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  في المملكة العربية السعودية السكانشيخوخة 

 التمهيد

ي المئة من إجمالي ف 52 فما فوقاهز أعمارهم الستين عاماً من المتوقع أن تصل نسبة سكان المملكة الذين تن

يتوقع أن يصل عدد السكان الذين تصل  م. وعالوةً على ذلك،5424عام مليوناً بنهاية  04عدد السكان البالغ عددهم 

 في المئة من إجمالي عدد السكان في نفس الفترة. 0 تهنسبما مليون، أو  1.6أعمارهم إلى ثمانين عاماً فما فوق 

 وخةيخأن ش هولهذه الدراسة الرئيس  سهاماإل إنعلى اقتصاد المملكة. و السكانشيخوخة  أثر دراسةوتحلل هذه ال 

. وسوف تزداد نسبة اإلعالة في االقتصاد على الرغم من صعوبتها جاوزهايمكن ت التي عدداً من التحدياتل مثالسكان ت

م. وباإلضافة إلى ذلك، سوف 5412في المئة في عام  06مقابل نسبة  م5424في المئة في عام  25نسبة السعودي لتبلغ 

في تلك  افيةلين لتغطية نفقات التقاعد اإلضامالتكلفة على األفراد العتزداد التقاعد ومزايا عدد األفراد المستفيدين من  يرتفع

في  ةالحاصل ةيادويعزى ذلك إلى الز م5424- م5412 الفترةخالل  يصحقطاع الال اتفوالفترة. ويتوقع ازدياد مصر

العامة  اتفوماليين(، إال أن المصر 14المئة ) في 52مليون( إلى نسبة  1.6في المئة ) 2.0من نسبة الشيخوخة  معدل

في  50في المئة إلى نسبة  01 صغار السن منل عالةانخفاض نسبة اإلسبب نفس الفترة بتعليم سوف تنخفض في قطاع الل

ل منهما ك وضيف العامة في قطاع التعليم، من المتوقع أن يعمصارالقطاع الصحي وانخفاض ال اتفووبازدياد مصر المئة.

 خر.اآل

ي للفرد لمحلي اإلجمالي الحقيقمتوسط معدل النمو السنوي في الناتج ا بلوغير حسابات النمو االقتصادي إلى وتش

من  الجديد في الحسبان، راعمهيكل األإال أنه بأخذ م. 5414و م1794 يعام الواقعة بينفي المئة للفترة  1.50 نسبة

م. وعليه، فإن 5424حتى م 5414 عام للفترة من وياً في المئة سن 1.90نسبة  النمو االقتصاديمعدل أن يبلغ  المتوقع

)بسبب الزيادة في السكان  LFTPإجمالي السكان إلى في القوة العاملة  ةيادة عن الزالنتائج االقتصادية المحتملة الناجم

 المسنين( للنمو في الدخل الحقيقي للفرد سوف تكون إيجابية.

   نسبة اإلعتلة  معد  النمو.السكتنشلخوخة  :ساسيةالكلمات األ

 .51  م51  م51  م55  م51م :(JEL) البحث االقتصاديأدبيات تصنيفات مجلة 

  

                                                           
 البريد اإللكتروني: 11167الرياض  5775االتصال بالمؤلف: حسين أبو ساق، إدارة األبحاث االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، صندوق بريد  جهة ،

habusaaq@sama.gov.sa. 
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 المقدمة (1

. وتظهر قبل تتمثل في حجم شيخوخة سكانها ها منبظاهرة ال عهد لها بحالياً تمر المملكة 

ي ف المملكة بسبب حصول زيادةار في عمهيكل األالبيانات األخيرة وجود تغير ملحوظ في األبحاث و

ذه الظاهرة إلى ويمكن أيضاً عزو همعدالت الخصوبة. في انخفاض حدوث العمر المتوقع و متوسط

هز امن المتوقع أن تصل نسبة سكان المملكة الذين تن. وعوامل أخرى مثل تقلبات معدالت الوالدة والوفاة

مليوناً بنهاية  04السكان البالغ عددهم  ن إجماليي المئة مف 52 فما فوق إلى نحوأعمارهم الستين عاماً 

م. وعالوةً على ذلك، فإنه يتوقع أن يصل عدد السكان الذين تصل أعمارهم إلى ثمانين عاماً 5424عام 

 1.نفس الفترةل سكان المملكة في المئة من إجمالي عدد 0مليون، أو نسبة  6.1 نحو فما فوق

رة. في العقود األخي ن قد باتوا في وضع صحي أفضلأن المسني آخر ال سابقة له هو عامل وهناك

" "تقلص زمن دورة تدهور الحالة الصحيةسياق الدراسة السكانية بـ  وتعرف هذه الظاهرة ضمن

"Compression of morbidity"وهو مصطلح وضعه ، James Fries وAimee Swartz 

راء وهناك سببان و بين بداية المرض المزمن أو اإلعاقة وزمن الوفاة. يصفان فيه تقلص األفق الزمني

العمر  ول هو وجود زيادة في متوسط. فالسبب األتقلص زمن دورة تدهور الحالة الصحيةحصول 

ل مراحرات أقصر وغالباً ما تحصل في العلى األمراض أن تدوم لفت ه يغلبالمتوقع، والثاني هو أن

 ين.حياة المسناألخيرة من 

 . وتختلف مستويات االنتاجية االقتصاديةعمرية متباينة السكان في المملكة من فئات كونتوي

ى احتياجات االقتصاد. فعل ية، وأيضاً علىالعمر جمالي بناًء على الفئةواإلسهام في الناتج المحلي اإل

 .ر السناصغستهالك لديهم ال تتماثل مع وتوظيفهم ومدخراتهم وأنماط اال دخل كبار السنسبيل المثال، 

 رتتغي ياً منطق. وارعمهيكل األمن ناحية  المملكة بفترة تحول وكما هو مذكور آنفاً، يمر سكان

 ، مما سيؤثر في نهاية المطاف على النمو االقتصادي.تبعاً لذلك قتصاد في المملكةسمات اال

م تم تنظيعلى اقتصاد المملكة. و السكانفي شيخوخة الجديد  وتدرس هذه الورقة أثر االتجاه

ل القسم يتناوفي المملكة، ولحقائق المتعلقة بشيخوخة السكان بعض ا ويحوي 5: القسم رقم الورقة كما يلي

إلى التحديات التي تواجه صناع  0يتطرق القسم رقم ، ولهذا االتجاهالرئيسة الثالثة  األسباب 3رقم 

                                                           
 شؤون االقتصادية واالجتماعية في أمانة األمم المتحدة.تم الحصول على البيانات من شعبة شؤون السكان بإدارة ال 1
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 شيخوخة السكانوصفاً مفصالً ألثر  2شيخوخة السكان، ويقدم القسم رقم المملكة بخصوص في  السياسة

 لدراسة.خالصة ل 6القسم رقم  يتضمنعلى اقتصاد المملكة، و

 المملكة العربية السعوديةفي سكان الحقائق حول  (2

ألرقام ا في المملكة، بما في ذلك شيخوخة السكانيتناول هذا القسم بعض الحقائق المتعلقة ب

 واالحصاءات الراهنة والسابقة، والتنبؤات االقتصادية المستقبلية.

كون ذلك جزء من حول سكان كل دولة كل عامين  وتنشر األمم المتحدة إحصاءات وتنبؤات

إدارة التي تعدها شعبة الشؤون السكانية باألخيرة السكانية العالمية تحديث التقديرات والتنبؤات رها لدو

 قتصادية واالجتماعية في أمانة األمم المتحدة.الشؤون اال

ة في مرحل السكان تدخل مم المتحدة أن شيخوخةألالسكانية ل المملكة، تظهر التوقعات وبشأن

ها على اإلطالق. فعلى سبيل المثال، يتوقع وصول عدد تالوصول إلى أعلى معدالمن  جديدة وتقترب

ويمثل من هم في الستين من العمر فما فوق م، 5424عام مليوناً في  04حوالي ى لإالسكان في المملكة 

ماليين  14في المئة. ونتيجة لذلك، سوف تربو أعداد من هم في الستين من العمر فما فوق على  52نسبة 

في المئة  0.0العمرية )ستون عاماً فما فوق(  كانت نسبة السكان في نفس الفئةوم. 5424بحلول عام 

 م.5454مليون( في عام  5.1في المئة ) 6.7 م، ونسبة5414مليون( في عام  1.1)

 م1724لسكان )باآلالف( في المملكة بين عامي التغيرات في الفئات العمرية ل 1لشكل رقم ويبين ا

فعتا بمعدل نمو أعلى من قد ارت فأعلى 04و 97إلى  64العمريتين  أن الفئتين الواضحم. ومن 5424و

من السكان الذين يبلغون  بة المتوقعة من السكان المكونةكذلك النس 5األخرى. ويظهر الشكل رقم  الفئات

في المئة  2نسبة  . وظل هذا الرقم مستقراً عندم5424-م 1724ن عاماً من العمر فما فوق في الفترة ستي

 م.5424لراهن وحتى عام من الزمن ابدءاً م، إال أنه سيشهد زيادة حادة 5412-م 1724تقريباً في الفترة 
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 العمرية باآلالف. كة العربية السعودية حسب الفئات: سكان الممل1شكل رقم 

 

   المصدر: األمم المتحدة

 تتجاوز أعمارهم الستين عاما   السكان الذين : نسبة2رقم شكل 

 

   المصدر: األمم المتحدة

أن الفئة العمرية  مالحظة . وتجدر3قم في الشكل ر إن ظاهرة شيخوخة السكان في المملكة أكثر وضوحاً 

قد انخفضت  عاماً 10إلى  4العمرية من  بمرور الوقت فحسب، بل أن الفئةلم تزدد  عاماً فما فوق 64

 . في الدراسةالحقاً  ويفسر هذا جزئياً ظاهرة شيخوخة السكان وسيتم التطرق إلى ذلكأيضاً في نفس الفترة. 
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 في المملكة العربية السعودية ارعمهيكل األ: تغيرات 3شكل رقم 

 

   المصدر: األمم المتحدة

 

 السكان شيخوخة أسباب (3

ت معدال أناألول هو رئيسة. ف لسكان في المملكة إلى ثالثة عوامليمكن أن تعزى ظاهرة شيخوخة ا

األخيرة، مما أدى لوجود أعداد أقل من صغار السن. ويمكن القليلة السنوات  فيقد انخفضت الخصوبة 

 باإلنجاهم المرأة طيلة فترة يحتمل والدت الذين عدل الخصوبة على أنه عدد األطفالتعريف إجمالي م

معدالت الخصوبة السائدة. وقد انخفض إجمالي معدل الخصوبة في المملكة مما لديها وفقاً ل غير المنقطعة

ة إلى باإلضافو م.5414م إلى حوالي ثالثة أطفال في عام 1724عام السبعة أطفال للمرأة في يقارب 

 1.9من االنخفاض في هذا المعدل ليصل إلى  مزيد  توقعات كانية لألمم المتحدة ذلك، جاء في التنبؤات الس

من ناحية إجمالي معدالت الخصوبة بين  تطور المملكة 0م. ويبين الشكل رقم 5424للمرأة في عام  طفالً 

  م.5424م و1724عامي 
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 للمرأة: عدد األطفال 4شكل رقم 

 

   المصدر: األمم المتحدة

 

لسكان هو الحركة التصاعدية في متوسط العمر المتوقع. فقد كان الثاني لشيخوخة ا والعامل

عاماً في  90عاماً تقريباً، إال أنه قد ارتفع إلى  05 م قصيراً بواقع1724المتوقع في عام العمر  متوسط

المصاحب العمر المتوقع  م. فارتفاع متوسط5424عام ماً بحلول عا 05م ويتوقع أن يصل لـ 5414عام 

 اتعدد المسنين نسبةً إلى الفئ ارتفاعاً حاداً في معدل الخصوبة سوف يحدثإجمالي النخفاض متزامن في 

العمر المتوقع عند الوالدة وفقاً لجنس  التغييرات في متوسط 2وضح الشكل رقم العمرية االخرى. وي

يرات شيخوخة السكان. فالتغيالعمر المتوقع السبب الوحيد وراء  يعتبر متوسطلمولود في المملكة. وال ا

ية رعاية الصحإمكانية االستفادة من ال العوامل، بما في ذلك هي أيضاً أحد في أسلوب معيشة المسنين

ة األنظماع اتباألطعمة غير الصحية، وتناول المتقدمة تقنيا، وتجنب العادات غير الصحية مثل التدخين، و

رقام أ ل على سبيل المثال، ومهاتفةموسائل السالمة في المنازل ومقرات الع نيالغذائية الصحية، وتحس

 صابات.، وغيرها من مصادر اإلأحزمة األمان لتفادي الحوادث المروريةارتداء و ،الطوارئ
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 سعوديةالعمر المتوقع عند الوالدة حسب جنس المولود في المملكة العربية ال : متوسط5شكل رقم 

 

   المصدر: األمم المتحدة

 

عدد المسنين بالتقلبات في معدالت الوالدة )ترد هنا ممثلةً ويتمثل العامل الثالث وراء الزيادة في 

قد نجم والوفيات لكل ألف شخص(.  ليد لكل ألف شخص( ومعدالت الوفاة )ترد هنا ممثلةً بعددالموا بعدد

 المسنين. نقص في فئة الشباب وتوسع في فئة عن تناقص معدالت الوالدة والوفاة
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 ، فرد واحد لكل ألفوالوفاة : معدالت الوالدة6شكل رقم 

 

  المصدر: األمم المتحدة

 

  التحديات التي تواجه صناع السياسة (4

لحسن لكة على األجل الطويل. وسوف تشكل شيخوخة السكان تحدياً كبيراً لصناع السياسة في المم

لغون نسبة السكان الذين يب الوضع في المملكة حالياً ألن دول المتقدمة، يمكن احتواءالإلى  نسبةً الطالع، 

من الزمن بدءاً ارتفاع المعدل  ة فقط. ومع ذلك، سيزدادفي المئ 2 تعادل من العمر ستين عاماً فما فوق

ه، فإن الزيادة لمئة. وعليافي  52م، حيث ستصل بحلول ذلك الوقت إلى نسبة 5424الراهن وحتى عام 

ياسة يعطي صناع السالحادة في المعدل لم تحصل بعد، ولكن يتوقع حصولها بعد مضي عشرين عاماً، مما 

ل البدء جديد. ومن األفضالهيكل السكاني ال وإجراء التغييرات الالزمة التي تناسب مزيداً من الوقت للتأقلم

 االقتصادية واالجتماعية وتفاديها.الصدمات  المراحل المبكرة لتخفيف في اتخاذ الالزم في

فعلى  .ختلف عن تلك الخاصة بفئة الشبابعادات واحتياجات ت ، للمسنينوكما تمت اإلشارة سابقاً 

لف عن عمله تخت اً، فإن مدخراته واستهالكه وسلوكياتسبيل المثال، عندما يصل عمر الفرد للستين عام

ون إلى قلة لالستين العمرية يمي الذين هم في مقتبل حياتهم. فاألشخاص في مجموعة تلك الخاصة بالشباب

حاجة لرعاية صحية خاصة ويعتمدون العديد منهم محالون للتقاعد وب . كما أنالمزيد ستهالكاالدخار وا
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 ستكون هناك مخاوف بأن صادي،على صناديق التقاعد لتأمين الجزء األكبر من دخلهم. ومن منظور اقت

بب لن يكون كافياً لتغطية برنامج التقاعد بسجزءاً من دخلهم لصناديق التقاعد  العاملين الذين يدفعون عدد

 .عدد المسنين زيادة

بشأن المسنين في المملكة هي تحسن صحتهم بوجه عام، مما أدى إلى حصول  والسمة األساسية

ص ذكرها. فاألشخا " التي سبقة الصحية تقلص زمن دورة تدهور الحال "المعروفة بـ الظاهرة السكانية 

ئات الفب عموماً بقدر أعلى من الصحة مقارنةً الذين يبلغون من العمر الستين عاماً فما فوق يتمتعون 

السابقة، وبذلك تقل حاجتهم للرعاية الصحية ويزداد اسهامهم في الناتج المحلي اإلجمالي. وهذا  العمرية

تمديد سن التقاعد للموظفين الحكوميين م القتراح 5410في شهر مايو  5هو سبب اعتماد مجلس الشورى

سوف يزداد دخل صندوق التقاعد  ين وستين عاماً. وإذا ما تم تشريع هذا القرار،من ستين عاماً إلى اثن

 .ة احتياجات المتقاعدين في البالدتلبيه يلع سهليمما 

  أثر شيخوخة السكان على االقتصاد السعودي (5

 عاتلوكيات األفراد وسينجم عنها تبستأثر شيخوخة السكان المتوقعة في المملكة على  أن يتوقع

. ويحدد هذا القسم األبعاد االقتصادية للشيخوخة كما يحللها المالية عامةكلي وال قتصادضخمة بالنسبة لال

تباين  . ولذلك، من المرجحقتصادية للشيخوخة نتائج مثيرة للجدلوغالباً ما ينتج عن األبعاد االبإيجاز. 

وقع أن تلبنى الهيكلية للمالية العامة والرخاء االجتماعي. وياتبعات الشيخوخة عبر الدول بسبب اختالف 

  تشتمل اآلثار الرئيسة لشيخوخة السكان على ما يلي:

 م5424في المئة في عام  25نسبة  لة في االقتصاد السعودي إلىفي نسبة اإلعا اً مفاجئ اً ارتفاع ،

اماً ستين ع ثابتاً عندسن التقاعد  وبافتراض بقاء 3.م5412في المئة في عام  06مقارنةً مع نسبة 

عاماً، فإننا نتوقع  01عاماً إلى  92م من 5424-م 5412العمر المتوقع في الفترة  وزيادة متوسط

 يرتفع )بسبب زيادة عدد المسنين( وأن عدد مزايا التقاعد سوفأن عدد األفراد المستفيدين من 

 جاهاتاشرة لهذه االتالنتيجة المبوالعاملين سوف ينخفض )بسبب انخفاض معدالت الخصوبة(. 

د )ادخار اإلضافية للتقاع المزيد من التكاليف لسداد النفقات تحميل العاملين حالياً  ه سيتعينأن

عاماً حسب اقتراح  65إلى  عاماً  64عد من ويعتبر رفع سن التقا 0.المزيد لصندوق التقاعد(

ألنه يزيد الحلول لمواجهة هذا التحدي. ويعد ذلك مجدياً من الناحية المالية  مجلس الشورى أحد

                                                           
 مجلس الشورى هو الكيان المشرع الذي يبدي المشورة للملك بشأن القضايا التي تهم المملكة. 2
ان )لمن تبلغ جمالي السكعاماً( إلى  65لمن تزيد أعمارهم عن عاماً و 14-1تعد نسبة اإلعالة قياساً يظهر عدد المعالين )لمن تبلغ أعمارهم  3

 .INVESTOPEDIA"، المصدر: total dependency ratioنسبة اإلعالة/ اً(. ويشار إليه أيضاً بـ "إجماليعام 64-15أعمارهم 
لبيانات ستقبالً عندما تصبح ابيانات. ومن الممكن دراسة هذا الموضوع م إحصائية حول التكلفة بسبب عدم وجود لم يكن بوسعنا تقديم نتائج 4

 . متاحة
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حكومة إلرجاء الالوقت ذاته، فإن الفرصة سانحة أمام  من اإلسهامات في صندوق التقاعد. وفي

ن س رفع ومن مزايادفع تكاليف التقاعد لمدة عامين مما يفسح المجال أمام مزيد من االستثمار. 

  التقاعد توفير العرض من القوة العاملة بمزيد من الكوادر التي تمتع بالمهارة والخبرة.

 لكةي المماالقتصادي فنمو المعدالت عن انخفاض  لصندوق التقاعد قد تسفر زيادة االسهامات .

ويمكن أن يتراجع كل من االستهالك واالستثمار لقيام األسر بدفع نسبة أكبر من دخلها لصناديق 

 التقاعد.

 فعلىذي تنعم به األسر والبالد بوجه عامالالرخاء االقتصادي مدى  إن االدخار عامل هام يحدد . 

زيد الستثمار، وبالتالي تمقدار رأس المال المتاح ل زيادة مستويات االدخارمي، تُنمي الصعيد القو

في المملكة ألسباب عديدة منها  وقد تتغير أنماط االدخار واالنفاق لدى األسراالقتصادي.  النمو

ي ف هماألفراد في المملكة من سن التقاعد، فإنهم يغيرون من نمط وباقترابشيخوخة السكان. 

يبدؤون في تسييل أصولهم لجني دخل ( كما خاردفيض االتخو )زيادة اإلنفاق االنفاق واالدخار

وإذا ما كان معدل شيخوخة السكان  أكثر بغرض التكفل بنفقات معيشتهم والرعاية الصحية.

ون له سوف يك وزيادة اإلنفاق لنمط الجديد المتمثل بخفض االدخارمرتفعاً في االقتصاد، فإن ا

 في هذه تراجع االستثمارالمسنين ) حوزة ألسهم واألصول األخرى فيأثر سلبي على سوق ا

خفض ادخار كبار فالمشهد آنف الذكر لنمط جديد قائم على  األصول يؤدي النخفاض أسعارها(.

زمن  تقلص وانفاقهم المزيد يكون صحيحاً في ظل غياب الظاهرة السكانية المعروفة بـ " السن

 ظاهرة "باقتصاد المملكة  مر" في اقتصاد المملكة. ولكن إذا ما دورة تدهور الحالة الصحية 

يصبح الناس أكثر صحة ويعيشون لمدة أطول(، فإنه " )تقلص زمن دورة تدهور الحالة الصحية

 يتوقع من كبار السن العمل لمدة أطول وادخار المزيد.

  م 5424م و5412عامي الرعاية الصحية بين  والتعليم: يتوقع زيادة مصروفات الرعاية الصحية

 14في المئة ) 52مليون( إلى نسبة  1.6في المئة ) 2.0المسنين من نسبة السكان  الرتفاع نسبة

م 5424م و5412تعليم سوف تنخفض بين عامي ات العامة لقطاع الفروماليين(، إال أن المص

ويتوقع ارتفاع صافي  في المئة. 50في المئة إلى نسبة  01 من صغار السنبانخفاض نسبة إعالة 

ة من المهم مراعا وكما سبق ذكره،. للزيادة الهائلة في نسبة المسنيناإلنفاق عموماً ويعزى ذلك 

 تاالستينمن  على أن األفراد الذين يدنونسمات ظاهرة شيخوخة السكان. وهناك افتراض قائم 

اجة أقل للرعاية يتمتعون بصحة أفضل من األجيال السابقة، ولذا ستكون هناك ح من العمر

ي قابلها جزئياً نقص فالمتوقع في هذه الحالة أن الزيادات في الرعاية الصحية سيالصحية. ومن 

 تعليم.المصروفات العامة لقطاع ال
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تصادي. قالبحث األكاديمي ذي الصلة بالنمو االأدبيات قد شهدت العقود القليلة الماضية نمواً في 

ة، وهم و االقتصادي الرئيسالنمبكونها إحدى محركات  المانتاجية العوينصب تركيز معظم الباحثين في 

 لمنخفضة إلى انتاجية مرتفعة. وهناك عوام ى االقتصاد التحول من انتاجية عمالبأن عل على قناعة

  ، مثل التقنية، واللوائح، والتجارة الدولية، ورأس المال.المأخرى تعزز مجاالت انتاجية الع

هيكل ي ف ديناميكيةأساس أن التغيرات العلى  ئيسة التي تدعم هذه الورقةرالفرضية ال تبنىو

ذه ه ي على األجل الطويل. وفحوىعلى النمو االقتصاد كان في المملكة سيكون له أثر كبيرللس عماراأل

صاد بنحو مختلف في االقت عمرية فيه تساهم كل فئةية هو أن كل جيل يتكون من فئات عمرية، والفرض

عمالً، و أكثر انتاجية إلى كونها . وتميل فئة الشبابمور مختلفة منه )سلوك مختلف(بحاجة أل كما أنها

ما ف، يميل األفراد الذين يبلغون من العمر الستين عاماً وأقل استهالكاً، وأكثر ادخاراً. وعلى عكس ذلك

  ر.ستهالك، وقلة االدخاإلى العمل بقدر أقل )بسبب التقاعد أو المرض(، وقلة االنتاجية، وكثرة االفوق 

حقيق ت فع من االدخار وعرض كبير من القوى العاملةيتمتع بمعدل مرتالذي القتصاد اأن  ويتوقع

. من البالغين في سن العمل بوجه عامهذا االقتصاد في  نمن النمو، ويغلب أن يكون العاملو معدل مرتفع

قع تو، يقوى العاملة من الشبابوكان عرض الفضاً في االقتصاد ومع ذلك، إذا ما كان معدل االدخار منخ

وماً في مثل هذا االقتصاد عم ، وغالباً ما تكون نسبة المسنينمعدالت نمو منخفضةهذا االقتصاد أن يحقق 

تباطؤ  من الموضحة أعاله، قد يعاني اقتصاد المملكة بيانات األمم المتحدة والفرضياتل مرتفعة. وطبقاً 

 ن عاماً فما فوق )عند تساويالعمرية ستي بسبب الزيادة الحادة في الفئة م5432بعد عام  النمو االقتصادي

شروط  تحققتذا جميع العوامل األخرى(. إال أن االقتصاد السعودي قد يحظى بنمو اقتصادي أعلى إ

 لفئةا لسماح للمندرجين تحت تلكتم ا " في المملكة وإذاتقلص زمن دورة تدهور الحالة الصحية  ظاهرة "

 العمل لمدة أطول.ب

قع تويخص االدخار وعرض القوى العاملة، ي فيماعمرية ثابت  وبافتراض أن سلوك كل فئة

بغرض ومستقبالً الرتفاع نسبة المسنين.  في اقتصاد المملكة خار والعرض من العمالةانخفاض معدل االد

م استخدام يتفي السكان الذين تفوق أعمارهم الستين عاماً في المملكة، ما احصاء األثر االقتصادي لزيادة 

. وحسب هذا األسلوب، يتم استخدام بيانات أثر المسنين على عرض القوى العاملة أسلوب حسابي لحساب

عمرية  وة العاملة في المملكة لكل فئة( لحساب معدالت مشاركة القILO) ةفعلية من منظمة العمل الدولي

مرية ع لمتعلقة بسكان المملكة لكل فئةم. وبعدئذ، يتم مطابقة البيانات مع بيانات األمم المتحدة ا5413لعام 

م. وبغرض حساب إجمالي معدل مشاركة القوة العاملة، 5424م، و5404م، و5434م، و5414لألعوام 

، عضهامع ب مريةع كل فئة دد سكان المملكة، وتجمع نتائجمعدالت مشاركة القوة العاملة في عيتم ضرب 
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تقسيم ذلك الحاصل على السكان: وبعد ذلك يقسم إجمالي الرجال والنساء العاملين في القوة  بعد ذلكويتم 

  العاملة على إجمالي عدد السكان على مدى خمسة عشر عاماً.

في المئة  23من نسبة  لةإجمالي معدل مشاركة القوة العامأنه يتوقع تراجع  1يظهر الجدول رقم 

م، وأن معدل مشاركة القوة العاملة سوف يتغير 5424عام في المئة في  00.6م إلى نسبة 5414عام في 

ن نسبة المسنين أثناء هذه الفترة م( أل5434- م5414بعد عشرين عاماً )في الفترة فقط في المئة  1بنسبة 

مئة في الفترة في ال 3.3مشاركة القوة العاملة بنسبة  ضة. ومع ذلك، سوف ينخفض معدلستظل منخف

م نتيجةً للزيادة الحادة في أعداد السكان المسنين. وعليه، سيكون للتصاعد المتوقع في 5404-م 5434

 فما فوق في اقتصاد المملكة أثر سلبي على معدل مشاركة القوة العاملة.  الستين عاماً  يبلغون نسبة من

 كة العربية السعودية( في المملLFRP: معدل مشاركة القوة العاملة )1الجدول رقم 

 م2252 م2242 م2232 م2212 

 23% 25% 00.9% 00.6% (LFPR) معدل مشاركة القوة العاملة

 

ة مقسوماً على إجمالي في القوة العامل مالي عدد الرجال والنساء المشاركينعلى الرغم من أن إج

تركيز أن  ، إالم5424- م5414 في الفترة خمسة عشر عاماً يظهر انخفاضاً محتمالً  السكان على مدى

 2(.LFTPالقوة العاملة إلى إجمالي السكان )نسبة نسبة أخرى تعرف ب يتمحور حولاالقتصاديين حالياً 

  

في المئة في  39القوة العاملة إلى إجمالي السكان من نسبة  توقع زيادة 5يظهر الجدول رقم 

تلك الزيادة في أنه على الرغم من أنه ستكون  م. وتفسر5424المئة في عام  في 04م إلى نسبة 5414عام 

ؤدي إلى انخفاض القوة العاملة، إال أنه سيكون هناك أيضاً ة المسنين مستقبالً مما يهناك زيادة في نسب

 لسكانا إلزالة أثر الزيادة في الخصوبة )تراجع في اإلعالة لصغار السن( تانخفاض مستقبالً في معدال

 معدل القوة العاملة إلى إجمالي السكان.  إجمالي المسنين: وبالتالي سيزداد

                                                           
نسبة القوة العاملة إلى  فما فوق(، نسبة القوة العاملة إلى السكان البالغين من العمر الخمسة عشر عاماً ) LFPRمعدل مشاركة القوة العاملة  5

 ( LFTPإجمالي السكان )
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 ة السعوديةي( في المملكة العربLFTP: القوة العاملة إلى إجمالي السكان )2جدول رقم 

 م2252  م2242 م2232 م2212 

 39% 05% 30% 04% (LFTP) القوة العاملة إلى إجمالي السكان

 

جمالي إ كان على النمو االقتصادي، يتم تقسيمالسلتسهيل استيعاب أثر القوة العاملة إلى إجمالي 

( والنمو في القوة العاملة Wالنمو االقتصادي إلى عنصرين هما: نمو الناتج المحلي اإلجمالي للعامل )

 تعريف الناتج المحلي اإلجمالي حسب. ويمكن اشتقاق هذه النتيجة من (LFTP) إلى إجمالي السكان

 .العامل 
𝐺𝐷𝑃

𝑊
 العبارة التالية: ، اشتقت(P)السكان  سمة المقام والبسط على إجمالي رقمقوإذا ما تمت  

 

𝐺𝐷𝑃

𝑊
=

𝐺𝐷𝑃
𝑃
𝑊
𝑃

=

𝐺𝐷𝑃
𝑃

𝐿𝐹𝑇𝑃
 

 يلي: اللوغاريثم كما تج المحلي اإلجمالي للفرد عبر الحصول علىنايمكن تقريباً حساب معدالت نمو ال

ln (
𝐺𝐷𝑃

𝑊
) = ln (

𝐺𝐷𝑃

𝑃
) − ln(𝐿𝐹𝑇𝑃) 

 ( كما يلي:t+1( والزمن )tالنمو بين الزمن )ويمكن حساب معدل 

𝑔 = ln (
𝐺𝐷𝑃𝑡+1/𝑊𝑡+1

𝐺𝐷𝑃𝑡/𝑊𝑡
) + ln (

𝐿𝐹𝑇𝑃𝑡+1
𝐿𝐹𝑇𝑃𝑡

) 

لي إجراء تجربة بسيطة. يتم حساب الناتج المح وبهدف تطبيق المعادلة السابقة على اقتصاد المملكة، يجب

أنه سيتم اتباع النمط  )البيانات الفعلية(، ويفترض م5414م و1794اإلجمالي للفرد للفترة الواقعة بين 

ان والناتج المحلي م. ويتم حساب القوة العاملة إلى إجمالي السك5424م إلى 5414نفسه للفترة بين 

م 1794لعامل باستخدام بيانات منظمة العمل الدولية وقاعدة بيانات األمم المتحدة لألعوام اإلجمالي ل

في المئة للفترة من  1.50من الحسابات أن متوسط معدل النمو للفرد هو ويستنبط م. 5424م و5414و
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 التبعاتفإن م. ولذا، 5424م إلى 5414في المئة للفترة من عام  1.90م ونسبة 5414م إلى 1794عام 

 يجابيةإالقوة العاملة إلى إجمالي السكان لنمو الدخل الحقيقي للفرد تعد االقتصادية المحتملة على الزيادة في 

  الخالصة (6

 وتظهر األبحاث والبيانات .شيخوخة سكانهاال عهد لها به بشأن حجم جديد في غمار عصر  تدخل المملكة

ي فالعمر المتوقع وانخفاض  ي المملكة قد تغير بسبب زيادة في متوسطف األخيرة أن هيكل األعمار

الوالدة والوفاة في هذا المشهد.  معدالت الخصوبة. كما ساهمت عوامل أخرى مثل التقلبات في معدالت

في المئة من إجمالي سكان  52 إلى ستين عاماً فما فوق ان المملكة الذين يبلغونويتوقع أن تصل نسبة سك

الذين عدد فإنه من المتوقع أن تصل نسبة مليوناً(. وعالوةً على ذلك،  04م )5424المملكة بنهاية عام 

مليون(.  1.6في المئة من إجمالي سكان المملكة في نفس الفترة ) 0 إلى ثمانين عاماً فما فوق يبلغون

والسمة األساسية التي يتحلى بها كبار السن الجدد في البالد هي أنهم قد أصبحوا على قدر أعلى من 

 ".تقلص زمن دورة تدهور الحالة الصحية  الصحة، وهي ظاهرة تعرف في الدراسة السكانية بـ "

م مقارنةً بنسبة 5424في المئة في عام  25إلعالة في االقتصاد السعودي إلى ويتوقع زيادة نسبة ا

لتقاعد امزايا م. وباإلضافة إلى ذلك، سوف يرتفع عدد المستفيدين من 5412في المئة في عام  06

وقع زيادة لفترة. ومن المتالمزيد لتغطية تكاليف التقاعد اإلضافية لتلك ا وسيتعين على العاملين دفع

م بسبب الزيادة في معدل الشيخوخة من 5424م و5412 ات قطاع الصحة خالل الفترة بينمصروف

العامة لقطاع  إال أن المصروفاتماليين(،  14في المئة ) 52مليون( إلى نسبة  1.6في المئة ) 2.0نسبة 

 50لى في المئة إ 01التعليم سوف تتراجع في نفس الفترة بانخفاض نسبة اإلعالة لصغار السن من نسبة 

ن يعادل أ ات العامة لقطاع التعليمفلمصروفات في قطاع الصحة وانخفاض المصروأن ا في المئة. ويتوقع

 كل منهما اآلخر.

م إلى نسبة 5414في المئة في عام  23نسبة ي معدل مشاركة القوة العاملة من ويتوقع أن يهبط إجمال

ما فستين عاماً األشخاص الذين يبلغون  بةم. وعليه، فإن التصاعد في نس5424في المئة في عام  00

مشاركة القوة العاملة. ومع ذلك، يتوقع  كة سوف يكون له أثر سلبي على معدلفي اقتصاد المملفوق 

في  في المئة 04م إلى نسبة 5414في المئة في عام  39زيادة القوة العاملة إلى إجمالي السكان من نسبة 

 معدالت الشيخوخة والخصوبة. م نتيجة مزيج أثري5424عام 

في المئة  1.50إلى أن معدل النمو كان  متصلة بالنمو االقتصادي في المملكةوتشير الحسابات ال

في الفترة  في المئة سنوياً  1.90ستمر بالنمو بنسبة م. وسي5414م و1794رة الواقعة بين في الفت سنوياً 
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قتصادية المحتملة للزيادة في القوة العاملة إلى م. وعليه، فإن اآلثار اال5424م و5414الواقعة بين 

  إيجابية.ستكون إجمالي السكان على نمو الدخل الحقيقي للفرد 

 

 

 

 

 المراجع

Bloom, D. E., Canning, D., and Fink, G (5414). Implications of Population Ageing 

for Economic Growth. Oxford Review of Economic Policy, 56(0), 503–615. 

 

Bloom DE, Canning D, Fink G (5440). Population aging and economic growth. The 

World Bank. Commission on Growth and Development.  

 

Institute of Medicine (US) Committee on the Long-Run Macroeconomic Effects of 

the Aging U.S. Population (5415). Aging and the Macroeconomy: Long-Term 

Implications of an Older Population. Washington (DC): National Academies Press 

(US). 

 

Swartz, A. and Fries, J. (5440). Healthy Aging Pioneer. American Journal of Public 

Health. 70:1163–1166. doi: 14.5142/AJPH.5440.132931. 

 

United Nations (5415). World Population Prospects. New York: UN Population 

Division. 


