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 االهداف من عدد صياغة تم السعودي، الوزراء مجلس اقرها والتي م2030 اململكة رؤية إطار  في

 التنافسية مؤشر  في 25 املركز  من االنتقال) األهداف تلك ومن ها،لتحقيق اململكة تسعى التي

 التي االستراتيجية لألهداف تحليلية قراءة يلي فيما ونستعرض (األولى 10 املراكز  أحد إلى العالمي

  :املستهدفة املجاالت من مجال كل في م2030 اململكة رؤية يحقق بما صياغتها تم

 
ا
 :االقتصادية التنمية مجال أوال

 : منها االستراتيجية األهداف من عدد صياغة تم 

 .األولى 10 املراكز  أحد إلى العالمي التنافسية مؤشر  في 25 املركز  من االنتقال

وفي البداية نود أن نوضح أن العديد من املؤسسات واملنظمات العاملية ابتكرت مجموعة من 

بهدف تقييم الدول ومعرفة  ،املجاالت داء الدول في العديد منأاملؤشرات التي تستخدمها لقياس 

مدى قوة أو ضعف تلك الدول على هذا املؤشر، باإلضافة إلى التنبؤ بالوضع املستقبلي لتلك 

 الدول.

مؤشر  (World Economic Forumبدافوس )ر املنتدى االقتصادي العالمي وفي هذا املجال ُيصد  

والذي يتم من خالله احتساب درجات  (Global Competitiveness Indexالعالمي )التنافسية 

بحسب تقرير التنافسية العالمي على أنها قدرة  التنافسية، وتعرف مؤشر التنافسية لدول العالم

 مرتفع ومستمر لنمو حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي. لالبلد على تحقيق معد

يستطيع املؤشر من خاللها  مركب 12ويجدر االشارة إلى أن مؤشر التنافسية العالمي يتكون من 

 :وهيوذلك عن طريق جمع البيانات املتعلقة بها احتساب درجات الدول 
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 والتي تضم: Basic requirementsاملجموعة األولى: املتطلبات األساسية 

 بيئة االقتصاد الكلي ،Infrastructure ، البنية التحتيةInstitutions املؤسسات 

Macroeconomic environment ، الصحة والتعليم األساس يHealth and primary 

education. 

 والتي تضم: Efficiency enhancersاملجموعة الثانية: 

 Goods كفاءة أسواق السلع ،Higher education and training التعليم الجامعي والتدريب

market efficiency، كفاءة سوق العمل Labor market efficiency، التطوير سوق امل 

Financial market development، الجاهزية التكنولوجية Technological readiness،  حجم

 .Market sizeالسوق 

والتي  Innovation and sophistication factorsاملجموعة الثالثة: عوامل االبتكار والتطوير 

 تضم:

 .Business sophistication بيئة األعمال ، تطور Innovationاالبتكار 

وضع اململكة العربية السعودية على تطور  من خالل الرسم البياني التالي نستعرضفي البداية و

 ؤشر:هذا امل
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 (WEFلمي )املصدر: املنتدى االقتصادي العا                   

خر أربعة تقارير آمن خالل الرسم البياني تراجع الترتيب العالمي للمملكة خالل  حيث يتضح

وصل م 2013-2012 الثامن عشر عامترتيب اململكة  صدرت ملؤشر التنافسية العالمي حيث كان

  دوله يشملهم التصنيف.  140من أصل  .م2016-2015عام إلى الخامس والعشرين 

خر اصدار ملؤشر التنافسية آترتيب الدول العربية بحسب  التاليالل الجدول خ ونستعرض من

  :م2016-2015العالمي 

 الدولة
 الترتيب العالمي

(1-140) 

 النقاط

(1-7) 

 5.3 14 قطر

 5.2 17 العربية املتحدة االمارات

 5.1 25 السعوديةاململكة العربية 

 4.6 34 الكويت

 4.5 39 البحرين

 4.2 62 عمان

 4.2 64 األردن
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 4.2 72 املغرب

 4 87 الجزائر

 3.9 92 تونس

 3.8 101 لبنان

 3.7 116 مصر
 (WEFاملصدر: املنتدى االقتصادي العالمي ) 

يوضح الجدول السابق ترتيب الدول العربية حيث احتلت قطر املرتبة األولى في مؤشر التنافسية  

نقطة، وتلتها اإلمارات باملركز  5.3نقاط بلغ  عددب محققة املركز الرابع عشر  2015/2016العاملية 

 نقطة. 5.2نقاط بلغ  عددبالسابع عشر 

 نقطة، 5.1نقاط بلغ  عددبعامليا  25وفي املرتبة الثالثة عربيا، جاءت السعودية لتحتل املرتبة 

واحتلت  نقطة، 4.6نقاط بلغ  عددبعامليا  34وحصلت الكويت على املرتبة الرابعة عربيا و

 .نقطة 4.5نقاط بلغ  عددبعامليا  39بحرين املرتبة الخامسة عربيا وال

 عددبدوله شملها املؤشر  140وحلت مصر املركز األخير عربيا واملائة وستة عشر عامليا من أصل 

 نقطة. 3.7نقاط بلغ 

، وجاءت نقطة5.8عدد نقاط بلغ باحتلت سويسرا الترتيب العالمي  فقد على الصعيد الدوليأما 

نقطة، ثم الواليات املتحدة األمريكية باملركز الثالث 5.7عدد نقاط بلغ بافورة في املركز الثاني سنغ

. نقطة، 5.6عدد نقاط بلغ ب
ا
 وهولندا خامسا

ا
   حلت أملانيا رابعا

وسويسرا  العربية السعودية مقارنة بين اململكة والرسم البياني التاليينونعقد من خالل الجدول 

 ملعرفة نقاط القوة والضعف باملؤشرات الفرعيةاألولى عامليا و 
ا
املكونة  للمملكة قطر األولى عربيا

 ملؤشر التنافسية العالمي:
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 اململكة قطر سويسرا املؤشر م

 Institutions 5.8 5.9 5.1املؤسسات  1

 Infrastructure 6.2 5.6 5.1البنية التحتية  2

 Macroeconomic environment 6.5 6.7 6.6بيئة االقتصاد الكلي  3

 Health and primary education 6.5 6.3 6الصحة والتعليم األساس ي  4

 Higher education and training 6 5.1 4.7التعليم الجامعي والتدريب  5

 Goods market efficiency 5.4 5.5 4.7كفاءة أسواق السلع  6

 Labor market efficiency 5.8 5 4.3كفاءة سوق العمل  7

 Financial market development 5.1 5 4.3تطوير سوق املال  8

 Technological readiness 6.3 5.4 4.7الجاهزية التكنولوجية  9

 Market size 4.7 4.2 5.4حجم السوق  10

 Innovation 5.8 5 3.8االبتكار  11

 Business sophistication 5.8 5.4 4.5تطور بيئة األعمال  12

 (WEFاملصدر: املنتدى االقتصادي العالمي )
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  م2015/2016ويوضح الجدول التالي ترتيب اململكة على كل مؤشر فرعي عام 

 النقاط املؤشر م
الترتيب 

 العالمي

 Institutions 5.1 24املؤسسات  1

 Infrastructure 5.1 30البنية التحتية  2

 Macroeconomic environment 6.6 4بيئة االقتصاد الكلي  3

 Health and primary education 6 49الصحة والتعليم األساس ي  4

 Higher education and training 4.7 49التعليم الجامعي والتدريب  5

 Goods market efficiency 4.7 29كفاءة أسواق السلع  6

 Labor market efficiency 4.3 60كفاءة سوق العمل  7

 Financial market development 4.3 41تطوير سوق املال  8

 Technological readiness 4.7 42الجاهزية التكنولوجية  9
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 Market size 5.4 17حجم السوق  10

 Innovation 3.8 34االبتكار  11

 Business sophistication 4.5 29تطور بيئة األعمال  12
 (WEFالعالمي ) املصدر: املنتدى االقتصادي

واألمان وانخفاض معدالت الفساد والجريمة بها وفي إطار ما تشهده اململكة من االستقرار واألمن 

تحقيق الهدف الوارد  وتطلعات القيادة السياسية باململكة إلى تحقيق معدالت تنمية كبيرة، فإن

لتنافسية العالمي( يعد أمرا م )االنتقال ألحد املراكز العشر األولى في مؤشر ا2030برؤية اململكة 

تتمثل في امور تستهدف  من خالل الجدول السابقممكنا حيث أن العوامل التي تمثل اشكالية 

 الرؤية معالجتها خالل السنوات القادمة.   

 :منها على سبيل املثالوالتي  

مركز يعد ستوى العالم وهو على م 60حيث تأتي اململكة في املركز  ،كفاءة سوق العمل باململكة

أحد مكونات هذا املؤشر واملتمثل في نسبة النساء  املتأخر هو متأخرا، ويعود السبب في هذا املركز 

، ويتضح من خالل رؤية  137في القوى العاملة إلى الرجال والتي تحتل اململكة فيها املركز 
ا
عامليا

املرأة في سوق العمل  رفع نسبة مشاركةاالستراتيجية )ها وضعت ضمن أهدافها م أن2030اململكة 

( وهو ما سوف يحسن من مركز اململكة في كفاءة سوق العمل وما يترتب علية من ٪30إلى  ٪22من 

 تحسبن املركز العام للمملكة على مستوى التنافسية العالمي.

 
ا
على مستوى العالم ويعود السبب في  29كفاءة أسواق السلع باململكة تأتي اململكة في املركز أيضا

املركز املتأخر هو أحد مكونات هذا املؤشر واملتمثل في الواردات كنسبة مئوية من الناتج  هذا

، وفي الرؤية )رفع نسبة  118املحلي االجمالي للمملكة والذي تحتل اململكة فيه املركز 
ا
عامليا
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هو ما ( وبالتالي تخفيض فاتورة الواردات و ٪75إلى  ٪40املحتوى املحلي في قطاع النفط والغاز من 

 يتسبب في تحسين مركز اململكة على هذا املؤشر. 

م على )زيادة 2030وكذلك ما يتعلق بالصحة والتعليم األساس ي فقد تضمنت رؤية اململكة 

ويتضح بعد هذا العرض أن اململكة تخطط ملعالجة عاما(.  80إلى  74متوسط العمر املتوقع من 

 تنافسية العالمي لتحقيق أحد املراكز العشرةأوجه القصور املوجود في تصنيفها على مؤشر ال

 بمشيئة هللا.  األولى

 

 


