــض التكاليــف. وعليــه، تعــود أهميــة 

ــز علــى اللوجســتيك كقطــاع حيــوي لألســباب التاليــة: التركي
 اعتبارات التكلفة العالية.	 
 أهمية اللوجستيك الستراتيجية عمل المنشأة.	 
 أهمية اللوجستيك للعميل.	 
 تزايد رغبة العمالء في الحصول على استجابة مناسبة وسريعة للسلع والخدمات المطلوبة.	 

ــة لكافــة القطاعــات االقتصاديــة فــي الدولــة؛  ــد قيمــة مضافــ وممــا ال شــّك فيــه، أن الخدمــات اللوجســتية توّلــ
ذلــك انهــا تدخــل فــي أعمــال القطاعــات جميعهــا، فخدمــات اللوجســتيك متعــددة ومتنوعــة؛ فتقــوم علــى 
توفيــر الخدمــات األوليــة، والوســيطة، والنهائيــة المرافقــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل انتــاج الســلعة وحتــى بيعهــا 

النهائــي. للمســتهلك 
لهــذا، فــإن القيمــة المضافــة المتوّلــدة مــن اللوجســتيك أكبــر بكثيــر ممــا هــو منشــور بالمعلومــات االحصائيــة 
الرســمية للناتــج المحلــي االجمالــي، فهــذا يحتــاج الــى إفــراد احصائيــات خاصة به كقطــاع مترابط مع كل القطاعات.

ثالثا: أهداف اللوجستيك وتكاملها مع االنتاج وجودته

الصناعيــة  للمنتجــات  والوســيطة  األوليــة  الخدمــات  مــن  كبيــرا ومتداخــال  تنوعــا  اللوجســتية  الخدمــات  تقــدم 
والزراعيــة والخدميــة واالنشــائية وغيرهــا، وينبغــي أن تكــون هــذه الخدمــات علــى مســتوى يــوازي متطلبــات 

التالــي: اللوجســتية  الخدمــات  تســتهدف  لذلــك  للمنتــج،  المأمولــة  الجــودة 
 بلوغ الجودة المناسبة للصناعة )للسلعة(.	 
 الوصول الى السعر المناسب للصناعة.	 
 الشراء بالكميات المناسبة وفي الوقت المناسب.	 
 اختيار الموّرد المناسب.	 



65
قطاع دعـم األعمـال

التقرير االقتصــادي
مرصد قطاع دعــم األعمال

ويأتي اللوجستيك في اتجاهين؛ العادي والعكسي:
األول: يركز على إدارة المواد التي تغطي كافة الوظائف من الحصول على المادة الخام إلى اإلنتاج في المصنع.

والثاني: يشمل حركة المنتجات من المصنع إلى العميل النهائي. 
والتخزيــن،  المناولــة،  مــع  يتعامــل  فهــو  للوجســتيك  ثالثــًا  اتجاهــًا  ليضيــف  العكســي  اللوجســتيك  ويأتــي 
الوحــدات  عــودة  وتتضمــن  للمــورد،  أو  المنتــج  إلــى  المســتهلك  مــن  عكســيًا  تتدفــق  التــي  المــواد  وحركــة 

الصناديــق. أو  والحاويــات  المعيبــة 
ويشــار أيضــًا للوجســتيك العكســي باســم لوجســتيك المســئولية البيئيــة لكونــه يســاعد علــى إعــادة تصنيــع المــواد 

غيــر المطلوبــة )الزجاجــات والعبوات...الــخ( بمــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف.
الماليــة،  بــاإلدارة  بالتســويق، وعالقتــه باإلمــداد واإلنتــاج، وعالقتــه  العالقــة  اللوجســتيك:  وتشــمل عالقــات 

البشــرية. والمــوارد  التنظيميــة واإلداريــة  بالجوانــب  وعالقتــه 

رابعا: مجاالت التخطيط اللوجستي الرئيسية

يرتكز التخطيط اللوجستي على أربعة مرتكزات رئيسية:
 مستويات خدمة العميل.. 1
 الموقع. . 2
 قرارات المخزون. . 3
 وقرارات النقل.. 4

وتتضمن مجاالت التخطيط اللوجستي اآلتي:
 أهداف خدمة العمالء.	 
 استراتيجية تسهيالت المواقع.	 
 قرارات التخزين.	 
 استراتيجية النقل.	 
تحديــد أنــواع وســائل النقــل والمفاضلــة والتنســيق بينهــا: النقــل الجــوي، البحــري، البــري. وبــأي شــكل 	 

لــكل منهــا.
يجــب تخطيــط وتحديــد معاييــر المفاضلــة فيمــا بيــن كافــة الوســائل المتاحــة والمفضلــة مثــل: الكلفــة، 	 

والوقــت، واالعتماديــة، والقــدرة علــى تغطيــة الســوق، والقــدرات والتســهيالت، واألمــان وغيرهــا.

خامسا: مشكالت اللوجستيك في االعمال الدولّيــة

علــى  الحــال  المحلــي، وكذلــك  المســتوى  علــى  والمعوقــات  الصعوبــات  بعــض  اللوجســتية  الخدمــات  تواجــه 
المســتوى الدولــي، بــل وتــزداد صعوبــة ومعانــاة إذا كان األمــر متعلقــا باللوجســتيك الدولــي، فهنــاك العديــد مــن 

الضوابــط ينبغــي االســتجابة لهــا، وتفــادي الوقــوع فــي إشــكاالت قانونيــة أو تنظيميــة أو فنّيــة. 
ولعل أهم المشكالت اللوجستية على المستوى الدولي هي:

أ - العولمـة واالنفتاح العالمي: مواقع المصانع والمزارع والمناطق الحرة.
ب - متطلبات العمالء: االبتكار واالبداع في المنتجات.

ت - نمو االسواق وتطور أدواتها التقنية: تكاليف البحث والتطوير.
ث - الوضع االقتصادي واألزمات الداخلية والخارجية المؤثرة: التباطـؤ أو الركود أو الكساد االقتصادي.
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ج - تسعير المنتجات، والتكاليف، والعوائد: التكلفة واالرباح.
ومــن األهميــة عقــد التحالفــات االســتراتيجية مــع القائميــن علــى تقديــم الخدمــات اللوجســتية لتعزيــز تنميــة 
الصناعــة الوطنيــة، وتطويــر قطــاع الخدمــات، وتنامــي الخدمــات اللوجســتية برمتهــا، فكلهــا أســباب للتجــاذب 

كسلســلة متكاملــة فــي التنميــة.

 LPI سادسا: الترتيب الكلي لمؤشر األداء اللوجستي للسعودية مقارنة بالدول

ــار الدولــي لمؤشــر األداء اللوجســتي مــن ســتة مكونــات رئيســية تعكــس الترتيــب الكلــي لمســتوى  يتكــون المعي
الخدمــات اللوجســتية لــدى الــدول، وهــذه المكونــات هــي:

1. الخدمات الجمركية.
2. البنية التحتيـة التي تخدم كافة األنشطة االقتصادية.

3. الخدمات المقدمة بالشحن الدولي؛ النقل والشحن البري، والبحري، والجوي، وعبر السكك الحديدية.
4. جودة وتنافسية الخدمات اللوجستية بالدولة عموما.

5. التعّقــب والمتابعــة للخدمــات اللوجســتية المقدمــة؛ وذلــك لضمــان تأمينهــا بالطــرق والكيفيــة المناســبتين، 
وبالجــودة المطلوبــة دون التأثيــر ســلبيا علــى المكونــات الماديــة للســلعة.

6. الوقت المثالي لتقديم الخدمة.
وضمــن تلــك المعاييــر، فــإن المملكــة قــد تراجعــت قليــال بترتيبهــا الكّلــي لــألداء اللوجســتي مــن المرتبــة 49 عــام 
2014 الــى الترتيــب 52 للعــام 2016، والــى الترتيــب 55 بيــن الــدول للعــام 2018م، وفقــا ألحــدث بيانــات للبنــك 

الدولــي، وكمــا يعرضــه الجــدوالن )1/4 و 2/4( لمجموعــة مختــارة مــن الــدول. 
وبقــراءة مكونــات المؤشــر الكلــي لــألداء اللوجســتي، يتبيــن أن المملكــة كانــت بحــال أفضــل لمؤشــر البنيــة التحتيــة، 
حيــث ترتيبهــا 40 بيــن الــدول، يليــه مؤشــر الشــحن الدولــي بترتيــب 48، ثــّم مؤشــر التعّقــب والمتابعــة بترتيــب 49 
مــن بيــن الــدول. أّمــا الترتيــب األقــل فــكان لمؤشــر الجمــارك والــذي وصــل الــى 68 مــن بيــن الــدول، وهــذا ســبب 

رئيســي فــي تراجــع ترتيــب المملكــة للعــام 2016 مقارنــة بعــام 2014م. 
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الجدول رقم )4/1(
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية ألهم دول العالم للعام 2016م

Logistics Performance Index Ranks Among Countries for 2016

ترتيب قطاعات الخدمات
Rank of Services SectorsOverall Rank

الوقت 
المثالي 
لتقديم 

الخدمة      

 التعّقب
والمتابعــة

 جودة
 وتنافسية
 الخدمات

اللوجستية
 الشحن
الدولي

 البنية
ة الجماركالتحتيـّ

 الترتيب الكلي لمؤشر األداء
اللوجستي للدولــــة
Overall LPI score

                                                rankScoreالدولـــة

المانيــا23181214.23

سنغافورة610556154.14

بريطانيا877115584.07

أمريكــا115819816103.99

اليابان151312131111123.97

 االمارات18181871312133.94

فرنســا131519201517163.90

استراليا211917211822193.79

ايطاليا222021171927213.76

اسبانيا262323222524233.73

كوريا232425272026243.72

الهنـد423332393638353.42

سلطنة عمان575738403461483.23

مصــر485443455065493.18

*السـعوديـــــة534954484068523.16

الكويت555370245656533.15

Source: World Bank, International Logistics Performance Index )LPI( for 2007, 2012, 
2014 and 2016, Washington DC, 2018. *Noting that: KSA Rank equals to 49 in 2014.
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سابعا: مؤشر خّفــة الحركة اللوجستية للمملكة العربية السعودية
المفهوم والمعايير

تعنــي الخدمــات اللوجســتية كافــة الخدمــات التــي تقــدم لسلســلة االمــداد والتجهيــز لمــا قبــل عمليــة اإلنتــاج 
للســلع والخدمــات للمنشــأة االقتصاديــة ولمــا بعدهــا ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا، وقــد أشــارت منظمــة 
االســكوا الــى أنهــا تشــمل سلســلة الخدمــات واألنشــطة الالزمــة لتحريــك الســلع وانشــاء سالســل االمــداد داخــل 
الحــدود وخارجهــا، وذلــك بهــدف ضمــان نقــل المنتجــات مــن المنتــج الــى المســتهلك بالســرعة المطلوبــة وبأفضــل 

الظــروف، وهــذه الخدمــات تعــّد غايــة بالحيويــة للتجــارة الدوليــة خاصــة فــي ظــّل اقتصــادات العولمــة. 
وغنــي عــن القــول، أن للخدمــات اللوجســتية أهميــة كبيــرة فــي تعزيــز التنافســية للمتاجــرة داخــل الــدول وفيمــا بيــن 
الــدول فــي العالــم، كمــا أن لهــا أهميــة كبــرى فــي توفيــر فــرص العمــل والتشــغيل، ورفــع كفــاءة التوصيــل والنقــل 
للبضائــع، وتقليــل التالــف والفاقــد منهــا، ممــا يعنــي الحفــاظ علــى جــودة المنتــج وتوصيلــه للمســتهلك النهائــي 
E/ESCWA/EDID/2017/ :فــي الوقــت المتوقــع وبالكيفيــة والجــودة الخارجــة مــن المصنــع المنتــج )المصــدر

IG.1/2017 مؤشــر األداء اللوجســتي فــي المنطقــة العربيــة: مكوناتــه ومنهجيــة إعــداده ومســتوياته، 2017(.
وقــد اهتمــت دائــرة البحــوث االقتصاديــة باتحــاد الغــرف العربيــة بالتطــورات الحديثــة فــي لوجســتيات التجــارة، 
ففــي تقريرهــا حــول تطــورات اللوجســتيات بالتجــارة وأهميــة اإلفــادة منهــا فــي العالــم العربــي، أشــار التقريــر الــى 
أن اللوجســتيات تتعــدى مفهــوم خدمــات النقــل، فهــي شــبكة مــن الخدمــات التــي تدعــم الحركــة الماديــة للســلع 
والتجــارة عبــر الحــدود والتجــارة داخــل الحــدود، لتشــمل أنشــطة التخزيــن، والوســاطة، والتســليم الســريع، وخدمــات 
ــد الباجــوري، التطــورات الحديثــة فــي لوجســتيات  ــة مثــل المحطــات الطرفيــة )المصــدر: خال البُنيــة التحتيــة الحيوي

التجــارة وأهميــة االســتفادة منهــا فــي العالــم العربــي، اتحــاد الغــرف العربيــة، 2019(.

الشكل رقم )1/4(
ترتيب السعودية وفقا لكل قطاع لوجستي بالمؤشر العام 

80 60 30 1070 4050 20 0

الوقت المثالي لتقديم الخدمة

التعقب والمتابعة

جودة وتنافسية الخدمات اللوجستية
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البنية التحتية
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كمــا اهتمــت الهيئــات الدوليــة األجنبيــة والعربيــة ببنــاء مؤشــرات للخدمــات اللوجســتية لقيــاس أنشــطة وفعاليــة 
تلــك الخدمــات واجــراء المقارنــات الدوليــة كمــا غيرهــا مــن المقاييــس، وعليه تّم تركيب مؤشــر الخدمات اللوجســتية 
مــن مجموعــة مؤشــرات ومعاييــر تقيــس جــودة البنيــة التحتيــة المســاندة لألنشــطة تحــت ســت مجموعــات كمــا 
جــاء بتقاريــر ومؤشــرات البنــك الدولــي، واتحــاد الغــرف العربيــة، والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لغربــي آســيا/ 

االســكوا، وغيرهــا مــن التقاريــر، وتشــمل المحــاور الســتة مــا يلــي:
كفــاءة إدارة الجمــارك والحــدود فــي ســرعة وبســاطة التخليــص، فيمــا يتعلــق بمعالجــة البيانــات الجمركيــة مــن . 1

ــر االنترنــت، وضــرورة اســتخدام  ــار مــكان التخليــص النهائــي، عب ــة التخليــص، واختي جمركــي معتمــد فــي عملي
مخّلــص واالفــراج عــن البضائــع بتّعهــد بانتظــار إتمــام المســتندات المطلوبــة للتخليــص، وإخضــاع المســتوردات 
الحدوديــة: االدارات  الســلطات  أنــواع مــن  العنصــر ثالثــة  لعــدة معاينــات، كمــا يشــمل هــذا  أو  للمعاينــة، 

ــة.  ــر، ووكاالت الصحــة والصحــة النباتي ــزام بالمعايي ــة، ووكاالت ضمــان الجــودة وااللت الجمركي
الحديديــة، . 2 والســكك  والطــرق،  للموانــئ،  األساســية  البنــى  للنقــل، وهــي  التحتيــة  والبنيــة  التجــارة  نوعيــة 

واالتصــاالت. المعلومــات  وتكنولوجيــا  الشــحن،  وإعــادة  التخزيــن  ومرافــق  والمطــارات، 
سهولة ترتيب الشحنات الدولّية بأسعار تنافسية.. 3
كفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية. 4

وتشــمل خدمــات النقــل الجــوي، والنقــل البحــري والموانــئ، والتخزيــن، وإعــادة الشــحن والتوزيــع، ووكالء الشــحن، 
والمخلصــون  النباتيــة،  والصحــة  الصحــة  ووكاالت  والمعاييــر،  الجــودة  ضمــان  ووكاالت  الجمركيــة،  والدوائــر 

الجمرّكيــون، وجمعيــات التجــارة والنقــل، والمرســل إليهــم أو الشــاحنون.
القدرة على تتبع وتعقب الشحنات والبضائع. 5

وتشمل التتبع والتعقب للشحنات التجارية والتأكد من وصولها.
سرعة وصول الشحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد.. 6

التركيــز علــى توقيــت التخليــص والتســليم، وتواتــر وصــول الشــحنات ضمــن مواعيــد التســليم المقــررة أو المتوقعــة، 
والتأخيــر، والتخزيــن االلزامــي، والمعاينــة قبــل الشــحن، والمعاينــة عنــد نقــل البضائــع مــن ســفينة إلــى أخــرى، 

ــر الرســمية. ــة، وطلــب المدفوعــات غي واالنشــطة االلزاميــ
وقــد هــدف البنــك الدولــي مــن إيجــاد مؤشــر الخدمــات اللوجســتية وتقديمــه مــّرة كل ســنتين حتــى يكــون أداة 
قيــاس مرجعيــة لمســاعدة البلــدان علــى تحديــد التحديــات والفــرص التــي تواجههــا فــي مجال اللوجســتيات التجارية، 
وتحديــد االجــراءات التــي ينبغــي أن تتخذهــا لتحســين أدائهــا فــي هــذا المجــال، أمــا طريقــة القيــاس هــذه فتســتند 
الــى مســح عالمــي ألصحــاب المصلحــة العامليــن علــى أرض الواقــع، حيــث يدلــون برأيهــم وانطباعهــم حــول مــدى 
سالســة الخدمــات اللوجســتية فــي البلــدان التــي يعملــون فيهــا، والتــي يتعاملــون معهــا تجاريــا خاصــة وســطاء 

الشــحن وشــركات النقــل.
 ووفقــا لمبــادرة البنــك الدولــي، فــإن المســح يشــمل 160 بلــدًا؛ ويســتند إلــى خمســة آالف مقّيــم للبلــدان، 
يّعدهــا خبــراء فــي اللوجســتيات. ووفقــًا لمؤشــر أداء الخدمــات اللوجســتية، يجــري ترتيــب البلــدان حســب مالمــح 
اللوجســتيات التجاريــة علــى مقيــاس مــن )1 الــى 5( ويســتند الترتيــب إلــى مؤشــر محلــي، وآخــر دولــي، حيــث يجيــب 

ــه.   ــة بدولت ــة، مقارن ــه وتقييمــه للخدمــات اللوجســتية الدولي ــة علــى معرفت ــة المســح اإلجاب المســتهدف بعين
 LPI وعمومــا، فقــد حققــت بلــدان العالــم المتقــدم المراكــز العشــرة األولــى فــي تصنيــف مؤشــر األداء اللوجســتي
منــذ اعــداد المؤشــر األول عــام 2007، ألن تلــك الــدول تهيمــن علــى سلســلة التوريــد، أمــا الــدول األدنــى ترتيبــا 
فهــي الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل، والــدول ذات االقتصــادات التــي تعانــي مــن االضطرابــات السياســية 

والكــوارث الطبيعيــة.
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وبالنســبة للــدول العربيــة، فيظهــر عــدم التجانــس بمؤشــر الخدمــات اللوجســتية فيمــا بينهــا، ففــي عــام 2014 
حــازت ثــالث دول عربيــة مــن بيــن الــدول الخمســين األولــى عالميــا بالترتيــب للمؤشــر، وفــي عــام 2018 نجــد 
أن االمــارات العربيــة المتحــدة احتلــت المرتبــة )11( علــى المســتوى العالمــي بعــد ان كانــت بالمرتبــة )27( عــام 
2014. وجــاءت دولــة قطــر بالمرتبــة )30(، وســلطنة عمــان بالمرتبــة )43(، والســعودية بالمرتبــة )55(، ثــم البحريــن 
)59(، والكويــت )63(، فمصــر )67(، وبعدهــا لبنــان )79( فــاألردن بالمرتبــة )84(، وأخيــرا تونــس والمغــرب والجزائــر 
بالمراتــب )105، و109 و117(. وفــي آخــر القائمــة العالميــة تأتــي الســودان وموريتانيــا بالمرتبتيــن )121، 135(، 

وســوريا )138(، والصومــال )144( والعــراق )147( وليبيــا )154(، كمــا يوضــح بالجــدول التالــي.

الجدول رقم )4/2(
 Logistic Performance Index LPI ترتيب الدول العربية وأفضل عشر دول بمؤشر الخدمات اللوجستية

للعام 2018

الترتيب العالميالدول العربيةالترتيب العالميالدولــة

11االمارات العربية1المانيـــا

30قطــر2الســويد

43سلطنة عمان3بلجيــكا

55السعودية4النمســا

59البحرين5اليابــان

63الكويت6هولنــدا

67مصر7سنغافورة

79لبنان8الدانمارك

84األردن9بريطانيـا

105تونس10فلنــدا

109المغربيتبع الدول العربية

135موريتانيا117الجزائر

138سوريا121السودان

154, 147العراق و ليبيا144الصومال
http://lpi.worldbank.org /international/ scorecard/ .2018 ،المصدر: البنك الدولي

radar/25/C/DEU/2018
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ثامـنـا: مؤشر خّفة الحركة اللوجستي لألسواق الناشئة للعام 2019م
Agility Emerging Markets Logistics Index 2019

يعــّد مؤشــر خّفــة الحركــة اللوجســتي لألســواق الناشــئة أكثــر داللــة علــى نمــو وتطــور األســواق الناشــئة فــي مجــال 
شــبكة الخدمــات اللوجســتية، فتحليــل األســواق يتطلــب درجــة فهــم أعمــق لخصوصيــة ولمحــّرك نمــو كل ســوق، 
لذلــك اتبــع نهــج مؤشــر خّفــة الحركــة اللوجســتية ثــالث ُســُبل رئيســة لقيــاس تطــور األســواق اللوجســتية )المصــدر: 
John Manners-Bell and Essa Al-Saleh, Agility Emerging Markets Logistics Index 2019, 
2019, vdethorey@agility.com.(،

 
وهذه الُسُبل هي:

1. الفرص اللوجستية المحلّية؛ داخل الدولة.
2. الفرص اللوجستية الدولية.

3. أساسيات أطر األعمال.
وعليــه، فــإن المنهــج الجديــد قــد قّســم المعاييــر أعــاله لتلــك المؤشــرات فــي ثــالث مجموعــات متســاوية الــوزن، 

أعطــى كل منهــا نســبة الثلــث )%33(. وقــد شــملت تلــك المجموعــات المؤشــرات التاليــة:

والشكل التالي يوّضح ترتيب المملكة العربية السعودية بالخدمات اللوجستية بين دول 
العالم وبعض الدول العربية للعام 2018م.

الشكل رقم )2/4(
ترتيب السعودية بالخدمات اللوجستية بين دول العالم 
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1. الفرص اللوجستية المحلّية: داخل الدولة، وتشمل:

 حجم ونمو سوق اللوجستيك المحلي	 
 حجم ونمو االقتصاد	 
 حجم ونمو السكان	 
 عدالة توزيع الدخل	 
 درجة المدنّية والتحّضر	 
 نمو عناقيد األعمال.	 

2. الفرص اللوجستية الدولية، وتشمل:

 حجم ونمو سوق اللوجستيك الدولي	 
 حجم ونمو كثافة اللوجستيك التجارية	 
 جودة وترابط البنية التحتية	 
 وقت وكلفة اإلجراءات عبر الحدود.	 

3. أساسيات وركائز أطر األعمال، وتشمل:

 البيئة التنظيمية	 
 ديناميكية االئتمان والديون	 
 انفاذ العقود وأطر مكافحة الفساد	 
 التضخم واستقرار األسعار	 
 كلفة الجريمة والعنف	 
 القدرة للوصول الى السوق واالستقرار المحلي.	 

ووفقــا لتلــك المعاييــر والمؤشــرات، فقــد خلــص مؤشــر الخفــة اللوجســتية الكّلــي بالترتيــب العالمــي الموضــح 
بالجــدول التالــي، حيــث يتبيــن أن ترتيــب األردن جــاء بالمرتبــة ال )19( مــن بيــن خمســين دولــة تــّم اســتطالع آرائهــا، 
ــة، وســلطنة  ــة السادســة، وقطــر الثامن ــن اســتحوذت االمــارات علــى الترتيــب الثالــث، والســعودية المرتب فــي حي
عمــان بالمرتبــة الثانيــة عشــرة، ثــم المغــرب والكويــت بالمرتبتيــن ال )17 و  18(، وبعدهــا مصــر )26( ولبنــان )29(، 

ــا بالمراتــب )33 و35 و46( علــى الترتيــب. ــرا تونــس والجزائــر وليبي وأخي
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الجدول رقم )4/3(
المؤشر الكلي ألداء األسواق الناشئة في خّفة الحركة اللوجستية لألسواق للعام 2019

أساسيات 
األعمال

الفرص اللوجستية 
الدولية

الفرص اللوجستية 
المحلية

مؤشرالخّفة 
اللوجستية  لألسواق 

الناشئة
الدولةالترتيب

7.129.708.828.871China

6.357.208.097.392India

8.895.485.566.163UAE

5.945.946.326.094Indonesia

8.395.645.236.005Malaysia

7.675.235.275.716KSA

5.136.235.345.677Mexico

7.844.855.385.628Qatar

5.495.855.275.569Turkey

5.316.124.885.4810Vietnam

7.734.844.985.4412Oman

6.614.924.655.1317Morocco

6.194.625.095.1018Kuwait

5.994.784.875.0419Jordan

4.405.155.034.9620Philip-pines

4.844.644.954.8026Egypt

4.304.694.934.7129Lebanon

5.164.504.544.6433Tunisia

4.804.254.864.5935Algeria

1.654.414.453.9046Libya

Source: John Manners-Bell and Essa Al-Saleh, Agility Emerging Markets Logistics Index 
2019, 2019, vdethorey@agility.com.
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والشكل التالي يوّضح ترتيب المملكة العربية السعودية لمؤشر خّفة الحركة اللوجستية 
لدول األسواق الناشئة للعام 2019م.

الشكل رقم )3/4(
المؤشر الكلي ألداء األسواق الناشئة في خّفة الحركة اللوجستية للعام 2019م
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تــاســــعا: المبادرات الممّكنة لتفعيل دور وتنافسية قطاع اللوجستيك في االقتصاد

1.  إنشاء معهــد للخدمات اللوجستية، يقوم على رفع قدرات ومهارات العاملين باللوجستيك. 
ــدة: شــركة ِعلــم، شــركة وصــل، نظــام التتبــع،  ــة واحـ 2.  ربــط جميــع األنظمــة العاملــة ذات العالقــة فــي منّصـ

ــة. نظــام شــموس، ونظــم المعامــالت االلكترونيــ
3.  إيجــاد برنامــج تمويلــي خــاص Credit Scheme لمراكــز وشــركات الخدمــات اللوجســتية ُمراعيــا ومبنيــا علــى 

سلســلة القيمــة لهــذه الخدمــات. 
4.  تطويــر برنامــج مالئــم لنظــام نطاقــات المطبــق مــن قبــل وزارة العمــل بحيــث يعطــي فرصــة زمنيــة كافيــة 

لتأهيــل الشــباب الســعودي بالمهــارات والقــدرات الالزمــة للقطــاع. 
5.  اشــراك القطــاع الخــاص فــي رســم السياســات ووضــع اللوائــح ليكــون القــرار تشــاركيا فيمــا بيــن القطــاع العــام، 

والقطــاع الخــاص، وقطــاع مؤسســات المجتمــع التطوعــي غيــر الربحي. 

عاشــرا: التحديات لقطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة

يمــّر  أنــه  اآل  المملكــة،  اللوجســتية القتصــاد  الخدمــات  الــذي يقدمــه قطــاع  الكبيــر  النشــاط  الرغــم مــن  علــى 
االقتصاديــة  للتنميــة  اســاس  كداعــم  لينهــض  أمامــه  المتاحــة  الفــرص  اســتغالل  وتدنــي  التحديــات،  ببعــض 

بالمملكــة. واالجتماعيــة 
وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة قــد لعبــت دورا حيويــا فــي تفعيــل نشــاط القطــاع اللوجســتي، اال انــه مــا زال هنــاك 
مجــاال النطالقتــه أكثــر لخدمــة القطاعــات االقتصاديــة المتعــددة فــي مجتمــع األعمــال الــذي نعيشــه داخــل 
المملكــة، وضمــن اإلطــار االقليمــي الخليجــي، واإلطــار العربــي، وحتــى اإلطــار الدولــي المتنــوع المعامــالت التجاريــة 

فيمــا بيــن قــارات العالــم والمملكــة.
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ومن أبرز التحديات الواجب تجاوزها واالفادة منها ما أمكن التالي:
 نقــص المعلومــات الكاملــة لحركــة ونشــاط القطــاع علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي، وكذلــك علــى مســتوى 	 

كل قطــاع اقتصــادي.
 عدم وجود مناطق خدمات لوجستية على كل من:

 مداخل الحدود الدولية البرية، والمنافذ البحرية، وقرب المطارات الدولية والداخلية.. 1
 مداخل المناطق الكبرى، كمنطقة الرياض، وجّدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.. 2
 قلة ربط شبكات الطرق البرية والداخلية مع شبكات القطار، ومع الخطوط الجوية.. 3
 غيــاب إطــار تنظيمــي ألعمــال وخدمــات اللوجســتيك، ينظــم طبيعــة األعمــال، ويحــدد المواصفــات القياســية 	 

لهــا، ويحفــظ حقــوق األطــراف المقدمــة للخدمــة، واألطــراف المســتفيدة منهــا. كمــا ويتابــع تقييــم أنشــطتها 
بمؤشــرات أداء مناســبة. 

لتفــادي 	  بأنواعــه بشــكل عــادل لجميــع األطــراف،  النقــل والشــحن  للتأميــن علــى وســائل   تحديــد أســعار 
واقعــي. مبــرر  أســعارها دون  زيــادة  وبالتالــي  والخدمــات،  الســلع  علــى  أخيــرا  التكاليــف  ورفــع  االســتغالل، 

 تدنــي االفــادة القصــوى مــن التعــاون فيمــا بيــن دول المجلــس، وكذلــك التعــاون مــع دول االقاليــم القريبــة، 	 
وخاصــة قارتــي أفريقيــا، وآســيا. فعلــى الرغــم مــن أهميــة التعــاون الحكومــي مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

ودول أمريــكا الالتينيــة، اآل أن االهتمــام بالقــارات األخــرى القريبــة مــا زال متواضعــا.

حادي عشر: التوصيات والمرئيات لتطوير اللوجستيك كقطاع حيوي

مــن خــالل الواقــع العملــي لقطــاع الخدمــات اللوجســتية، ومــا تفرضــه األوضــاع الحاليــة والمســتقبلية مــن توجــه 
لتنميــة هــذا القطــاع وغيــره مــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، وفــي ظــّل توجــه الرؤيــــة 2030 بتعزيــز دور 

الخدمــات اللوجســتية، وزيــادة مســاهمتها فــي االقتصــاد، فإننــا نوصــي بمــا يلــي:
 إنشاء بنك معلومات متكامل لقطاع الخدمات اللوجستية.	 
 ايجــاد مناطــق خدمــات لوجســتية، وتحســين اجــراءات المنافــذ فــي كل مــن: مداخــل الحــدود الدوليــة البريــة، 	 

والمنافــذ البحريــة، وقــرب المطــارات الدوليــة والداخليــة. وكذلــك علــى مداخــل مناطــق الريــاض، وجــّدة، 
والدمــام، ومكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة.

 تطويــر البنيــة التحتيــة بمــا يعــزز أعمــال اللوجســتيك؛ وذلــك بربــط شــبكات الطــرق البريــة الدوليــة، والشــبكات 	 
الداخليــة مــع شــبكات القطــار، ومــع الخطــوط الجويــة لتســهيل مــرور البضائــع عبرهــا.

 ايجــاد واقــرار إطــار تنظيمــي ألعمــال وخدمــات اللوجســتيك، وتطويــر اجــراءات العمــل بمــا ينّظــم طبيعــة 	 
األعمــال، ويحــدد مواصفاتهــا القياســية، مــن أجــل الحفــاظ علــى حقــوق األطــراف جميعهــا، وهــذا يعنــي تبّنــي 
مؤشــرات أداء قياســية لألنشــطة للحفــاظ علــى جــودة الخدمــة، ورفــع تنافســية القطاعــات ذات العالقــة. 

 تحديد أسعار عادلة للتأمين على وسائل النقل والشحن تفاديا لالستغالل، وتجّنبا لرفع التكاليف.	 
 اعادة تعزيز التعاون فيما بين دول المجلس، بتفعيل االتفاقيات المبرمة.	 
 فتح أبواب التعاون أكثر مع قارتي أفريقيا، وآسيا، بحيث تصبح السعودية محورا لوجستيا بين القارات الثالثة.	 
ــر 	  ــره بمــا يخــدم تحســين وتطوي ــم الخدمــات اللوجســتية كالــذكاء الصناعــي وغي ــر ســبل وتقنيــات تقدي  تطوي

ــة اللوجســتيك علــى مســتوى المملكــة. فعالي
 مكافحــة أعمــال التســتر التجــاري وغيــره، بمــا يمّكــن زيــادة مســاهمة أعمــال اللوجســتيك بمؤسســات األعمــال، 	 

وبالتالــي باالقتصاد ككل.
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