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ملخص تنفيذي
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ملخص تنفيذي:

يتوقـــع أن يرتفـــع حجم التعليـــم الخاص في المملكة العربية الســـعودية ألكثـــر من الضعف 
خالل الســـنوات القادمـــة، وتعد أهم عوامل هذا االرتفاع هي ارتفـــاع عدد الطالب والمبادرات 

التعليميـــة المتعلقة برؤية المملكة 2030 وزيـــادة تفضيل التعليم الخاص. 

2020

20182025

20182025

20212022202320242025

13%

3.5%

2025980

منها للمدارس الخاصة

معدالت االلتحاق 
باملدارس الخاصة

مدرسة خاصة جديدة 
سيتطلب وجودها بسبب 

زيادة عدد الطالب

أكرث من 

534,000

15%

 4.3

5.7

املعدل املتوقع 
الوصول إليه

 معايري دول
 الخليج العريب

درجات اململكة العربية 
السعودية منخفضة نسبيا 
عىل مؤرش جودة التعليم 

العاملي

ازدياد سنوي إلجاميل عدد 
الطلبة يف اململكة 

بحلول عام

التحديات الرئيسية 
التي تواجه سوق 

التعليم يف 
اململكة العربية 

السعودية

1234567

ارتفاع معدل احتياج 
املقاعد الدراسية

2.1 مليون مقعد 

جودة املناهج 
الدراسية

جودة توظيف 
املعلمني

وجود نشاطات 
دراسية إضافية 

معدالت التحاق األطفال 
باملرحلة التمهيدية
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هدف اململكة 
الوصول إىل

تدين نتائج االختبارات الدولية للملكة العربية السعودية يف الرياضيات والعلوم، ولتحسني 
ذلك يجب تطوير املناهج الدراسية الحالية، أو تبني مناهج عاملية أكرث

يف عام
ساعة سنوياًساعات سنوياً

مع حلول عام 

التزال كفاءة املعلمني 
يف املدارس منخفضة

 20161018 

15%

14.9%

55%
2016

هو معدل ساعات التطوير 
املهني التي قضاها املعلمني

من مدارس تقدم 
برامج إضافية 

 2020

فقط

من الطلبة السعوديني قاموا 
بنشاطات دراسية إضافية 

معدالت االلتحاق 
باملرحلة التمهيدية هي 
األقل يف الخليج مبعدل 

من املتوقع أن تصل معدالت 
التسجيل يف املرحلة التمهيدية

13% SR

20132017

يف العام

17% 
بحلول عام 2020 وهذا بعيد 

عن هدف الحكومة وهو

 27.2%

ارتفعت معدالت اإلنفاق االستهاليك يف القطاع التعليمي بنسبة %13 بني 2013 
حتى 2017، مام يوضح عناية املربيني بجودة التعليم

هدف الحكومة الوصول إىل  
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مقدمة 
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مقدمة:

تمـــّر المملكـــة العربية الســـعودية بتغيرات ســـريعة فـــي قطاعات عـــدة تبًعا لمبـــادرات الرؤية 
2030. مـــن هـــذه القطاعات القطاع التعليمـــي والتعليم الخاص الذي مـــن المتوقع  أن يصل إلى 
أكثـــر مـــن ضعف القيمـــة الحالية والتي تقـــدر بـ 5 بليـــون لتصل إلـــى أكثر من 12 بليـــون بحلول 

 .2030

يلعـــب التعليم دوًرا جوهرًيـــا في تحقيق أهداف رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية 2030. كما 
يلعـــب تحفيز إمكانية وجـــودة التعليم دورًا أساســـيًا في خلق اقتصاد مزدهر مـــن خالل موائمة 
مخرجـــات التعليم مع متطلبات ســـوق العمل. باإلضافة إلى ذلك، ســـيقوم بخلق مجتمع نشـــط 

وطموح بإمكانه تحمل المسؤولية االجتماعية وعيش حياة كريمة.  

قامـــت الحكومة الســـعودية فـــي العام 2016 بإعـــداد برنامج التحـــول الوطنـــي 2020 لتحقيق 
بعـــض أهداف رؤيـــة 2030 وتم تكليـــف وزارة التعليم بتحقيق ثمانية أهداف رئيســـية كجزء من 
الخطـــة في ســـبيل تحويل القطـــاع التعليمي في المملكة، مما يســـاعد علـــى تعزيز االقتصاد 
ويمـــد المواطنيـــن بالمهـــارات األساســـية ليصبحـــوا أكثر تنافســـية في ســـوق العمـــل المحلي 

والعالمي.   

هنالـــك مايقارب 7.7 مليـــون طالب فـــي المملكة العربية الســـعودية. %87 منهـــم أي مايقارب 
6.7 مليـــون طالب ملتحقيـــن بالمدارس الحكومية، بينمـــا تمثل %13 من هذا اإلجمالي نســـبة من 

يلتحقون بالمدارس الخاصة أي مايقارب المليون طالب.  

يبلـــغ إجمالـــي عدد المـــدارس في المملكـــة 30,625 مدرســـة. 26,248 منها مـــدارس حكومية، 
و4,377 منهـــا مـــدارس خاصة. حيـــث ارتفع عـــدد المدارس الخاصة بنســـبة %13 بينمـــا ارتفع عدد 

المدارس الحكومية بنسبة %1 فقط.  

هنـــاك عـــدد من العوامل التـــي تؤثر علـــى القطاع التعليمي فـــي المملكة مـــن أهمها خطط 
خصخصـــة التعليـــم التـــي تقوم بهـــا المملكـــة والحاجـــة العامة إلى تحســـين جـــودة التعليم 

وزيادة تفضيل اآلباء للتعليم الخاص ذو الجودة المرتفعة.   

ســـيقوم هـــذا التقريـــر بإلقاء نظـــرة على التعليـــم الخاص فـــي المملكـــة ومقارنتـــه مع دول 
الخليـــج، كما ســـيبين أهـــم التحديـــات الحالية لقطـــاع التعليم وتطلعـــات ســـوق التعليم الخاص 

في المملكة.  
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مقارنات إقليمية لسوق 
التعليم الخاص
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يقـــّدر الســـوق التعليمي الخاص بالمملكـــة العربية الســـعودية بـ5 بليون دوالر. بزيـــادة طفيفة عن 
ســـوق اإلمـــارات العربية المتحدة والـــذي يقدر بـ4.3 بليـــون دوالر. علًما بأن ســـكان المملكة العربية 
الســـعودية أكثـــر بـ3 مرات من ســـكان اإلمـــارات العربية المتحدة ممـــا ُيبين فرص النمـــو الموجودة 

في الســـوق السعودي.

تتمتـــع اإلمارات العربيـــة المتحدة بأعلى معـــدالت االنضمام إلى المدارس الخاصـــة بين دول الخليج 
العربـــي بنســـبة %74، بينمـــا تأتـــي المملكة العربية الســـعودية بأقـــل معدل بنســـبة %13. ولذلك 

تهـــدف الحكومة الســـعودية لزيادة معـــدل االلتحاق بالمـــدارس الخاصة إلـــى %25 بحلول 2020.

مقارنات إقليمية لسوق التعليم الخاص:

74

26

اإلمارات العربية املتحدة

35

65

الكويت

32

68

البحرين

23

77

ُعامن

13

87

السعودية

شــكل 1:  معدالت االنضامم إىل املدارس الخاصة والعامة
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املدارس الخاصةاملدارس الحكومية

معـــدل المـــدارس العالمية للمملكـــة العربية الســـعودية هو 7 مـــدارس لكل مليون نســـمة، بينما 
المعـــدل فـــي دول الخليـــج  31 مدرســـة عالمية لكل مليون نســـمة حيـــث يعكس ذلـــك اإلمكانيات 

العاليـــة لســـوق التعليم الخـــاص خاصة المـــدارس العالمية ذات الجـــودة العالية.

تعـــد دبـــي وأبو ظبي أعلـــى مدينتين مـــن حيث عدد المـــدارس الخاصـــة، متبوعة بالريـــاض وجدة 
اللتـــان تتمتعـــان تقريًبا بنفس عـــدد المدارس فـــي كل منهما.

شــكل 3:  عدد املدارس العاملية يف دول الخليج العريب

عدد السكان:
9.3 مليون

عدد السكان:
32.3 مليون

596

240

84 70
30

اإلمارات العربية
املتحدة

السعودية الكويت ُعامن البحرين

281

دبــي

151

83 82

شــكل 4: أعىل 5 مدن من حيث عدد املدارس العاملية

أبوظبي الرياض جــدة

شــكل 1:  معدالت االنضامم إىل املدارس الخاصة والعامة

شــكل 3:  أعىل 5 مدن من حيث عدد املدارس العامليةشــكل 2:  عدد املدارس العاملية يف دول الخليج العريب
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مـــن المهـــم معرفـــة أنـــه عندمـــا انخفـــض 
إجمالي الناتـــج المحلي لـــكال الدولتين خالل 
الخمـــس ســـنوات الماضية، ارتفعـــت نفقات 
التعليم في المملكة بنســـبة %13 وانخفضت 
بالنســـبة لإلمـــارات العربية المتحـــدة بمعدل 

%18 خـــالل الفترة نفســـها.

دراسة حالة: المملكة العربية السعودية مقابل اإلمارات العربية المتحدة

اململكة العربية السعودية اإلمارات العربية املتحدة

32.3 مليون
12 مليون (%33 من اإلجاميل)

5 بليون دوالر

12 بليون دوالر
سعودي
أمرييك

$4,400

9.3 مليون
8.1 مليون (%88 من اإلجاميل)

4.3 بليون دوالر

7 بليون دوالر
بريطاين

البكالوريا الدولية

$4,600

إجاميل عدد السكان
عدد الوافدين

قيمة سوق التعليم الخاص الحالية

قيمة السوق املتوقعة مع حلول 2030

أنظمة التعليم السائدة

معدل الرسوم الدراسية سنويًا 
(للمدارس الخاصة)

شــكل 5: نفقات التعليم (لكل أرسة بالدوالر) 
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السعودية اإلمارات العربية املتحدة

الســـعودية ســـوق  العربيـــة  لـــدى المملكـــة 
تعليمية مختلفة عن اإلمـــارات العربية المتحدة 
التي تتمتع بعرض عـــاٍل للمدارس العالمية التي 
تقـــدم تعليًمـــا ذو جـــودة مميزة تبًعـــا لوجود 
نســـبة عالية مـــن األجانـــب ضمن ســـكان الدولة 

باإلضافة لمســـتويات الدخـــل المرتفعة. 

نتيجـــة لذلـــك، فـــإن المعضلة الكبـــرى التي 
تواجه ســـوق التعليـــم االماراتي هـــو ارتفاع 
الرســـوم الدراســـية التي وصلت إلى مستوى 
اليمكـــن التحكم فيـــه، ممـــا أدى إلى فرض 
قـــرارات من قبـــل حكومـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة لتوقف الزيادة في أســـعار الرسوم 

الدراسية. 

بينمـــا المملكـــة العربية الســـعودية لديها عدد قليل من المـــدارس العالمية، حيث أن أكثر الســـكان 
األجانـــب في المملكة ذو مســـتوى دخل منخفض ولم يتم الســـماح للمواطنيـــن بدخول المدارس 
العالميـــة إال منـــذ ســـنوات قليلـــة. فعنـــد المقارنـــة باإلمـــارات العربية المتحـــدة نجد أن الســـوق 
التعليمـــي للمملكة يواجه مشـــاكل جذريـــة كجودة المناهـــج والمعلمين التي البـــد من التصدي 

لهـــا أواًل إن كانـــت الدولة تهدف القتصـــاد مزدهر مبني علـــى المعرفة. 

شــكل 4:  نفقات التعليم ) لكل أرسة بالدوالر (
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التحديات التي تواجه سوق 
التعليم في المملكة 

العربية السعودية
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التحديات التي تواجه سوق التعليم في المملكة العربية السعودية :

يواجـــه القطاع التعليمي في المملكـــة تحديات على مختلف األصعـــدة متضمنة جودة التعليم، 
وجـــودة توظيـــف المعلمين، وتضمين نشـــاطات دراســـية إضافيـــة وااللتحاق بالمرحلـــة التمهيدية. 
حيـــث أنـــه البد من مواجهـــة هذه التحديـــات للوصول إلى أعلـــى المعايير. تتلخـــص التحديات في: 

1- جودة التعليم: 
يعـــد بنـــاء اقتصاد مزدهـــر واحدًا مـــن أهم أهـــداف برنامج رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية 

2030 وجـــزء أساســـي من ذلـــك يعتمد علـــى إمكانية وجـــودة التعليم. 
تأتـــي المملكـــة في مراتـــب متدنية بشـــكل عـــام في تصنيفـــات التعليـــم العالمـــي نتيجة 

للمناهـــج القديمة والجـــودة المهنيـــة المتدنيـــة للمعلمين. 
تباًعا للمنتـــدى االقتصادي العالمي، حققـــت المملكة العربية الســـعودية نتيجة 4.3 من أصل 
7 في مؤشـــرات جـــودة التعليـــم. وذلك أقل بشـــكل ملحوظ مـــن معايير دول الخليـــج العربي 

التـــي تقّدر بــــ 5.7. وأقل بكثير مـــن المعيار العالمي والـــذي يقّدر بـ6.1.  

انخفضـــت نتائـــج االختبارات الدولية للســـعوديين في مجالي الرياضيات والعلوم بشـــكل ملحوظ 
بيـــن عامي 2011 و2015 فبالنســـبة لنتائج الرياضيـــات للصف الرابع والثامن انخفضت بنســـبة 10%. 
ولتحســـين ذلـــك، البد من بذل جهـــد ملحوظ من خالل تطويـــر المناهج الوطنيـــة أو تبّني مناهج 

دولية أكثر. 

شــكل 7:شــكل 6:
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الرياضيات

العلوم

2- تدريب وتطوير املعلمني
ُتظهر الدراســـات بأن كفاءة المعلمين تشـــكل تحدًيا كبيًرا بالنســـبة للمملكة العربية السعودية. 
حيـــث أظهرت النتائـــج بأن معدل عدد ســـاعات التطور المهنـــي التي أكملهـــا المعلمون بلغت 
10 ســـاعات ســـنوًيا في عـــام 2016. ويجـــب التنويه بأن كفاءة المعلمين تتعلق بشـــكل مباشـــر 
وملحـــوظ بنتائج ومســـتويات الطلبة. فعلى ســـبيل المثال دول كســـنغافورة وفنلنـــدا واللتان 
تحتالن أعلى المراتب بمؤشـــرات جـــودة التعليم يولون أهمية كبرى بجـــودة كوادر المعلمين 

وتوظيفها بالشـــكل األنسب. 

شــكل 5:  الصف الدرايس الرابع

شــكل 7:  الصف الدرايس الرابع

شــكل 6:  الصف الدرايس الثامن

شــكل 8:  الصف الدرايس الثامن
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شــكل 12:  دوافع االلتحاق للمدارس
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الدافــــــــــع األول لاللتحـــــاق

 كفاءة 
املعلمني

الدراسات 
العربية 

واإلسالمية

سمعة املدرسة املناهج
والطبقة 

االجتامعية 
للطالب

املوقع 
واملواصالت

 نشاطات مشاركة املربنيالبيئة اآلمنة
دراسية 
إضافية

 نشاطات 
دراسية 
إضافية

استخدام 
التقنية

مرافق 
املدرسة

مـــن المقدر توظيف عـــدد مايقارب 183,600 معلم ومعلمة بحلول ســـنة 2030، مما يســـاعد على 
خفض مســـتوى البطالة في المملكة ويعـــد فرصة كبرى لتدريـــب وتطوير المعلمين . 

تعـــد كفـــاءة المعلميـــن أول دافـــع للمربين إللحـــاق ابناءهـــم بالمـــدارس، باإلضافة إلـــى أهميته 
التعليم. فـــي  رئيســـي  كعنصر 

شــكل 10:  معدل عدد ساعات التطوير املهني للمعلمني
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شــكل 11:  االحتياج العام للمعلمني
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تضمني نشاطات دراسية إضافية:

%15 فقط من الطلبة الســـعوديين قاموا بنشاطات دراســـية إضافية  في العام 2016. تعد النشاطات 
اإلضافيـــة واحدة مـــن دوافع االنضمـــام للمربين وتبرز المـــدارس التي تقدم برامج دراســـية إضافية 

فعالة بشكل أســـرع في السوق التعليمي.

شــكل 13: نسبة الطلبة السعوديني املشرتكني يف نشاطات دراسية إضافية
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شــكل 10: االحتياج العام للمعلمنيشــكل 9:  معدل عدد ساعات التطوير املهني للمعلمني

شــكل 11: دوافع االلتحاق باملدارس

شــكل 12: نسبة الطلبة السعوديني املشرتكني يف نشاطات دراسية إضافية
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3- معدالت االلتحاق باملرحلة التمهيدية
تعد معـــدالت االلتحـــاق بالمرحلة التمهيدية فـــي المملكـــة العربية الســـعودية حالًيا من أقل 
المعـــدالت في دول الخليج بنســـبة %13.9 من إجمالي عدد الســـكان. وتشـــير التقديرات الحالية 
أنـــه بحلـــول عام 2020 ســـينضم مايقارب %17 مـــن المواطنين ممـــن تتراوح أعمارهـــم بين 6-3 

للمرحلـــة التمهيديـــة وذلك أقـــل بكثير من المعيـــار اإلقليمي الذي يقـــّدر بـ 79%.
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شــكل 14: معدالت االنضامم للمرحلة التمهيدية من السكان السعوديني

املعيـــار العاملــي املعيـــار اإلقليمـيالسعودية

التدخالت الحكومية

نظـــًرا لالنخفاض الملحوظ فـــي جودة التعليم، قامـــت وزارة التعليم بوضع خطـــة كجزء من برنامج 
التحـــول الوطنـــي 2020 إلعـــادة هيكلة جـــودة التعليم في المملكة بمســـاعدة القطـــاع الخاص. 

وتتضمن أهـــداف الخطة: 

تحســـين جـــودة التعليم من خـــالل تطويـــر المناهج وأســـاليب التعليـــم لرفع نتائـــج الرياضيات 
والعلـــوم بنســـبة %21 ونتائج القراءة بنســـبة %7 بحلـــول 2020. 

تحســـين التوظيـــف والتدريب المهنـــي للمعلمين من خالل زيادة عدد ســـاعات التطوير ســـنوًيا 
من 10 ســـاعات فـــي 2016 إلى 18 ســـاعة بحلول 2020. 

تحســـين قيـــم الطلبـــة والمهارات األساســـية مـــن خالل زيـــادة االنخراط في نشـــاطات دراســـية 
إضافيـــة بنســـبة %15 فـــي 2016 إلى %55 بحلـــول 2020. 

تقديـــم خدمـــات تعليمية لجميـــع المراحل الطالبيـــة من خالل زيادة نســـبة االنضمـــام من 13% 
فـــي 2016 إلـــى %27.2 بحلول 2020.

شــكل 13: معدالت االنضامم للمرحلة التمهيدية من سكان السعوديني
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 إمكانيات التعليم الخاص في 
المملكة العربية السعودية
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 إمكانيات التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية :

شـــهدت الســـنوات الســـابقة زيادة في عدد المدارس الخاصة، وعدد المنضمين لهـــا ومن المتوقع 
أن تزيـــد بدرجـــة أكبر في المســـتقبل. وتعـــود هذه الزيـــادة  إلى عنصريـــن أساســـين تتضمن زيادة 

عدد الطـــالب وتفضيـــل التعليم الخاص.

بنـــاء علـــى معـــدل النمو خـــالل الثالث ســـنوات الماضيـــة، فإنه مـــن المتوقـــع أن يزيـــد العدد 
اإلجمالي للطالب في الســـعودية بنســـبة %3.5 ســـنوًيا خـــالل الفترة من 2018 إلـــى 2025. مما 
ُيظهـــر الحاجة إلى زيادة عدد المقاعد الدراســـية بمقـــدار 2.1 مليون مقعد )عـــام+ خاص( خالل 

الســـبع ســـنوات القادمة الســـتيعاب الطالب الجدد. 

بنـــاء على معدل زيادة االلتحاق العام والخاص خالل الثالث ســـنوات الماضيـــة، من المتوقع أن يصل 
معـــدل االلتحاق بالمـــدارس الخاصة إلى %15 بحلول 2025. ولذلك يجـــب توفير 534,000 مقعد في 
المـــدارس الخاصة ضمن الــــ2.1 مليون مقعد. وبناًء على أن معدل اســـتيعاب المـــدارس الخاصة هو 

540 طالًبا فيجب توفير أكثر من 980 مدرســـة خاصـــة جديدة  بحلول 2025.
وســـعًيا لتحقيق هدف الحكومة بزيادة نســـب االلتحاق في المـــدارس الخاصة إلى %25، فيجب 

إنشـــاء مايزيد عن 2750 مدرسة خاصة جديدة بحلول 2025 الســـتيعاب مايقارب 1.5 طالب.

الزيادة في أعداد الطالب:

االلتحاق بالمدارس الخاصة: 

شــكل 15:
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شــكل 14: االلتحاق باملدارس الحكومية/ الخاصة

املدارس الخاصة

املدارس الحكومية

شــكل 14: النمو الطاليب يف اململكة العربية السعودية

شــكل 15: االلتحاق باملدارس الحكومية / الخاصة
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شــكل 15: زيادة عدد املدارس الخاصة والحكومية يف 

اململكة العربية السعودية

املدارس الحكوميةاملدارس الخاصة

ارتفـــع عدد المدارس الحكومية في المملكة بنســـبة %1 خالل الخمس ســـنوات األخيرة. وبالمقابل، 
ارتفـــع عدد المدارس الخاصـــة إلى %13 في الفترة نفســـها. مما يبين تفضيـــل المواطنين للمدارس 

الخاصة.  

تبلغ الســـعة االســـتيعابية في المدارس الوطنية الخاصة مايقـــارب 23-25 طالب في الفصل الواحد. 
بينما يظهر بالمقابل تضاعف الســـعة االســـتيعابية للفصل الواحد بالمـــدارس الخاصة العالمية خالل 

فترة 4 سنوات بين العامين 2012-2016 مما يوضح الحاجة الماسة لخدمات هذه المدارس. 

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016

شــكل 16:  زيادة سعة الفصول

املدارس الوطنية الخاصة املدارس العاملية الخاصة

شــكل 16: زيادة عدد املدارس الخاصة والحكومية يف اململكة العربية السعودية

شــكل 17: زيادة سعة الفصول
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الخاتمة
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يتوقـــع للتعليـــم الخاص في الســـعودية أن يرتفع إلى أكثـــر من الضعف خالل الســـنوات القادمة، 
وســـبب ذلك  ينســـب إلى زيادة عدد الســـكان ومبادرات التعليم الحكومي، وتغيير األفكار الراســـخة 

. للمستهلكين

التحديات الرئيســـية التـــي تواجه ســـوق التعليم في المملكـــة العربية الســـعودية تتضمن جودة 
المناهـــج الدراســـية، وجـــودة توظيـــف المعلميـــن، ووجود نشـــاطات دراســـية إضافيـــة باإلضافة 
إلـــى معـــدالت إلحاق األطفـــال بالمرحلة التمهيديـــة. كل هذه التحديـــات مقرونة برؤيـــة المملكة 
والمبـــادرات الجادة لتظهـــر حجم اإلمكانيات الكبـــرى للمدارس الخاصة الموجـــودة والحديثة، خاصة 

تلـــك التي تســـتطيع الجمع بيـــن تحقيق متطلبـــات التوطين والمميـــزات الجاذبة للمســـتهلكين.

بوجود اســـتراتيجية مميزة إضافة إلى الفـــرص الموجودة للمدارس الخاصة، ســـيكون المجال متاحُا 
للمســـتثمرين بدخـــول ســـوق يتمتع بالطلـــب المتزايد للمـــدارس الخاصة مع اإلســـهام في تحقيق 

مبادرات المملكة لرؤية  2030. 

الخاتمة :
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