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باالعتماد على أحدث املعلومات املتوفرة لديها و الصادرة عن بعض اجلهات الرسمية  الورقةالشرقية بإعداد هذه  قامت غرفة: إخالء مسئولية
مسئولية أو تبعات مباشرة أو غري مباشرة قد تنتج إثر االعتماد على املعلومات الواردة فيها ، و ال يحق ألي جهة  ةال تتحمل أيالغرفة  واملعتمدة ، إال أن

ال ميكن االعتماد عليها بشكل كامل، وعلى اجلهة حيث  فقط لالسرتشاد بها هذه الورقةى الغرفة بأية التزامات أو اتهامات، وقد مت إعداد الرجوع عل
رفة املستفيدة االعتماد على أحد املكاتب االستشارية املعتمدة باململكة إلعداد دراسة جدوى تفصيلية للتوصل اىل نتائج مؤكدة، كما يحق للغ

      .عديل املعلومات الواردة فيها بدون إشعار اجلهة املستفيدةت
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:متهيد  
  

التعليم األهلي من القطاعات االقتصادية الهامة التي تسعى احلكومة السعودية اىل تشجيع  يعترب قطاع
االستثمار اخلاص فيها للتخفيف من الضغط الكبري الذي يقع على ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع حجم املبالغ 

الدولة لعام املالية اصصة لقطاع التعليم، حيث تبلغ خمصصات التعليم والتدريب يف ميزانية 
من النفقات املعتمدة بامليزانية % ٢٤مليار ريال سعودي، ومبا ميثل نسبة  ١٦٨٫٦.هـ ما يزيد عن١٤٣٢/١٤٣٣

  .عما تخصيصه يف العام السابق% ١٣وبزيادة قدرها 
  

 بالنظر، باململكة بشكل عام يعترب قطاع التعليم املدرسي من أهم ااالت والفرص الواعدة للمستثمرينو
كذلك غرافية والتوزيع السكاين باململكة، ووميوكذلك الرتكيبة الد ذا القطاعله املقدم الدعم احلكومي إىل

والذي  ، وأيضاً بسبب ارتفاع مستوى الدخل يف اململكةاملواطنني واملقيمني نحو التعليم املتميز توجهات
  .ينعكس على االهتمام بالتعليم

  
يف خمتلفة  رقية من أجل تشجيع االستثمار يف املنطقة الشرقيةيف إطار اجلهود التي تبذلها غرفة الشو

الفرص االستثمارية "، فقد مت إعداد هذه الورقة األولية والتي حتمل عنوان القطاعات واألنشطة االقتصادية
 بهدف استكشاف الفرص االستثمارية املوجودة يف قطاع التعليم" يف قطاع التعليم يف املنطقة الشرقية

 لرجال األعمال وبحيث تكون هذه الورقة مرشداً أولياً )من املرحلة االبتدائية حتى املرحلة الثانوية( املدرسي
، حيث تقوم الورقة باستعراض أهم مؤشرات يف املنطقة الشرقية لراغبني يف االستثمار يف قطاع التعليما

قطاع يف واقع جانب العرض تحليل ب قومت، كما بشكل خاص املنطقة الشرقية اململكة و قطاع التعليم يف
حتديد حجم الفجوة املتوقعة يف قطاع التعليم  يهدف اىلإعداد حتليل أويل  و، التعليم األهلي بشكل تفصيلي

وذلك على  خالل اخلمس سنوات القادمة "، املتوسطة، الثانويةاالبتدائية" التعليمية يف كافة املراحل
  .ناتلكل من البنني والب  مستوى املدارس األهلية

  
وتأتي أهمية إعداد هذه الورقة من حيث أهمية توفري املعلومات أمام املستثمرين يف قطاع التعليم األهلي 

، وأهم القواعد املنظمة له القطاعبوإحصائي يتضمن كافة املؤشرات املتعلقة  اقتصاديوإمدادهم بتحليل 
  .  األهلي التعليم قرار االستثمار يف قطاع اتخاذومبا ميكن أن يفيدهم عند دراسة 

  
املؤشرات االقتصادية األساسية لقطاع "احملور األول  وتتكون الورقة من ثالثة حماور رئيسية، تناول

للمالمح واملؤشرات الرئيسية لقطاع التعليم يف اململكة بشكل عام واملنطقة  استعراضا"التعليم
  .الشرقية بشكل خاص

  
فقد تناول بالتحليل  ،"ةيف قطاع التعليم باملنطقة الشرقي حتليل جانب العرض"وبالنسبة للمحور الثاين

جانب العرض لقطاع التعليم األهلي واألجنبي يف املنطقة الشرقية، وقام بالرتكيز على قطاع التعليم األهلي 
  .مدارس البنني والبنات وذلك حسب) ابتدائي، متوسط، ثانوي(يف كافة املراحل التعليمية 

  
 أعتمد ، فقد"الفجوة املتوقعة يف قطاع التعليم األهلي يف املنطقة الشرقية" الثالثوفيما يتعلق باحملور 

متوسط معدل النمو التاريخي لعدد الفصول يف املدارس األهلية،  استخدام على طريقة التنبؤ من خالل
الفجوة  وذلك كمرجعية مت االعتماد عليها لتوقع الطلب املستقبلي على قطاع التعليم األهلي وحتديد حجم

  .املستقبلية املتوقعة خالل اخلمس سنوات القادمة
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مت فقد "أهم اللوائح واألنظمة احلاكمة واملشجعة للتعليم األهلي باململكة"أما بالنسبة للمحور الرابع 

أهم األنظمة واللوائح التي حتكم نشاط عمل قطاع التعليم األهلي يف اململكة خاصة  ستعراضال تخصيصه
هـ بشأن ١٤٣٢هـ و األمر امللكي الصادر عام ١٤١٩حة املدارس األهلية و قرار جملس الوزراء لعام ما يتعلق بالئ

رفع رواتب املعلمني واملعلمات السعوديني و إجراءات وزارة املالية ملنح قروض لتأسيس املدارس األهلية، 
      .     ملدارس األهليةالتي وضعتها وزارة الشئون البلدية والقروية مؤخراً لتأسيس ا االشرتاطاتو 
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: احملور األول  
 املؤشرات االقتصادية األساسية لقطاع التعليم

  
أهم املؤشرات االقتصادية اخلاصة بقطاع التعليم يف اململكة، ومبا ميكن  استعراضاىل يهدف هذا احملور 

وأهم املؤشرات  ، اململكةأولياً عن مالمح قطاع التعليم ودوره يف التنمية االقتصادية يف انطباعاأن يعطي 
 املدرسيما يتعلق بقطاع التعليم  استنتاجالتي ميكن من خاللها  و لقطاع التعليم يف اململكة املالية العامة

  .بشكل خاص
  

 :املؤشرات املالية األساسية لقطاع التعليم ١-١
  

 ريال سعودي ومبعدل منو مليار ٧٫٧ما يزيد عن  ٢٠٠٩بلغ حجم اإليرادات التي حققها قطاع التعليم خالل عام 
نعكس ذلك على ارتفاع فائض التشغيل الذي حققه ا، وقد )١(وذلك وفقاً للجدول رقم % ٥٫٤بلغ  سنوي

  .%٥٫٣بلغ  سنوي مليار ريال سعودي ومبعدل منو ٢٫٨القطاع ليبلغ ما يزيد عن 
  

  )مليون ريال(تطور فائض التشغيل يف قطاع التعليم ) :  ١(شكل رقم 
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  املؤشرات املالية لقطاع التعليم باململكةتطور ): ١(جدول رقم 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ املؤشر
معدل النمو 

(%)السنوي  

  اإليرادات 
%٥٫٤ ٧٦٦٢ ٧٤١٣ ٧٠٣١ ٦٥٤٣ )مليون ريال(  

  النفقات 
%٥٫٥ ٤٨٤٩ ٤٦٢٥ ٤٤١٤ ٤١٢٩ )مليون ريال(  

  فائض التشغيل
  )النفقات  –اإليرادات (

٥٫٣ ٢٨١٣ ٢٧٨٨ ٢٦١٧ ٢٤١٤%  

 .مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات: املصدر

  
  
 :التوظيفدور قطاع التعليم يف  ٢-١

  
، ويالحظ %٤٤، يشكل السعوديون منهم نسبة موظفألف  ٨٩يعمل يف قطاع التعليم باململكة ما يزيد عن 

   %.٤وي السنيف قطاع التعليم حيث بلغ معدل النمو  املوظفنيالنمو املتزايد يف عدد 
 

يف  املوظفنيالتي حصل عليها ) جمموع الرواتب واألجور واملزايا والبدالت اإلضافية(بلغ حجم التعويضات وقد 
، وذلك وفقاً أيضاً% ٤سنوي بلغ مليار ريال سعودي ومبعدل منو  ٢٫٩ما يزيد عن  ٢٠٠٩قطاع التعليم عام 

 ).٢(للجدول رقم 
 

  باململكة التوظيفيف  دور قطاع التعليمتطور ): ٢(جدول رقم 
  

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ املؤشر
معدل النمو 

(%)السنوي  

%٤ ٨٩٢٨٦ ٨٦٤٩٩ ٨٣٣٤٢ ٧٩٣٨٧ املوظفنيإجمايل   

%٤ ٣٩٧٣٦ ٣٨٦٢٤ ٣٧٤٦٤ ٣٥٨٢٩ سعوديون  

%٤ ٤٩٥٥٠ ٤٧٨٧٥ ٤٥٨٧٨ ٤٣٥٥٨ غري سعوديني  

  املوظفنيتعويضات 
%٤ ٢٩١١ ٢٨١٥ ٢٦٨٧ ٢٥٥٨ )مليون ريال(  

 .لحة اإلحصاءات العامة واملعلوماتمص: املصدر
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   بقطاع التعليم يف اململكة املوظفني عددتطور ): ٢(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :اإلنفاق الرأسمايل يف قطاع التعليم ٣-١

  
 مليون ريال ومبعدل منو ١٢٣ما يزيد عن  ٢٠٠٩بلغ حجم األصول املشرتاه  يف قطاع التعليم خالل عام 

، وذلك باململكة زيادة حجم االستثمار الرأسمايل يف قطاع التعليمالذي يعكس األمر  ،% ٥بلغ سنوي ي
  ).٣(وفقاً للجدول رقم 

  
   قطاع التعليم باململكة األصول املشرتاة يفتطور ): ٣(جدول رقم 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ املؤشر
معدل النمو 

(%)السنوي  

  األصول املشرتاة
٥% ١٢٣ ١٢٨ ١٢٤ ١٠٧ )مليون ريال(   

 .مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات: ملصدرا



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٩  

  )مليون ريال(يف قطاع التعليم  ةتطور حجم األصول الثابتة املشرتا) :  ٣(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 :يف املنطقة الشرقية حجم سوق التعليم قبل اجلامعي ٤-١

 
ململكة والبيانات الواردة يف ـ يف اه١٤٣١وفقاً للنتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن لعام  

 .من إجمايل سكان اململكة العربية السعودية% ١٥يرتكز باملنطقة الشرقية نسبة ، )٤(اجلدول رقم 
 

اىل  ٥(من خالل جتميع البيانات املتعلقة بعدد السكان يف املراحل العمرية من ،و)  ٤(ووفقاً للجدول رقم 
، ) قبل اجلامعي(حل التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي وهي الفئات العمرية املناظرة ملرا) سنة ١٩

من السكان السعوديني يف املنطقة الشرقية يرتكزون يف هذه الفئة العمرية، % ٣٥يتضح أن نسبة 
  .لسكان غري السعودينيفقط بالنسبة ل% ١١مقارنة بنسبة بلغت 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١٠  

 شرقيةاألهمية النسبية لسكان املنطقة ال) : ٤( جدول رقم 

  البيان
  )ألف( االجمايل  )ألف( غري سعوديني  )ألف( سعوديون

  إجمايل  إناث  ذكور  إجمايل  إناث  ذكور  إجمايل  إناث  ذكور
املنطقة 
  ٤١٠٦  ١٦٨٢  ٢٤٢٣  ١٢١٤  ٢٩٠  ٩٢٤  ٢٨٩١  ١٣٩٢  ١٤٩٩  الشرقية

  إجمايل اململكة
٢٧١٣٧  ١١٦٧٧  ١٥٤٦٠  ٨٤٢٩  ٢٤٩٦  ٥٩٣٢  ١٨٧٠٧  ٩١٨٠  ٩٥٢٧  

نسبة املنطقة 
 %١٥ %١٤ %١٦ %١٤ %١٢ %١٦ %١٥ %١٥ %١٦  قيةالشر

حجم سكان 
املنطقة 
  الشرقية 

  )سنة ١٩-  ٥من (

١١٩٠ ٥٧٢ ٦٣٠ ١٣٣٤ ٥٨٠ ٧٤٠ ١٠١٢ ٥٠١ ٥١٠ 

نسبة السكان 
 %٢٩ %٣٤ %٢٦ %١١ %٢٠ %٨ %٣٥ %٣٦ %٣٤  )سنة ١٩ -  ٥من (

  .املعلومات، الكتاب اإلحصائي السنوي مصلحة اإلحصاءات العامة و: املصدر

  ) سنة ١٩ -٥(نسبة السكان السعوديني يف املرحلة العمرية ) :٤(ل رقم شك

  من إجمايل السكان السعوديني يف املنطقة الشرقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١١  

حسب املدن  )سنة ١٩حتى  ٥(يف املرحلة العمرية من  سكان املنطقة الشرقية  ١- ٤- ١
  :الرئيسية

 
الرئيسية يف املنطقة الشرقية يف الفئة العمرية اخلاصة بعدد سكان املدن خالل جتميع البيانات من 

، يتبني أن أكرب املدن من )٥(ووفقا للجدول رقم  )سنة ١٩حتى  ٥(املناظرة ملرحلة التعليم قبل اجلامعي 
  .الدمام تليها اخلرب ثم القطيف حيث تركز السكان يف هذه الفئة

  
 )سنة ١٩حتى  ٥(العمرية من يف املرحلة  املنطقة الشرقية أهم مدن سكان) : ٥(جدول رقم 

  البيان
  االجمايل  غري سعوديني  سعوديون

  إجمايل  إناث  ذكور  إجمايل  إناث  ذكور  إجمايل  إناث  ذكور

 ٢٣١٨٠٧ ١١٢٧٣٨ ١١٩٠٦٩ ٤٠٠٧٥ ١٩٤٦٩ ٢٠٦٠٦ ١٩١٧٣٢ ٩٣٢٦٩ ٩٨٤٦٣ الدمام

 ٨١٩٩٤ ٣٣٨٣٤ ٤٨١٦١ ١٨٧٣٦ ١٦٣٦١ ١٤٠٤٥ ٦٣٢٥٨ ٥٢٧٣١ ٥٩٣٨٣ اخلرب

 ١٦٦٥١٨ ٨٣٨٥٣ ٨٢٦٦٥ ٧٠٢٨ ٢٥٩٨ ٤٤٣١ ١٥٩٤٩٠ ٨١٢٥٦ ٧٨٢٣٤ القطيف

 ١٤٢٥٢٠ ٦٩٠٩١ ٧٣٤٢٨ ٣٠٤٠٦ ٤٨٧٧ ١٣٨٥٩ ١١٢١١٤ ٢٨٩٥٧ ٣٤٣٠١ اجلبيل

 ٢١٧١٩ ١٠٥٩٥ ١١١٢٤ ٢١٠١ ٨١١ ١٢٩٠ ١٩٦١٨ ٩٧٨٤ ٩٨٣٤ اخلفجي

 ١٤٨٠٩ ٦٧٠٣ ٨١٠٦ ٢٤٦٨ ٧٢٢ ١٧٤٦ ١٢٣٤١ ٥٩٨٠ ٦٣٦٠ رأس تنوره

  .املعلومات، الكتاب اإلحصائي السنوي مصلحة اإلحصاءات العامة و: املصدر
  
  

  :على التعليم باملنطقة الشرقيةاألسري اإلنفاق متوسط   ٥-١
من خالل االعتماد على مسح إنفاق ودخل األسرة الذي يصدر عن مصلحة اإلحصاءات العامة 

  :نتائج مفادها ما يلي واملعلومات، فقد أمكن التوصل اىل 
  

ريال بشكل  ٣٨٤٠ريال يف حني يبلغ  ٣٢٠على التعليم يبلغ  السنوية أن متوسط إنفاق األسرة السعودي
من % ٢٫٤كما تبلغ نسبة إنفاق األسرة السعودية على التعليم ، )أسر سعودية، غري سعودية( عام 

 .السنويمتوسط جملة إنفاق األسرة السعودية 
 

 نفاقاالم، حيث أن متوسط ويف املنطقة الشرقية ترتفع النتائج عما هو متحقق يف اململكة بشكل عا
كما تبلغ نسبة إنفاق  ،ريال ٥١٩٦ألسرة السعودية يف املنطقة الشرقية على التعليم يبلغ ل السنوي

، وبذلك السنوينفاق االمن متوسط جملة % ٢٫٩األسرة السعودية يف املنطقة الشرقية على التعليم 
ض من حيث متوسط إنفاق األسرة السعودية فتعترب املنطقة الشرقية ثاين أكرب منطقة بعد منطقة الريا

 .على قطاع التعليم



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١٢  

  )ريال(ألسرة السعودية على التعليم حسب املنطقة اإلدارية ل السنوي نفاقاالمتوسط ) :٥(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م٢٠٠٦/٢٠٠٧املعلومات،  اإلحصاءات العامة و مصلحة ،األسرةح إنفاق ودخل سم: املصدر             



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١٣  

  :حملور الثاينا
  )١(حتليل جانب العرض يف قطاع التعليم باملنطقة الشرقية 

  
 واقع سوق التعليم يف املنطقة الشرقية بالرتكيز على التعليم األهلي استعراض م من خالل هذا احملورتسي

ت ، وذلك من خالل دراسة واقع العرض احلايل وأهم املؤشرا)املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية(
  .املتعلقة به

  
 :يف املنطقة الشرقية العرض احلايل للمدارس األهلية ١-٢

تشمل املراحل مدرسة أهلية بنني وبنات  ٣٠٤عدد الشرقية يوجد باملنطقة أنه ، ) ٦(يتضح من اجلدول رقم 
 ١١٧ بعددمدينة الدمام ويرتكز العدد األكرب من هذه املدارس يف ، "املتوسط، الثانوي االبتدائي،"التعليمية 

من إجمايل املدارس، يف حني جاءت مدينة اخلرب يف املركز الثاين من حيث تركز % ٣٨وبنسبة بلغت مدرسة 
من املدارس % ٧١، وبذلك يرتكز نسبة من اإلجمايل% ٣٣مدرسة وبنسبة بلغت  ٩٩عدد املدارس وبعدد بلغ 

 .االهلية يف املنطقة الشرقية يف مدينتي الدمام واخلرب
 

  هـ١٤٣٢/١٤٣٣خالل عام  يف املنطقة الشرقية األهلي قطاع التعليم عدد مدارس: )٦(جدول رقم 

  املدينة
  اإلجمايل  بنات  بنني

  اإلجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي  اإلجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي  اإلجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي

إجمايل 
 ٣٠٤ ٧١ ٩٥ ١٣٨ ١٢٩  ٢٣  ٣٦  ٧٠ ١٧٥  ٤٨  ٥٩  ٦٨  :الشرقية

 ١١٧ ٢٤ ٣٦ ٥٧ ٥٢  ٧  ١٥  ٣٠ ٦٥  ١٧  ٢١  ٢٧  الدمام

 ٩٩ ٢٤ ٣١ ٤٤ ٥٤  ١٢  ١٥  ٢٧ ٤٥  ١٢  ١٦  ١٧  اخلرب

 ٢٤ ٤ ٨ ١٢ ٧  --   ٢  ٥ ١٧  ٤  ٦  ٧  الظهران

 ٢١ ٧ ٦ ٨ ١٢  ٤  ٣  ٥ ٩  ٣  ٣  ٣  اجلبيل

 ١١ ٣ ٣ ٥ ٢  --   --   ٢ ٩  ٣  ٣  ٣  اخلفجي

 ١٠ ٤ ٣ ٣ ٠  --   --   --  ١٠  ٤  ٣  ٣  القطيف

 ٦ ٢ ٢ ٢ ٠  --   --   --  ٦  ٢  ٢  ٢  سيهات

س رأ
 ٣ ١ ١ ١ ٠  --   --   --  ٣  ١  ١  ١  تنورة

 ٢ ٠ ١ ١ ٠  --   --   --  ٢  --   ١  ١  صفوى

  .التعليم، االدارة العامة لتقنية املعلومات وزارة الرتبية و: املصدر

  

                                                
 .تشمل مدارس إدارة التعليم باملنطقة الشرقية:  )١(



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١٤  

  (%)التوزيع النسبي للمدارس األهلية يف املنطقة الشرقية) :  ٦(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 األهلية بالنسبة لعدد املدارس) سنة ١٩حتى  ٥(كثافة السكان يف الفئة العمرية   ٢- ١- ٢
  :حسب املدن الرئيسية

  
من خالل حساب متوسط عدد السكان يف الفئة العمرية املناظرة ملراحل ، و) ٧(يتضح من اجلدول رقم 

يف املدن الرئيسية يف املنطقة  البنني بالنسبة لعدد مدارس )سنة ١٩حتى  ٥(التعليم قبل اجلامعي 
توجد يف  أعلى كثافةأن  )١١يف صفحة رقم ٥بيانات الواردة يف اجلدول رقم ال ستخدامباوذلك (الشرقية

ال يوجد مدارس يف القطيف  يتضح أنهويف مدارس البنات  ،ثم رأس تنورة حمافظة القطيفتليها  اجلبيل"
لية األمر الذي يحمل معه مؤشرات أو ،اخلفجيتي اجلبيل وفع يف مدينتكما أن املتوسط ير ورأس تنورة

التي ال يوجد بها املدن املدن األعلى كثافة ويف قطاع التعليم األهلي يف  استثمارية أكربحول وجود فرص 
  . مدارس بنات

  نسبة عدد السكان بالنسبة لكل مدرسة يف مدن املنطقة الشرقية الرئيسية): ٧(جدول رقم 
  )مدرسة/نسمة (               

  بنات  بنني   البيان

 ١:  ٥٧٥٨  ١:  ٨١٥٩ اجلبيل

 ال يوجد مدارس ١:  ٤٥٩٢ القطيف

 ال يوجد مدارس ١:  ٢٧٠٢ رأس تنوره

 ١:  ٢١٦٨  ١:  ١٨٣٢ الدمام

 ١:  ٥٢٩٨ ١:  ١٢٣٦ اخلفجي

  ١:  ٦٢٧  ١:  ١٠٧٠ اخلرب
  .بيانات حمسوبة بواسطة الباحث: املصدر

  .الرتتيب حسب بند البنني: ملحوظة



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١٥  

 ):بنني(رس األهلية يف املنطقة الشرقية أهم مؤشرات العرض احلايل للمدا ٢-٢
  

االبتدائية  مدرسة تشكل املدارس ١٧٥الشرقية  فيبلغ عددها يف املنطقة) بنني(بالنسبة للمدارس األهلية 
مدرسة تشكل املدارس االبتدائية منها  ١٢٩)  بنات(، يف حني يبلغ عدد املدارس األهلية %٣٩منها نسبة 

  . من كل املدارس األهلية باملرحلة التعليمية اإلبتدائية% ٤٥كما يرتكز نسبة %. ٥٤نسبة 
  

طالب  ٣٥٩٥٢فصل ويدرس بها  ١٨٣٨من ضتت) بنني(مدرسة أهلية  ١٧٥يوجد باملنطقة الشرقية عدد 
طالب، ويبلغ  ٢٠، ويبلغ متوسط عدد الطالب يف كل فصل %٩١يشكل الطالب السعوديني منهم نسبة 

 .فصل ١١متوسط الفصول يف كل مدرسة 
 

من إجمايل املدارس احلكومية واألهلية يف املنطقة الشرقية، % ٢٤نسبة ) بنني(تشكل املدارس االهلية 
من الطالب % ١٨األهلية، ويدرس بها نسبة  من عدد الفصول يف  املدارس احلكومية و% ٢٢ويوجد بها نسبة 

  .يف املدارس احلكومية واألهلية



 الفرص االستثمارية يف قطاع التعليم باملنطقة الشرقية
 

  
  )مدارس بنني( يف املنطقة الشرقية احلكومي و األهلي ع التعليمالعرض احلايل لقطا): ٨(جدول رقم 

  

  .التعليم، االدارة العامة لتقنية املعلومات وزارة الرتبية و: املصدر

 

  البيان

  مدارس أهلية  مدارس حكومية
إجمايل املدارس نسبة املدارس االهلية من 

  (%)األهلية+ احلكومية 

  االجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي  االجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي  االجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  %٢٤  %٣١  %٢٥  %١٩  ١٧٥  ٤٨  ٥٩  ٦٨  ٥٦١  ١٠٥  ١٧٤  ٢٨٢  مدرسة

  %٢٢  %٢٩  %١٩  %٢١  ١٨٣٨  ٤٨٥  ٣٨٤  ٩٦٩  ٦٥٣٠  ١١٩٣  ١٦٢٥  ٣٧١٢  فصل

  %١٨  %٢٣  %١٤  %١٧  ٣٥٩٥٢  ١٠٤٣٣  ٧١٩٢  ١٨٣٢٧ ١٦٤٤٠٣  ٣٤١٢٤ ٤٢٨٠٨ ٨٧٤٧١  طالب

نسبة الطالب 
  --   --   --   --   %٩١ %٩١  %٩٠  %٩٠ %٩٠ %٩٠ %٩٠ %٩٠  السعوديني

  --   --   --   --   ٢٠ ٢٢  ١٩  ١٩  ٢٥  ٢٩  ٢٦  ٢٤  فصل/ طالب 

  --   --   --   --   ١١ ١٠  ٧  ١٤  ١٢  ١١  ٩  ١٣  مدرسة/ فصل 



 الفرص االستثمارية يف قطاع التعليم باملنطقة الشرقية
 

  :)بنني( العرض احلايل للمدارس احلكومية واألهليةتطور          ٢- ٢- ٢
 

مدرسة  ٢١بزيادة قدرها % ٢٫٧نسبة  يبلغ ارس األهليةأن متوسط معدل منو املد، )٩(يتضح من اجلدول رقم 
وبزيادة قدرها % ٧٫١هـ، يف حني بلغ متوسط معدل منو عدد الفصول  ١٤٣١/١٤٣٢وعام  ١٤٢٦/١٤٢٧ بني عامي

هـ، وهو ما ميكن تفسريه بأن جزء كبري من الزيادة يف عدد  ١٤٣١/١٤٣٢وعام  ١٤٢٦/١٤٢٧ بني عاميفصل  ٥٢٣
  .ل توسعة املدارس املوجودةالفصول متت من خال

  
  )بنني(خالل آخر خمس سنوات يف املدارس األهلية  والطالب والفصول تطور عدد املدارس ):٩( جدول رقم 

  ١٤٣١/١٤٣٢  ١٤٣٠/١٤٣١  ١٤٢٩/١٤٣٠  ١٤٢٨/١٤٢٩  ١٤٢٧/١٤٢٨  البيان
متوسط 

معدل 
  (%)النمو

حجم 
  (*)الزيادة

املدارس عدد 
  االهلية

١٧٥ ١٧١ ١٧٤ ١٦٨ ١٥٤ 
٢١  %٢٫٧  

 ٢٫٣ ١٫٧- ٣٫٦ ٩٫١ ٠  (%)معدل النمو

 ١٨٣٨ ١٨٠٨ ١٧٩٧ ١٦٨٩ ١٥٥٠  عد الفصول
٥٢٣  %٧٫١  

 ١٫٧ ٠٫٦ ٦٫٤ ٩٫٠ ١٧٫٩  (%)معدل النمو

 ٣٥٩٥٢ ٣٥٥١٨ ٣٤٦١٥ ٣٢٦٣٤ ٣٠٩٦٢  عدد الطالب
١٠٧٤٠ %٧٫٦  

 ١٫٢ ٢٫٦ ٦٫١ ٥٫٤ ٢٢٫٨  (%)معدل النمو
متوسط عدد 

الفصول 
  املدارس/

١٠٫٣ ١٠٫٥ ١٠٫٦ ١٠٫٣ ١٠٫١ ١٠٫١%  --  

متوسط عدد 
  الفصل/الطالب 

٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٩ ١٩ ٢٠%  --  

  .هـ ١٤٣١/١٤٣٢وعام  ١٤٢٦/١٤٢٧ يحجم الزيادة عبارة عن الفرق بني القيمة عام(*): 
 .البيانات تشمل املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية: ملحوظة

 
 ١٤٢٦/١٤٢٧ اميطالب بني ع ١٠٧٤٠وبزيادة قدرها % ٧٫٦ أما بالنسبة لعدد الطالب فقد بلغ متوسط معدل النمو

  هـ، ١٤٣١/١٤٣٢وعام 
  
 
  :حسب املرحلة التعليمية) بنني(تطور عدد املدارس األهلية   ٣- ٢- ٢
  

إجتاهاً متصاعداً، فقد بلغ  يأخذ األهلية للمدارسمتوسط معدل النمو السنوي أن ) ١٠(يتضح من اجلدول رقم 
يف % ١٫٦ ويف املدارس املتوسطة % ٢٫٧مقارنة مبعدل بلغ % ٤٫٤حيث بلغ  أقصاه الثانويةيف املرحلة 

 طفيفة يف املدارس احلكومية يف كافة املراحل التعليمية ارتفاعاملدارس الثانوية، وذلك مقارنة مبعدالت 
  .%١٫٤ بلغ بلغت أقصاها يف املرحلة الثانوية مبعدل منو سنوي

  
  
  
  
 



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١٨  

  خالل آخر خمس سنوات حسب املرحلة التعليمية املدارستطور عدد  ):١٠(جدول رقم 

  ١٤٣١/١٤٣٢  ١٤٣٠/١٤٣١  ١٤٢٩/١٤٣٠  ١٤٢٨/١٤٢٩  ١٤٢٧/١٤٢٨  املرحلة  البيان
متوسط 
معدل 

  (%)النمو

حجم 
  (*)الزيادة

  )مدرسة(

املدارس 
  احلكومية

 %٠٫٥ ٢٨٢ ٢٧٩ ٢٨١ ٢٧١ ٢٧٣  ابتدائي
 

معدل   ٧
 ١٫١ ٠٫٧-  ٣٫٧ ٠٫٧-  ٠٫٧-   (%)النمو

 %٠٫٧ ١٧٤ ١٧٣ ١٧٤ ١٦٦ ١٦٧  متوسط
 

معدل   ٦
 ٠٫٦ ٠٫٦-  ٤٫٨ ٠٫٦-  ٠٫٦-   (%)النمو

 %١٫٤ ١٠٥ ١٠٢ ١٠٣ ٩٦ ٩٨ ثانوي
 

معدل   ٧
 ٢٫٩ ١٫٠-  ٧٫٣ ٢٫٠-  ٠٫٠  (%)النمو

املدارس 
  االهلية

 %١٫٦ ٦٨ ٦٧ ٦٧ ٦٦ ٦٣  ابتدائي
 

معدل   ٥
 ١٫٥ ٠٫٠ ١٫٥ ٤٫٨ ٠٫٠  (%)النمو

 %٢٫٧ ٥٩ ٥٨ ٦٠ ٥٧ ٥٢ متوسط
 

معدل   ٧
 ١٫٧ ٣٫٣-  ٥٫٣ ٩٫٦ ٠٫٠  (%)النمو

 ٤٨ ٤٦ ٤٧ ٤٥ ٣٩ ثانوي
معدل   ٩ %٤٫٤

 ٤٫٣ ٢٫١-  ٤٫٤ ١٥٫٤ ٠٫٠  (%)النمو
  .التعليم، االدارة العامة لتقنية املعلومات وزارة الرتبية و: املصدر

  .هـ ١٤٣١/١٤٣٢وعام  ١٤٢٦/١٤٢٧ يحجم الزيادة عبارة عن الفرق بني القيمة عام(*): 

  



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ١٩  

  :حسب املرحلة التعليمية )بنني(األهلية ملدارس ا عدد فصولتطور    ٤- ٢- ٢
  

إجتاهاً  يأخذ ملدارس األهليةمتوسط معدل النمو السنوي للفصول يف اأن ) ١١(يتضح من اجلدول رقم 
يف املدارس % ٦٫٥مقارنة مبعدل بلغ % ٨٫٢أقصاه حيث بلغ  االبتدائيةفقد بلغ يف املرحلة  ،متصاعداً

، وذلك مقارنة مبعدالت إنخفاض طفيفة يف املدارس احلكومية يف يف املدارس الثانوية% ٥٫٩طة واملتوس
  .%٠٫٢ماعدا املرحلة الثانوية التي شهدت فصولها معدل منو سنوي بلغ  كافة املراحل التعليمية

  
  حسب املرحلة التعليمية خالل آخر خمس سنوات الفصولتطور عدد  ):١١(جدول رقم 

  ١٤٣١/١٤٣٢  ١٤٣٠/١٤٣١  ١٤٢٩/١٤٣٠  ١٤٢٨/١٤٢٩  ١٤٢٧/١٤٢٨  رحلةامل  البيان
متوسط 
معدل 

  (%)النمو

حجم 
  (*)الزيادة

  )فصل(

املدارس 
  احلكومية

  ابتدائي
معدل 

  (%)النمو

٣٧١٢ ٣٧١٤ ٣٧٣٩ ٣٧٢٨ ٣٧٨١ 
-٢٧- ٠٫١  

٠٫١- ٠٫٧- ٠٫٣ ١٫٤- ١٫١ 

  متوسط
معدل 

  (%)النمو

١٦٢٥ ١٦٣٦ ١٦٥٩ ١٦٦٠ ١٦٤٨ 
-٧- ٠٫١  

٠٫٧- ١٫٤- ٠٫١- ٠٫٧ ١٫٠ 
 ثانوي

معدل 
 (%)النمو

١١٩٣ ١١٧٠ ١٢٣٢ ١٢١٦ ١٢٠٩ 
٧ ٠٫٢  

٢٫٠ ٥٫٠- ١٫٣ ٠٫٦ ١٫٩ 

املدارس 
  االهلية

  ابتدائي
معدل 

  (%)النمو

٩٦٩ ٩٥٧ ٩٥٧ ٩٠٣ ٨٥٧ 
٣٠٢ ٨٫٢  

١٫٣ ٠٫٠ ٦٫٠ ٥٫٤ ٢٨٫٥ 
 متوسط
معدل 

 (%)النمو

٣٨٤ ٣٦٣ ٣٥٥ ٣٣٣ ٢٩٦ 
١٠٣ ٦٫٥  

٥٫٨ ٢٫٣ ٦٫٦ ١٢٫٥ ٥٫٣ 
 ثانوي

معدل 
 (%)النمو

٤٨٥ ٤٨٨ ٤٨٥ ٤٥٣ ٣٩٧ 
١١٨ ٥٫٩  

٠٫٦- ٠٫٦ ٧٫١ ١٤٫١ ٨٫٢ 
  .التعليم، االدارة العامة لتقنية املعلومات وزارة الرتبية و: املصدر

  .هـ ١٤٣١/١٤٣٢وعام  ١٤٢٦/١٤٢٧ يحجم الزيادة عبارة عن الفرق بني القيمة عام(*): 
  

فصول املدارس األهلية مقارنة باملدارس احلكومية بأن الزيادة يف معدل النمو  يف النمووميكن تفسري 
السكاين للفئة العمرية املناظرة ملراحل التعليم قبل اجلامعي يذهب جزء كبري منها اىل املدارس االهلية والتي 

دراسات التي قام بها مؤخراً تزايد االقبال عليها نتيجة جودة نظام وخمرجات التعليم وهو ما أكدت عليه نتائج ال
  . )٢(املركز الوطني للقياس والتقومي

                                                
 .٥٩٨١٠٤م ، مقال رقم ٢٠١١نوفمرب  ١٤، ٦٦٠٨جريدة االقتصادية، العدد رقم  : )٢(



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٠  

  :)بنات(احلايل للمدارس األهلية يف املنطقة الشرقية  العرضأهم مؤشرات      ٤-٢
 

% ٢١مدرسة وتشكل نسبة  ١٢٩يبلغ عدد املدارس األهلية بنات يف املنطقة الشرقية  ،)١٢(وفقاً للجدول رقم 
يف املرحلة االبتدائية ) بنات(، وتبلغ النسبة األكرب للمدارس األهلية )كومية واألهليةاحل(من إجمايل املدارس 

 .من إجمايل املدارس% ٢٢حيث تشكل نسبة 
 

  )مدارس بنات( يف املنطقة الشرقية األهلي العرض احلايل لقطاع التعليم ):١٢( جدول رقم 

  اإلجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي  البيان

 ٤٩٧ ١١٠ ١٤٥ ٢٤٢  مدارس حكومية

 ١٢٩ ٢٣ ٣٦ ٧٠  مدارس أهلية

 ٦٢٦ ١٣٣ ١٨١ ٣١٢  اإلجمايل

 %٢١ %١٧ %٢٠ %٢٢  (%)نسبة األهلية من اإلجمايل 

  .التعليم، االدارة العامة لتقنية املعلومات وزارة الرتبية و: املصدر

عدد الطالبات فصل ويبلغ  ٩٦٠ مدارس البنات يف املنطقة الشرقية فتتضمن، ) ١٣(ووفقاً للجدول رقم 
طالبة، كما يبلغ متوسط عدد الفصول يف  ١٨طالبة، ويبلغ متوسط الطالبات يف كل فصل  ١٧٤٤٤فيها 

 .فصول ٧كل مدرسة عدد 
  

  )مدارس بنات( يف املنطقة الشرقية األهلي قطاع التعليم أهم مؤشرات ):١٣( جدول رقم 

  املرحلة
عدد 

 فصل/مدرسة  فصل/طالبة  عدد الطالبات  عدد الفصول  املدارس

  ٩ ١٧  ١١١٨٥ ٦٣٣  ٧٠  االبتدائي

 ١٧  ٢٩٣٦ ١٦٥  ٣٦  املتوسط
٤٫٥  

 ٢٠  ٣٣٢٣ ١٦٢  ٢٣  الثانوي
٧  

 ٧ ١٨ ١٧٤٤٤ ٩٦٠ ١٢٩  االجمايل 

  
مدرسة  ٧٠يف املنطقة الشرقية  يبلغ يف املرحلة االبتدائية عدد املدارس األهلية بناتكما يتضح أن 

 ١٧طالبة، ويبلغ متوسط الطالبات يف كل فصل  ١١١٨٥فصل ويبلغ عدد الطالبات فيها  ٦٣٣تتضمن 
، كما يشكل عدد الطالبات يف فصول ٩طالبة، كما يبلغ متوسط عدد الفصول يف كل مدرسة عدد 

  .من إجمايل عدد الطالبات يف املراحل التعليمية الثالث% ٦٤املدارس االبتدائية بنات نسبة 



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢١  

فصل، ويبلغ متوسط عدد  ١٦٥مدرسة تتضمن  ٣٦ وبالنسبة للمرحلة املتوسطة فيبلغ عدد املدارس
وهو معدل منخفض مقارنة  ٤٫٥طالبة، كما يبلغ عدد الفصول يف كل مدرسة  ١٧الطالبات يف كل فصل 

من إجمايل عدد % ١٧باملرحلة االبتدائية والثانوية، كما يشكل عدد الطالبات يف املرحلة املتوسطة نسبة 
 .ثالثالطالبات يف املراحل التعليمية ال

 
فصل، ويبلغ متوسط عدد  ١٦٢مدرسة تتضمن  ٢٣فيبلغ عدد املدارس أما فيما يخص املرحلة الثانوية، 

، كما يشكل عدد  فصول ٧طالبة، كما يبلغ عدد الفصول يف كل مدرسة  ٢٠الطالبات يف كل فصل 
  .يمية الثالثمن إجمايل عدد الطالبات يف املراحل التعل% ١٩الطالبات يف املرحلة املتوسطة نسبة 

 
 

  :العرض احلايل للمدارس األجنبية يف املنطقة الشرقية حسب املدن الرئيسية  ٥-٢
  

من خالل حصر املدارس األجنبية املسجلة يف قاعدة بيانات املشرتكني بغرفة الشرقية، تبني أن هناك 
 .مدرسة ٢٦يف مدينتي الدمام واخلرب بعدد % ٨٦مدرسة أجنبية مسجلة يرتكز منها  ٣٠
  

   يف املنطقة الشرقية األحنبي العرض احلايل لقطاع التعليم ):١٤( ول رقم جد

  املدرسة  البيان

  ٣٠  :إجمايل الشرقية

  ١٣  الدمام

  ١٣  اخلرب

  ٣  اجلبيل

  ١  حفر الباطن

  .مركز املعلومات ،غرفة الشرقية: املصدر



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٢  

  :احملور الثالث
  لشرقيةالفجوة املتوقعة يف قطاع التعليم األهلي يف املنطقة ا 

  خالل اخلمس سنوات القادمة 
  

ارس األهلية يف املنطقة سوف يتم من خالل هذا احملور تقدير حجم الفجوة املتوقعة يف عدد املد
 ، ومن أجلخالل اخلمس سنوات القادمة  )بنني وبنات(الشرقية يف كافة املراحل التعليمية قبل اجلامعية

  :التالية الفجوة فقد مت إتباع اخلطوات هذه حتديد حجم
  

خالل اخلمس لعدد الفصول  متوسط معدل النمو السنويوالتي تعرب عن  :(R) حساب قيمة  .١
 .سنوات املاضية

 
 =    Rحيث               

  
 

يف عدد الفصول خالل اخلمس سنوات  الطلب املتوقعوالتي تعرب عن  :(D) حساب قيمة  .٢
 .القادمة

  
 D  =       )S  × R  ( +Sحيث 
             

 S = يف سنة األساس العرض احلايل.  
  

املتوقعة خالل  الفجوة يف عدد الفصولحجم والتي تعرب عن  :(G class) حساب قيمة  .٣
 .اخلمس سنوات القادمة

  
 G class =       D   - S  حيث

 
املتوقعة خالل  الفجوة يف عدد املدارسحجم والتي تعرب عن  :(G school) حساب قيمة  .٤

 .اخلمس سنوات القادمة
 
 G school =     G class  ÷ Rsc حيث

  
Rsc        =الفصول يف املدرسة عدد متوسط÷عدد الفصول.  



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٣  

  : األهلية يف املنطقة الشرقيةاملدارس يف   حلجم الفجوة املتوقعةالتقديرات الكلية   ٢- ٣
  
  : يف صورة مدارس جديدة وعدم وجود توسعات )Market Potential ( السوق الكلية احملتملة  ١-٢- ٣
   

إتباع اخلطوات واملنهجية العلمية السابقة و تطبيقها على املدارس األهلية بنني واملدارس االهلية من خالل 
  :وباالعتماد على الفروض األساسية التالية، ) فيما بعدكما سيتضح (بنات 

  
يف صورة مدارس جديدة وليس يف صورة أن جميع الفصول املطلوب إضافتها سيتم تأسيسها  - 

 .توسعات يف املدارس احلالية
أن املدارس األهلية احلالية قد وصلت لدرجة التشغيل القصوى ومبا ال ميكنها من التوسع بإضافة  - 

 .  فصول جديدة
  
أمكن التوصل اىل أنه من املتوقع أن يكون مطلوباً خالل اخلمس سنوات القادمة ضخ من خالل ذلك و

املناطق التي تقع حتت إشراف (مدرسة أهلية جديدة يف املنطقة الشرقية  ١٢٥ارات جديدة إلنشاء استثم
 ٦٧، و)بنات(مدرسة أهلية  ٥٦و ) بنني(مدرسة أهلية  ٦٩، منها  )إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية

  .مدرسة أهلية منها يف قطاع التعليم االبتدائي
  

لمدارس األهلية املطلوب تأسيسها يف املنطقة ل لية احملتملةالسوق الك ):١٥( جدول رقم 
  الشرقية خالل اخلمس سنوات القادمة

  اإلجمايل  ثانوي  متوسط  ابتدائي  البيان

 ٦٩ ١٦ ٢٠ ٣٣  مدارس أهلية بنني

 ٥٦ ٨ ١٤ ٣٤  بناتمدارس أهلية 

 ١٢٥ ٢٤ ٣٤ ٦٧  االجمايل

  .لتقنية املعلوماتالتعليم، االدارة العامة  وزارة الرتبية و: املصدر
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 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٤  

  :)مدارس بنني( السوق الكلية احملتملة يف صورة مدارس جديدة ووجود توسعات ٢-٢- ٣

 التوسع إمكانية املطلوب تأسيسها يف ضوء افرتاضو) بنني(االهلية العدد الكلي للمدارس  حتديدجل أمن 
سنوات  اخلمسرس األهلية خالل التاريخي للمدا االجتاهيف املدارس األهلية احلالية فقد مت االعتماد على 

الواردة يف اجلدول رقم النتائج  التوصل اىل وقد أمكن، )١٨، صفحة رقم ) ١٠(والواردة يف اجلدول رقم (املاضية، 
باملنطقة  )بنني(األهلي  يف قطاع التعليم املتوقع حجم السوق الكلي تقسيمأنه ميكن تشري اىل والتي ) ١٦(

اىل كل من  يف املراحل التعليمية االبتدائية واملتوسطة والثانوية لقادمةالشرقية خالل اخلمس سنوات ا
 جديد فصل دراسي ٥٢٣ما يقرب من إنشاء مدرسة جديدة و التوسع يف املدارس احلالية ب ٢٩إنشاء عدد 

  .يف املدارس احلالية
 

  )بنني(تقدير حصة املدارس اجلديدة ):١٦( جدول رقم 
  م السوقاملتوقع تأسيسها من إجمايل حج

  املرحلة

العدد 
الفعلي 

للمدارس 
التي مت 

  تأسيسها
)١٤٢٦/١٤٢٧ 

حتى  
١٤٣١/١٤٣٢(  

١  

عدد 
الفصول 
التي مت 

تأسيسها 
  بالفعل

٢  

  متوسط 
  )مدرسة/فصل(

٣  

عدد 
املدارس 

املؤسسة 
بفرض عدم 

  التوسع
حجم (

  )السوق
٤  

=)٣ ÷ ٢(  

حصة 
املدارس 
املنشأة 

 حجممن 
  السوق

٥  
=)٤ ÷ ١(  

العدد 
الكلي 

ملتوقع ا
خالل 

اخلمس 
سنوات 
  القادمة

٦  

عدد 
املدارس 
املتوقع 

  تأسيسها 
٧  

=)٥×٦(  

حجم 
التوسع 

يف 
الفصول 

يف 
 املدارس

  احلالية
٨  

  ٣٥٠  ٨  ٣٣  %٢٣  ٢٢  ١٤  ٣٠٢  ٥  ابتدائي
  ١٣٣  ٩  ٢٠  %٤٧  ١٥  ٧  ١٠٣  ٧  متوسط

  ٤٠  ١٢  ١٦  %٧٥  ١٢  ١٠  ١١٨  ٩  ثانوي
  .بيانات حمسوية بواسطة الباحث: املصدر

  

  ):مدارس بنات(السوق الكلية احملتملة يف صورة مدارس جديدة ووجود توسعات   ٣-٢- ٣

واملطلوب تأسيسه يف ضوء افرتاض إمكانية التوسع يف ) بنات(االهلية العدد الكلي للمدارس  حتديدجل أمن 
 اليها يف البنني يف اجلدول رقماملدارس األهلية احلالية فقد مت تطبيق نفس النسب التي مت التوصل 

ميكن والتي تشري اىل أنه ) ١٧(، وبتطبيق ذلك أمكن التوصل اىل النتائج الواردة يف اجلدول رقم ) ٥عمود رقم )(١٦(
خالل اخلمس سنوات القادمة ) أهلية بنات(تقسيم حجم السوق الكلي يف قطاع التعليم باملنطقة الشرقية

التوسع يف ومدرسة جديدة  ٢١ل من إنشاء عدد يف املراحل التعليمية االبتدائية واملتوسطة والثانوية اىل ك
  .فصل دراسي يف املدارس احلالية ٢٨٠املدارس احلالية مبا يقرب من 
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 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٥  

  
  )بنات(تقدير حصة املدارس اجلديدة ):١٧( جدول رقم 

   Market Potentialاملتوقع تأسيسها من إجمايل حجم السوق

  املرحلة

  متوسط
  )مدرسة/فصل(

  
  

١  

حصة املدارس 
شأة من املن

  إجمايل السوق
  
٢  

العدد الكلي 
املتوقع خالل 

اخلمس سنوات 
  القادمة

٣  

عدد املدارس 
املتوقع 

  تأسيسها
)=٣×٢(  

٤  
  

حجم التوسع يف 
الفصول يف 

  املدارس احلالية

  ٢٣٤  ٨  ٣٤  %٢٣  ٩  ابتدائي
  ٣٢  ٧  ١٤  %٤٧  ٤٫٥  متوسط

  ١٤  ٦  ٨  %٧٥  ٧  ثانوي
  .بيانات حمسوية بواسطة الباحث: املصدر

  
  تقسيم السوق الكلي املتوقع للمدارس االهلية يف املنطقة الشرقية ):٧(ل رقم شك

  خالل اخلمس سنوات القادمة 
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 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٦  

  :)٣(يف املنطقة الشرقية) بنني(حجم الفجوة املتوقعة يف عدد املدارس األهلية  ٣- ٣
  

ها يف بداية هذا اإلشارة الي السابقواخلطوات  املنهجية العلميةمن خالل تطبيق   ١-٣- ٣
  :أمكن التوصل اىل النتائج التالية احملور 

  
، تبني ) ١١(يف اجلدول رقم ، والواردة (R) متوسط معدل النمو السنوي لعدد الفصول حساب من خالل -

نحو و، )متوسط(يف املدارس األهلية % ٦٫٥نحو  و، )ابتدائي(يف املدارس األهلية % ٨٫٢بلغ نحو يانه 
 .، ومت االعتماد على هذه املعدالت يف تقدير الطلب الكلي املتوقع)ثانوي(ألهلية يف املدارس ا% ٥٫٩

طريقة  باستخدامخالل اخلمس سنوات القادمة وذلك  )D(للفصول  تقدير الطلب الكلي املتوقعمت  - 
، وقد مت السابق حسابها سنوات خمسةالتنبؤ باالعتماد على متوسط معدالت النمو التاريخية آلخر 

 ).١٨(اىل النتائج الواردة يف اجلدول رقم التوصل 
  

  )أهلية بنني(الطلب الكلي املتوقع يف عدد الفصول خالل اخلمس سنوات القادمة  ): ١٨(جدول رقم 

  البيان
العرض 

  احلايل
١٤٣٦/١٤٣٧ ١٤٣٥/١٤٣٦ ١٤٣٤/١٤٣٥ ١٤٣٣/١٤٣٤ ١٤٣٢/١٤٣٣ 

 ١٤٣٧ ١٣٢٨ ١٢٢٧ ١١٣٤ ١٠٤٨  ٩٦٩  االبتدائي

 ٥٢٦ ٤٩٤ ٤٦٤ ٤٣٦ ٤٠٩  ٣٨٤  املتوسط

 ٦٤٦ ٦١٠ ٥٧٦ ٥٤٤ ٥١٤  ٤٨٥  الثانوي
  .بيانات حمسوبة بواسطة الباحث: املصدر

 
، وقد مت التوصل اىل النتائج الواردة يف (G class) حساب قيمة الفجوة املتوقعة يف عدد الفصول - 

 ).١٩(اجلدول رقم 
  

  )أهلية بنني(خلمس سنوات القادمة تقدير حجم الفجوة املتوقعة يف عدد الفصول خالل ا ): ١٩(جدول رقم 

 ١٤٣٦/١٤٣٧ ١٤٣٥/١٤٣٦ ١٤٣٤/١٤٣٥ ١٤٣٣/١٤٣٤ ١٤٣٢/١٤٣٣  البيان

 ٤٦٨ ٣٥٩ ٢٥٨ ١٦٥ ٧٩  االبتدائي

 ١٤٢ ١١٠ ٨٠ ٥٢ ٢٥  املتوسط

 ١٦١ ١٢٥ ٩١ ٥٩ ٢٩  الثانوي

  .بيانات حمسوبة بواسطة الباحث: املصدر

                                                
 . ألغراض التبسيط سيتم افرتاض أن حجم الفجوة يف صورة فصول سيتم تغطيتها من خالل تأسيس مدارس جديدة: ملحوظة )٣(



 التعليم باملنطقة الشرقيةالفرص االستثمارية يف قطاع 
 

 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٧  

املتوسط احلايل لعدد  حساببوذلك  : (G school)الفجوة املتوقعة يف عدد املدارس  حساب - 
 ، وذلك حتى يتمعدد الفصول على عدد املدارس يف كل مرحلة تعليميةالفصول، من خالل قسمة 

 .)٢٠جدول رقم ( التمكن من حتويل عدد الفصول املتوقعة اىل عدد معني من املدارس
 

  )نيبن(املتوسط احلايل لعدد الفصول يف كل مدرسة أهلية  ): ٢٠(جدول رقم 

 مدرسة/فصل عدد الفصول عدد املدارس  البيان

 ١٤ ٩٦٩ ٦٨  االبتدائي

 ٧ ٣٨٤ ٥٩  املتوسط

 ١٠ ٤٨٥ ٤٨  الثانوي

  
  

  ):بنني( األهلية االبتدائيةاملدارس تقدير حجم الفجوة املتوقعة  يف   ٢-٣- ٣
 

لطلب الكلي على هـ سيكون حجم ا ١٤٣٦/١٤٣٧نه بحلول عام  ا، ف) ١٨(وفقاً ملا هو موضح يف اجلدول رقم 
، ومبا يعني أنه  هـ١٤٣١/١٤٣٢مقارنة مبا هو قائم خالل عام % ٤٨فصل ومبعدل منو يبلغ  ١٤٣٧الفصول 

 .األهلية يف املرحلة االبتدائيةفصل جديد يف املدارس  ٤٦٨سيكون مطلوب تأسيس 
  

عتماد على باال )٢٠جدول رقم ( )إبتدائي(أهليةمن خالل حساب متوسط عدد الفصول يف كل مدرسة و
فصل لكل مدرسة، ومبا يعني أن   ١٤تبني أنها تبلغ ) مدرسة ٦٨فصل و  ٩٦٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٢بيانات عام 
على مستوى املنطقة ) إبتدائي( جديدة أهليةمدرسة  ٣٣فصل جديد يتطلب معه إنشاء  ٤٦٨إيجاد عدد 

 .الشرقية
)٨(شكل رقم   
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 مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية  ٢٨  

  ):بنني(س األهلية املتوسطة املدارتقدير حجم الفجوة املتوقعة  يف    ٣-٣- ٣
 

هـ سيكون حجم الطلب الكلي على  ١٤٣٦/١٤٣٧نه بحلول عام  إ، ف)١٨(وفقاً ملا هو موضح يف اجلدول رقم 
هـ ، ومبا يعني أنه ١٤٣١/١٤٣٢مقارنة مبا هو قائم خالل عام % ٣٧فصل ومبعدل منو يبلغ  ٥٢٦الفصول  

 .املتوسطةاألهلية يف املرحلة فصل جديد يف املدارس   ١٤٢سيكون مطلوب تأسيس 
 

باالعتماد على بيانات عام ) متوسطة(ومن خالل حساب متوسط عدد الفصول يف كل مدرسة أهلية
ل لكل مدرسة، ومبا يعني أن إيجاد عدد وفص ٧تبني أنها تبلغ ) مدرسة ٥٩فصل و  ٣٨٤(هـ ١٤٣١/١٤٣٢

 .على مستوى املنطقة الشرقية) طةمتوس(مدرسة أهلية جديدة  ٢٠فصل جديد يتطلب معه إنشاء  ١٤٢
 

)٩(شكل رقم   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ):بنني(املدارس األهلية الثانوية تقدير حجم الفجوة املتوقعة  يف   ٤-٣- ٣
 

هـ سيكون حجم الطلب الكلي على  ١٤٣٦/١٤٣٧نه بحلول عام  ، فإ)١٨(وفقاً ملا هو موضح يف اجلدول رقم 
هـ ، ومبا يعني أنه ١٤٣١/١٤٣٢مقارنة مبا هو قائم خالل عام % ٣٣فصل ومبعدل منو يبلغ  ٦٤٦الفصول  

 .فصل جديد يف املدارس األهلية يف املرحلة الثانوية ١٦١سيكون مطلوب تأسيس 
 

باالعتماد على بيانات عام ) ثانوية(ومن خالل حساب متوسط عدد الفصول يف كل مدرسة أهلية
فصول لكل مدرسة، ومبا يعني أن إيجاد عدد   ١٠تبلغ تبني أنها ) مدرسة ٤٨فصل و  ٤٨٥(هـ ١٤٣١/١٤٣٢

 .على مستوى املنطقة الشرقية) ثانوية(مدرسة أهلية جديدة  ١٦فصل جديد  يتطلب معه إنشاء  ١٦١
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)١٠(شكل رقم   
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 :يف املنطقة الشرقية) بنات(حجم الفجوة املتوقعة يف عدد املدارس األهلية   ٤- ٣
  

لتقدير حجم الفجوة يف املدارس  استخدامها السابق علميةاملنهجية ال نفس تطبيق مت  ١-٤- ٣
  :يف هذا الصدد إتباع اخلطوات التالية وأمكن،  )بنني(األهلية 

يف ، والواردة )٤(يف املدارس األهلية بنني (R)متوسط معدل النمو السنوي لعدد الفصول استخدام  -
يف املدارس األهلية % ٦٫٥نحو  و، )ابتدائي(يف املدارس األهلية % ٨٫٢بلغ نحو ت والتي، ) ١١(اجلدول رقم 

 .)ثانوي(يف املدارس األهلية % ٥٫٩نحو و، )متوسط(
خالل اخلمس سنوات القادمة وذلك باستخدام طريقة  )D(تقدير الطلب الكلي املتوقع للفصول  - 

لنتائج ، وقد مت التوصل اىل االتنبؤ باالعتماد على متوسط معدالت النمو التاريخية آلخر خمسة سنوات
 ).٢١(الواردة يف اجلدول رقم 

 
  )أهلية بنات(الطلب الكلي املتوقع يف عدد الفصول خالل اخلمس سنوات القادمة  ):٢١( جدول رقم 

  البيان
العرض 

 ١٤٣٦/١٤٣٧ ١٤٣٥/١٤٣٦ ١٤٣٤/١٤٣٥ ١٤٣٣/١٤٣٤ ١٤٣٢/١٤٣٣  احلايل

 ٩٣٩ ٨٦٨ ٨٠٢ ٧٤١ ٦٨٥  ٦٣٣  االبتدائي

 ٢٢٦ ٢١٢ ١٩٩ ١٨٧ ١٧٦  ١٦٥  املتوسط

 ٢١٦ ٢٠٤ ١٩٢ ١٨٢ ١٧٢  ١٦٢  الثانوي

  .بيانات حمسوبة بواسطة الباحث: املصدر
  
، وقد مت التوصل اىل النتائج الواردة يف (G class) حساب قيمة الفجوة املتوقعة يف عدد الفصول - 

 ).٢٢(اجلدول رقم 
 

  )أهلية بنات(القادمة  تقدير حجم الفجوة املتوقعة يف عدد الفصول خالل اخلمس سنوات ):٢٢( جدول رقم 

 ١٤٣٦/١٤٣٧ ١٤٣٥/١٤٣٦ ١٤٣٤/١٤٣٥ ١٤٣٣/١٤٣٤ ١٤٣٢/١٤٣٣  البيان

 ٣٠٦ ٢٣٥ ١٦٩ ١٠٨ ٥٢  االبتدائي

 ٦١ ٤٧ ٣٤ ٢٢ ١١  املتوسط

 ٥٤ ٤٢ ٣٠ ٢٠ ١٠  الثانوي

  .بيانات حمسوبة بواسطة الباحث: املصدر
  

                                                
حلساب التوقع املستقبلي للمدارس مت االعتماد على متوسط معدل منو عدد الفصول يف املدارس األهلية بنات كمرجعية ): ٤(

 .األهلية بنات، وذلك بسبب عدم توفر بيانات تاريخية عن املدارس األهلية بنات متكن من حساب متوسط معدل منو خاص بها
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املتوسط احلايل لعدد  حساببوذلك  : (G school)حساب الفجوة املتوقعة يف عدد املدارس  - 
، وذلك حتى يتم الفصول، من خالل قسمة عدد الفصول على عدد املدارس يف كل مرحلة تعليمية

، وذلك وفقاً ملا هو موضح التمكن من حتويل عدد الفصول املتوقعة اىل عدد معني من املدارس
 ).٢٣(باجلدول رقم 

  
  )بنني(رسة أهلية املتوسط احلايل لعدد الفصول يف كل مد ): ٢٣(جدول رقم 

عدد   املرحلة
  املدارس

 مدرسة/فصل  فصل/طالبة  عدد الطالبات  عدد الفصول

  ٩ ١٧  ١١١٨٥ ٦٣٣  ٧٠  االبتدائي

  ٥ ١٧  ٢٩٣٦ ١٦٥  ٣٦  املتوسط

  ٧ ٢٠  ٣٣٢٣ ١٦٢  ٢٣  الثانوي

  
  ):بنات(تقدير حجم الفجوة املتوقعة  يف املدارس األهلية االبتدائية  ٢-٤- ٣
 

هـ سيكون حجم الطلب الكلي على  ١٤٣٦/١٤٣٧نه بحلول عام  فا) ٢١(رقم وفقاً ملا هو موضح باجلدول 
مقارنة بالوضع احلايل، ومبا يعني أنه سيكون مطلوب تأسيس % ٤٨فصل ومبعدل منو يبلغ  ٩٣٩الفصول 

 ).بنات(فصل جديد يف املدارس األهلية يف املرحلة االبتدائية ٣٠٦
  

  ٩تبني أنها تبلغ  )٢٣جدول رقم ( )ابتدائي(ة أهليةومن خالل حساب متوسط عدد الفصول يف كل مدرس
مدرسة أهلية  ٣٤فصل جديد يتطلب معه إنشاء  ٣٠٦فصول لكل مدرسة، ومبا يعني أن إيجاد عدد 

 .هـ ١٤٣٦/١٤٣٧بحلول عام   على مستوى املنطقة الشرقية) بنات - ابتدائي(جديدة 
 

)١١(شكل رقم   
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  ):بنات(ارس األهلية املتوسطة تقدير حجم الفجوة املتوقعة  يف املد ٣-٤- ٣
 

هـ سيكون حجم الطلب الكلي على  ١٤٣٦/١٤٣٧نه بحلول عام  فا) ٢١(وفقاً ملا هو موضح باجلدول رقم 
مقارنة بالوضع احلايل، ومبا يعني أنه سيكون مطلوب تأسيس % ٣٧فصل ومبعدل منو يبلغ  ٢٢٦الفصول 

 .املتوسطةفصل جديد يف املدارس األهلية بنات يف املرحلة  ٦١
 

) ٢٣جدول رقم () بنات - متوسطة(ومن خالل حساب متوسط عدد الفصول يف كل مدرسة أهلية
فصل  ٦١فصل لكل مدرسة، ومبا يعني أن إيجاد عدد   ٤٫٥باالعتماد على البيانات احلالية تبني أنها تبلغ 

 طقة الشرقيةعلى مستوى املن) بنات -متوسطة(مدرسة أهلية جديدة  ١٤جديد  يتطلب معه إنشاء 
 .هـ  ١٤٣٦/١٤٣٧بحلول عام  

 
)١٢(شكل رقم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ):بنات(تقدير حجم الفجوة الكلية املتوقعة يف املدارس األهلية الثانوية  ٤-٤- ٣
 

هـ سيكون حجم الطلب الكلي على ١٤٣٦/١٤٣٧نه بحلول عام فا) ٢١(وفقاً ملا هو موضح باجلدول رقم 
مقارنة بالوضع احلايل، ومبا يعني أنه سيكون مطلوب تأسيس % ٣٣ فصل ومبعدل منو يبلغ ٢١٦الفصول 

 .فصل جديد يف املدارس األهلية يف املرحلة الثانوية بنات ٥٤
 

باالعتماد  )٢٣جدول رقم ( )بنات - ثانوية(ومن خالل حساب متوسط عدد الفصول يف كل مدرسة أهلية
فصل جديد  يتطلب   ٥٤، ومبا يعني أن إيجاد عدد فصول لكل مدرسة ٧على البيانات احلالية تبني أنها تبلغ 

بحلول عام  على مستوى املنطقة الشرقية) بنات- ثانوية(مدرسة أهلية جديدة  ٨معه إنشاء 
 .هـ١٤٣٦/١٤٣٧
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)١٣(شكل رقم   
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  :احملور الرابع
  أهم اللوائح واألنظمة احلاكمة واملشجعة للتعليم األهلي باململكة

  
أهم اللوائح واألنظمة التي حتكم نشاط عمل قطاع التعليم  استعراض من خالل العرض التايل سوف يتم

  :األهلي باململكة، وميكن تناولها على النحو التايل
  

  :الئحة تنظيم املدارس األهلية   ١- ٤
  

ه على وميكن اإلشارة اىل أهم ما تضمنت تتكون من خمسة عشرة مادة ،هـ، ١٣٩٥صدرت هذه الالئحة يف عام 
  :النحو التايل

  
يقصد باملدرسة األهلية فى تطبيق هذه الالئحة كل منشأة غري حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم  - 

 .العام أو اخلاص قبل مرحلة التعليم العاىل
 .ال يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماًأ و  أن يكن سعودى اجلنسية صاحب املدرسة األهليةيف  يشرتط - 

أال يكون قد سبق  و.األقل مؤهالً تأهيالً علمياً مماثالً لنوع التعليم الذى تقوم املدرسة به أن يكون علي و
أن يكون حممود السرية وحسن و. احلكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية فى جرمية خملة بالشرف واألمانة

  .السمعة
تى حتقق أرباحاً إعانة نقدية أو جلهة اإلشراف فى حدود امليزانية والتعليمات أن متنح املدرسة األهلية ال - 

  .عينية أو فنية
وجلهة اإلشراف أن متنح بعض املدارس . تسري املدرسة األهلية طبقاً للمنهج التعليمى احلكومى - 

األهلية ترخيصاً بإدخال بعض املواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات املطلوبة ولها أيضاً أن متنح 
تقدمي نوع ما من التعليم يختلف عن التعليم احلكومى فى احملتوي أو مدرسة أو مدارس معينة ترخيصاً ب

 .الطريقة أو نهج اإلدارة إذا رأت أنه يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية
إذا رخص ملدرسة أهلية بأن تستمر علي نهج مغاير للتعليم احلكومى، وجب عليها أن تؤمن مستوي  - 

 .مماثالً ملنهج العلوم الدينية
  
  :هـ ١٤١٩لس الوزراء لعام قرار جم   ٢- ٤
  

هدف إىل إعادة تنظيم صرف اإلعانة السنوية للمدارس األهلية يهـ ١٤١٩يف عام  صدر قرار من جملس الوزراء
  :املدارس إىل ثالث فئات على النحو التايل ومت تقسيمللبنني والبنات، 

 
ت من أجل نشر تعاليم اإلسالم، مدارس جمانية ال تأخذ رسوماً من الدارسني كاملدارس الدينية التي أنشئ .١

 .إذ تصرف لها اإلعانة كاملة
مدارس أنشئت بهدف نشر التعليم من قبل جمعيات خريية أو جهات ألهداف غري ربحية، إذ تصرف لها  .٢

 .إعانة كاملة، إضافة إىل ما ستحصله من رسوم من أولياء أمور الطالب
ألمور ومتنح كذلك إعانة سنوية بحسب التقرير املدارس الربحية وهي حتصل رسوماً جمزية من أولياء ا .٣

 ). الفني املرفوع عنها
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  :هـ ١٤٣٢األمر امللكي الصادر يف عام    ٣- ٤
 

هـ زيادة رواتب املعلمني واملعلمات السعوديني العاملني ٢/٧/١٤٣٢يف تاريخ ) ١٢١/أ(تضمن األمر امللكي رقم 
ريال عن طريق ) ٦٠٠(ريال مضافاَ إليه بدل النقل ) ٥٠٠٠(بـيف املدارس األهلية ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ 

 .من الراتب ملدة خمس سنوات%) ٥٠(نسبة بـ صندوق التنمية البشريةمساهمة 
  

  
  :)٥(القواعد واإلجراءات املتعلقة بإقراض املشروعات التعليمية والتدريبية األهلية   ٤- ٤
  

  :ىل أهم ما تتضمنه على النحو التايلأصدرت وزارة املالية هذه القواعد وميكن االشارة ا
  
ويقصد ) مدارس ــ رياض األطفال (امعات التعليمية و. اجلامعات والكليات يشمل  : نطاق اإلقراض - 

طالب فأكرث ) ١٠٠٠(بامع التعليمي أن يتكون املشروع من مرحلتني دراسيتني فأكرث بحيث يستوعب 
عدد من اتربات ومكتبة وعدد من القاعات متعددة  يشتمل على وتزيد فصوله عن ثالثني فصالً و

 .معاهد ومراكز التدريب املتخصصة و . األغراض 
 

أن ، واحلصول على ترخيص ساري املفعول من اجلهة اتصةفتشمل  :متطلبات احلصول على القرض - 
اجلهات  جميع الشروط واملواصفات العامة واخلاصة احملددة من تتوفر يف املشروع املراد إقراضه

إذا كان ، وموافقة اجلهة اتصة على موقع املشروع وتوفر اخلدمات العامة باملوقعو . اتصة
املشروع سيُقام على أرض مملوكة للمستثمر فيتم رهن أرض ومباين املشروع أو تقدمي ضمان بنكي 

بالقرض وتخفض قيمته  مساوٍ لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري املفعول إىل أن يتم الوفاء
إذا كان املشروع سيُقام على أرض ال ميلكها و. مبا يساوي األقساط املسددة من قيمة القرض 

املستثمر يجب أن يكون الرهن عقاراً آخر تعادل قيمته املقدرة قيمة القرض أو تقدمي ضمان بنكي مساوٍ 
 .لقيمة القرض 

 
شآت والتجهيزات واألثاث واحلافالت باملشروع على أن يخصص القرض لتمويل املباين واملن: قيمة القرض - 

مـن التكلفــة اإلجماليــة للمبانـي %) ١٥(ال يتجاوز ما يُخصص للتجهيزات واألثاث مـن قيمــة القــرض نسبــة 
احلد األعلى لقيمة ويكون . واملنشـآت ملشاريع امعات التعليمية واملدارس واملعاهد ومراكز التدريب

مكون من أربع مراحل، خمسة وعشرون مليون ريال ومبعدل ) مدارس(شروع جممع تعليمي القرض مل
سبعة ماليني ريال للمرحلة الواحدة إذا إقتصر املشروع على أقل من أربع مراحل، وأربعة ماليني ريال 

   .ملرحلة رياض األطفال
  
  :)٦(م٢٠١٢-لتأسيس مدارس أهلية وزارة الشؤون البلدية والقرويةإشرتاطات    ٥- ٤

اإلجراءات اخلاصة بالرتخيص والتنسيق مع ب ما يتعلق وزارة الشئون البلدية والقروية شرتاطاتا تتضمن
اجلهات ذات العالقة، واشرتاطات التصميم والبناء ومتطلبات السالمة الواجب توافرها يف مثل هذه 

  .، وميكن تناول أهما ما ورد فيها على النحو التايلاملشروعات

                                                
 .املوقع االلكرتوين لوزارة املالية:  )٥(
 .وزارة الشئون البلدية والقروية:  )٦(
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  ):غري اصصة كمرفق تعليمي(إنشاء املدارس األهلية على األراضي الفضاء متطلبات 

  .مرتاً  ٢٠أن يكون املوقع على شارعني أحدهما جتاري ال يقل عرضه عن  :أوالً

  .مرتاً  ٥٠أن يكون املوقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسة مبسافة ال تقل عن  :ثانياً

  .مرتاً ٢٠فة بني املوقع وأقرب حمطة وقود عن أال تقل املسا :ثالثاً

  .مرتاً ٢٠أال تقل املسافة بني املوقع وحمال بيع الغاز عن  :رابعاً

أخذ موافقة اجلهة التعليمية واجلهة التخطيطية يف البلدية على املوقع املراد إقامة املشروع  :خامساً
  .عليه

م، ٢٥٠٠م، ولالبتدائية عن ٩٠٠ياض األطفال عن أال تقل مساحة األرض للمنشأة التعليمية لر :سادساً
  .م٧٥٠٠م، ومع املدارس عن ٥٠٠٠م، وللثانوية عن ٣٥٠٠وللمتوسطة عن 

م ملدارس رياض ٣٠٠أال تقل املسافة بني مرفق تعليمي قائم وآخر يف نفس املرحلة الدراسية عن :  سابعاً
  .م للمدارس الثانوية٢٠٠٠م للمدارس املتوسطة، و ١٠٠٠م للمدارس االبتدائية، و ٥٠٠األطفال ودور احلضانة، و 

توفري مواقف للسيارات على أن يكون هناك موقف لكل فصل حضانة وروضة أطفال، وموقفان لكل : ثامناً
  .فصل مدرسة ابتدائية، وثالثة مواقف لكل فصل مدرسة متوسطة، وخمسة مواقف لكل فصل ثانوي

  :ة إىل مدارس أهليةمتطلبات تغيري استعمال املنشآت القائم

  .مرتاً ٢٠أن يكون املبنى القائم مطالً على شارعني أحدهما جتاري ال يقل عرضه عن : أوالً

  .أن يكون املبنى القائم مطابقاً ألنظمة البناء املعتمدة ولتعليمات األمن والسالمة:  ثانياً

  .مرتاً ٥٠لرئيسة مبسافة ال تقل عن أن يكون املبنى القائم بعيداً عن تقاطعات الطرق التجارية ا:  ثالثاً

  . مرتاً ٢٠أال تقل املسافة بني املبنى القائم وأقرب حمطة وقود عن : رابعاً

  .مرتاً ٥٠أال تقل املسافة بني املبنى وبني أقرب حمل غاز عن :  خامساً

بنى القائم إىل أخذ موافقة اجلهة التعليمية واجلهة اتصة التخطيطية يف البلدية على حتويل امل: سادساً
  .منشأة تعليمية

  :متطلبات إنشاء املدارس األهلية على األراضي اصصة مرافق تعليمية

يسمح بإقامة املدارس األهلية على األراضي اصصة مرافق تعليمية حسب اطط املعتمد بعد : أوالً
  .أخذ موافقة اجلهات اتصة على املوقع حسب األنظمة والتعليمات

  .االلتزام بأنظمة البناء املعتمدة يف املنطقة :ثانياً
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تقدمي اططات االبتدائية للجهات التعليمية ألخذ موافقتها عليها ثم تقدميها للبلدية، وإعداد :  ثالثاً
  .الرسومات التنفيذية بعد اعتمادها من البلدية

  :اشرتاطات التصميم والبناء

  .دورين  ومية حسب اطط يسمح باالرتفاع أرضي بالنسبة لألراضي املعتمدة مرافق تعلي: أوالً

لألراضي الفضاء غري اصصة مرافق تعليمية يسمح باالرتفاع واالرتداد حسب نظام البناء املسموح : ثانياً
  .به يف املنطقة بحيث ال يزيد االرتفاع على املسموح به

  .دون تسوير إقامة سور يحيط باملنشأة، وتستقطع منطقة مواقف السيارات: ثالثاً

يراعى عدم استعمال مناسيب خمتلفة يف التصميم، وتكون منسوبا : رياض األطفال ودور احلضانة: رابعاً
  .واحدا

  .يسمح بعمل قبو ويخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو موقف للسيارات: خامساً

ائة من مساحة األرض بحد يف امل ٣بنسبة ال تزيد على '' احلارس '' يسمح بعمل غرف للمستخدمني : سادساً
  .٢م١٠٠أقصى 

بالنسبة للمظالت ميكن تغطية املالعب أو فناء املدرسة جهة اجلار أو جهة الشارع باالرتفاع ال يزيد :  سابعاً
على ارتفاع السور، أما يف الفراغات فيكون االرتفاع حسب تعليمات البناء يف املنطقة، مع املراعاة أال تقل 

يف املائة من مساحة األرض، ويتم تقدمي تصميم للمظالت ضمن اططات  ٢٠ن املساحة املكشوفة ع
  .املعمارية

استخدام مواد العزل احلراري املناسبة يف املشروع، وتطبيق الئحة العزل : اشرتاطات العزل احلراري:  ثامناً
  .احلراري لدول جملس التعاون اخلليجي

اطات اخلاصة باخلدمات البلدية املتعلقة باملعوقني، والصادرة مراعاة االشرت: متطلبات املعوقني :  تاسعاً
من وكالة الوزارة للشؤون الفنية، اإلدارة العامة للشؤون الهندسية، وزارة الشؤون البلدية والقروية يف رجب 

 . هـ١٤١٢

 : متطلبات الرتخيص

فاق خمططات معمارية متكاملة يف حالة املبنى القائم املراد تغيري استعماله إىل املدرسة يجب إر:  أوالً
للمبنى القائم ومعتمدة من مكتب هندسي استشاري ومصدق عليها من البلدية، وتقرير يقر فيه املكتب 
بصالحية املبنى لالستخدام املطلوب، وبعد ذلك يجب أخذ موافقة اجلهات التعليمية على اطط واعتماده 

  .من جهتهم

ب تقدمي طلب للبلدية التابع لها موقع املدرسة املراد إنشاؤها مرفق معه يف حالة األراضي الفضاء يج:  ثانياً
صك امللكية، وذلك بغرض إعداد قرار مساحي لألرض طبقاً للملكية واطط املعتمد بحيث يتم حتديد نوع 

 كما يتم إعداد اططات األولية طبقاً ألنظمة.وكذلك بنني وبنات) ثانوي -متوسط  -ابتدائي (املدرسة 
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ومن ثم .واشرتاطات البناء املعتمدة وتقدميها ألخذ املوافقة عليها من اجلهات التعليمية ثم تقدميها للبلدية
يتم إعداد اططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من قبل البلدية اتصة، وكذلك 

 .من الدفاع املدينمراعاة متطلبات السالمة وسبل احلماية الواجب اتباعها والصادرة 
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  :النتائج
  

استعراض أهم النتائج التي خلصت اليها ورقة العمل، وهي خالل هذا احملور  سوف يتم من
  :على النحو التايل

  
اىل العديد من النتائج " املؤشرات االقتصادية األساسية لقطاع التعليم"خلص احملور األول من الورقة 

سنوياً، % ٥٫٤االيرادات التي حققها قطاع التعليم يف اململكة يزيد عن  من أبرزها أن معدل النمو السنوي حلجم
مليار ريال سعودي  ٢٫٨وقد انعكس ذلك على ارتفاع فائض التشغيل الذي حققه القطاع ليبلغ ما يزيد عن 

د ما يزي ٢٠٠٩كما بلغ حجم األصول املشرتاه  يف قطاع التعليم خالل عام  ،%٥٫٣ومبعدل منو بسنوي يزيد عن 
األمر الذي يعكس زيادة حجم االستثمار الرأسمايل يف % ٥مليون ريال ومبعدل منو سنوي يزيد عن  ١٢٣عن 

قطاع التعليم، كما خلصت الورقة يف هذا الصدد اىل وجود أهمية إقتصادية لقطاع التعليم يف إستيعاب 
  %.٤٤العمالة السعودية حيث أن نسبة السعودة بقطاع التعليم تبلغ 

  
 مقومات االستثمار يف قطاع التعليم باملنطقة الشرقيةخلصت الورقة أيضاً اىل وجود العديد من و قد  

من السكان السعوديني يف املنطقة الشرقية يرتكزون يف الفئة العمرية من % ٣٥سبة حيث أشارت اىل أن ن
شهري لألسرة السعودية على وهي الفئة املناظرة للتعليم قبل اجلامعي ، كما يرتفع اإلنفاق ال) سنة ١٩اىل  ٥(

) ريال سنويا ٥١٩٦(ريال شهرياً   ٤٣٣التعليم يف املنطقة الشرقية مقارنة بغريها من املناطق حيث يبلغ 
ريال يف اململكة بشكل عام،  كما أن املنطقة الشرقية تعترب ثاين أكرب منطقة بعد  ٣٢٠مقارنة مبتوسط يبلغ 

  .لى التعليمالرياض من حيث متوسط االنفاق الشهري ع
  

، فقد خلص اىل "ةحتليل جانب العرض يف قطاع التعليم باملنطقة الشرقي"وبالنسبة للمحور الثاين
مدرسة أهلية بنني  ٣٠٤) التابعة إلدارة التعليم باملنطقة الشرقية املناطق( أنه يرتكز باملنطقة الشرقية

من هذه املدارس يف مدينتي % ٧١ويرتكز نسبة  ،"وبنات تشمل املراحل التعليمية االبتدائي، املتوسط، الثانوي
وأن املدارس االهلية . من هذه املدارس باملرحلة التعليمية االبتدائية% ٤٥الدمام واخلرب، كما يرتكز نسبة 

يف املنطقة الشرقية، ويوجد بها ) بنني(من إجمايل املدارس احلكومية واألهلية% ٢٤تشكل نسبة ) بنني(
من الطالب يف كل من املدارس احلكومية واألهلية، ومن % ١٨ل، ويدرس بها نسبة من عدد الفصو% ٢٢نسبة 

خالل تتبع معدل النمو السنوي لعدد الفصول يف املدارس األهلية واحلكومية تبني ارتفاع املعدل يف 
  .املدارس األهلية يف حني شهدت أعداد الفصول يف املدارس احلكومية انخفاضا طفيفاً 

  
يف املنطقة  )بنات(عدد املدارس األهلية فقد خلصت الورقة اىل أن ) بنات(رس األهلية وبالنسبة للمدا

طالبة، ويبلغ متوسط الطالبات يف  ١٧٤٤٤فصل ويبلغ عدد الطالبات فيها  ٩٦٠مدرسة تتضمن  ١٢٩الشرقية 
  .فصول ٧طالبة، كما يبلغ متوسط عدد الفصول يف كل مدرسة عدد  ١٨كل فصل 

  
افة عدد املدارس يف مناطق املنطقة الشرقية تبني وجود فرص إستثمارية يف ومن خالل حساب كث

  .قطاع التعليم األهلي خاصة  يف  مناطق اخلفجي والقطيف  واجلبيل
  

بغرفة  مدرسة أجنبية مسجلة ٣٠ وجودوفيما يتعلق باملدارس األجنبية فقد خلصت الورقة اىل 
  .مدرسة ٢٦رب بعدد يف مدينتي الدمام واخل% ٨٦يرتكز منها  الشرقية
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، فقد "الفجوة املتوقعة يف قطاع التعليم األهلي يف املنطقة الشرقية" وفيما يتعلق باحملور الثالث
 ١٢٥خلص اىل أنه فيما يتعلق باملدارس األهلية فمن املتوقع أن يكون مطلوباً ضخ إستثمارات جديدة إلنشاء 

مدرسة أهلية  ٥٦و ) بنني(مدرسة أهلية  ٦٩م مدرسة أهلية جديدة خالل اخلمس سنوات القادمة، منه
وذلك بفرض أن الفجوة يف عدد الفصول سيتم  مدرسة أهلية منهم يف قطاع التعليم االبتدائي ٦٧، و)بنات(

  .تغطيتها فقط من خالل إستثمارات يف تأسيس مدارس جديدة
  
حلالية فأمكن ومن خالل إجراء حتليل لتقسيم حجم السوق بفرض وجود توسعات يف املدارس ا 

فصل  ٥٢٣و التوسع بإنشاء ) بنني(مدرسة اهلية  ٢٩التوصل اىل أنه من املتوقع أن يكون مطلوباً تأسيس 
 ٢١جديد يف املدارس القائمة حالياً، ويف املدارس األهلية بنات فمن املتوقع أن يكون مطلوباً تأسيس 

  . رس القائمة حالياًفصل جديد يف املدا ٢٨٠ والتوسع بإنشاء) بنات(مدرسة أهلية 
  

فقد "أهم اللوائح واألنظمة احلاكمة واملشجعة للتعليم األهلي باململكة" أما بالنسبة للمحور الرابع
خاصة ما  يف اململكة أهم األنظمة واللوائح التي حتكم نشاط عمل قطاع التعليم األهلي قام باستعراض

حق املدارس األهلية يف  ومن بينهاالواجب إتباعها  بالئحة املدارس األهلية والتي تنص على الضوابطيتعلق 
الفني املرفوع عن  التقريرهـ بحسب ١٤١٩والتي قننها قرار جملس الوزراء لعام احلصول على دعم من الدولة، 

هـ بشأن رفع رواتب املعلمني واملعلمات ١٤٣٢مضمون األمر امللكي الصادر عام  استعراضكما مت  املدرسة،
كما مت  املوارد البشرية نصف الراتب ملدة خمس سنوات فقط، تنمية يتحمل صندوق وبحيثالسعوديني 

تناول إجراءات وزارة املالية ملنح قروض لتأسيس املدارس األهلية، و اإلشرتاطات التي وضعتها وزارة 
           .الشئون البلدية والقروية مؤخراً لتأسيس املدارس األهلية
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  :املصادر
  

  :حكومية جهات
  

، مركز احلاسب االيل )بنني(بية والتعليم باملنطقة الشرقيةزارة الرتبية والتعليم، االدارة العامة للرتو .١

 .واملعلومات، املعلومات اإلحصائية

 . )بنات(وزارة الرتبية والتعليم، االدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية .٢

 .قاعدة بيانات دليل املدارس .املعلومات االدارة العامة لتقنيةوزارة الرتبية والتعليم،  .٣

املعلومات، الكتاب االحصائي  وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة االحصاءات العامة و .٤

 .)م٢٠١٠(السنوي

 .وزارة الشئون البلدية والقروية .٥

 .غرفة الشرقية، قاعدة بيانات املشرتكني .٦

  

  


