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 القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية
 

 ميثاق خيراهلل جلود
 اإلقليمية/مركز الدراسات  واإلستراتيجيةمدرس مساعد/  قسم الدراسات السياسية 

 
 البحث مستخلص

استتتعا ت المملكتتة العربيتتة الستتعودية تجتتاوم  قبتتات منمتتة وهاتتادت متت     اتنتتا 
متعتورة  االت   ت  العتروص بتصت يع  هستلحةالجيدة مع الدول المتقدمة للحصول  لت  

اال ع  تة  6251يعتد العتا   سكري اخذ ي تج إ تاجًا مميمًا اي الس وات الععتر اخخيترة  
 مبتتدهد اتتترات متت  اال تمتتاد  لتت  المقتتاتلي  واتتق للقتتوات المستتلحة الستتعودية بعتت اخوليتتة

ال فيتتتر التتتذي كتتتا  المللتتتب  بتتتدالعميم بتتت  ستتتعود يتبعتتت  م تتتذ ستتتيعرت   لتتت  الريتتتا   
  وبعد ذلب بدا االهتما  ي صب  حو تكتوي  جتي  6295الرعيد  ا   آلواستعادتنا م  

التاليتة  ا واخ و بعد م تصف سبعي يات القر  الماالي  إالذلب ل  يتحقق  ه  إالحديث  
 هستعاراال تصادية اي المملكتة العربيتة الستعودية بعتد ارتفتاص  اخوالاص ل  اثر تحس  

المملكتتة متت     اتنتتا الجيتتدة متتع التتدول ال ربيتتة  هاتتادتالتت فع  االتت   تت  ذلتتب اقتتد 
الستتعودية  وبتتالرن  متت   اخراالتتيوالستتيما الواليتتات المتحتتدة المتواجتتدة  ستتكريا  لتت  

 هستتلحةذلتتب لتت  يم تتع المملكتتة متت  الحصتتول  لتت   ه  إال اخستتلحةالتالتتييق اتتي  قتتود 
وعتتالرة )التور تتادوب البريعا يتتة  F-15)) حديثتتة  وبخاصتتة العتتالرات المقاتلتتة متت  عتترام

 الص ع 
 

 مقدمة
 إنهواالودول  كموا  لقياس مدى قوة وتطوور أساسيا   ا  تمثل القوة العسكرية معيار 
اسووتخدام الشووروى فووا فووا الووردى  توو  قبوول  وسووببا    تعوود اوومانة لسووحمة ال وودود

السوووحو  و وووبا السوووب   وووو الوووبل يووودفل بعوووم الووودول الووو  بوووبل جهوووود ماووونية 
وال صوول علو  ا ودث احسول ة  وم اولوة بنوا   طائلة لت ديث جيوشها وأموال
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واوم   وبا السوياق فوا  عوددا مو  الودول العربيوة  تصنيل أو صناعة عسكرية 
 أنهوا مملكة العربية السعودية ومصر وسووريا  إاكالالقوة  بأسبا  احخبت اول 

  ماتزال تعتمد عل  الدول المتقدمة بسوب  الججووة التقنيوة بينهوا وبوي   وبل الودول
موو  بعووم التجووار   واإلفووادةتغييوور الواقوول  ت وواولوبالتووالا فووا  الوودول العربيووة 

 أخووبتالناج ووة كمووا  ووو ال ووال فووا الهنوود والباكسووتا  و ير ووا موو  الوودول التووا 
  إا أ   ووبل الم ووواوات العسووكرية اوووم  خطووط مدروسووة االتكنولوجيووبناصووية 

 مازالت تجتقر ال  التخطيط السليم.
فقووود اسوووتطاعت تجووواوز عقبوووات  وفيموووا يخووول المملكوووة العربيوووة السوووعودية

مهمة وأفادت م  عحقاتها الجيدة مل الدول المتقدموة لل صوول علو  السوحو 
ينوووتن إنتاجوووا  مميوووزا  فوووا السووونوات فاوووح عووو  الشوووروى بتصووونيل عسوووكرل اخوووب 

تسوليط الاوو  علو  القودرات العسوكرية  العشر احخيرة  ووفق  با المنطلق تم
بعوود تم وويل المعلومووات التووا تتاووار    عسووكريا اإلقليمووالهووبا البلوود ووزنوو  

وبلوووو  ا  بعووووم الوووودول ت وووواول   فووووا مثوووول  كووووبا موااوووويل  ساسووووة أ يانووووا  
بعوم المعلوموات العسووكرية  إخجوا ت واول  وأخورى  تاوخيم قودراتها العسوكرية

 م تناول المواايل م  خحل الم اور التالية:توقد  المهمة.
 

 .نشأة وتطور القوات المسل ة السعودية -1
 .القتالية للقوات المسل ة السعودية اإلمكانات -0
 .واقل التصنيل العسكرل فا المملكة العربية السعودية -3
 .احجنبيةمل الدول  للمملكة العربية السعوديةالتعاو  العسكرل  -4
 .مستقبل القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية -5
 
  عأة وتعور القوات المسلحة السعودية -1

 ا  وجيش تصبح أ  لقب  وبمر لتي السعودية المسل ة القوات مرت لقد
 لم إب اإلخوا   قوة ومر لة التقليدية  القوة بمر لة تمثلت  عصريا   نظاميا  
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  رو  خحل نظاميا   جيشا   (2091-2091) سعود ب  العزيز عبد للمل  يك 
 جيش عل  اعتمادل فكا   أجزائها كافة عل   كم  وتثبيت المملكة تو يد
 كا   البدو المقاتلي  م  عدد ع  فاح نجد  م  مكو  المتطوعي  م 

 منب السلجية الدعوة تبنت  البل ندا  الجهاد عل  قوات  استدعا  فا يعتمد
2411 عام نشأتها

 أ يانا   تمنع  كانت للسكا  المعيشية الظروف أ  إا  (1)
 عليها يعتمد قوة بإيجاد قام لبا. طويلة فترات بالمقاتلي  اا تجاظ م  كثيرة
 م  عام ابتدا  (0)الهجر قوات فأنشأ الظروف  جميل فا استدعاؤ ا يسهل
 م  الثانية المر لة بدأت  نا وم   اإلخوا  قوة تظهر بدأت ومعها 2022

 البادية م  أفرادا   لتجمل أماك  بإنشا  تمثلت التا العسكرية  المرا ل
 تقريبا 2022 عام  جرة تأسست أول أ و   التر ال  ياة ويتركوا ليستقروا
 بطيئا  كا  البداية فا الهجر تأسيس بأ  يو ا مما 2029 عام وثانيهما
 اثنتي  بلغت 2019 عام فجا الزم  م  عقد خحل بعد فيما تكاثرت لكنها

 . (3) جرة مائتا 2011 عام عدد ا وبلغ  جرة وسبعي 
 أ  قبول) وال جاز ومل قاتهوا نجد مملكة مسم  ت ت المملكة تو يد ومنب
فوووورق تووووم تنظوووويم  (2011 عووووام السووووعودية العربيووووة الوووو  المملكووووة اسووووم يت ووووول

ثووم   ي  الستتعوديالجتتالمقوواتلي  لت ويلهووا إلوو  جوويش نظوواما. فتشووكلت نووواة 
وتوالووت مسوويرة التطووور فووا  2010عووام  الجتتي  هركتتا  حتتربتشووكلت رئاسووة 

  التوا كوا  يمثول عمود وا الجقورل الجويش العربوا القوات المستلحة الستعودية
وتعود القووات البريوة والقووات البريوة الملكيوة السوعودية ا قوا .  "  سابقا"السعودل 
جوووا  تطوووور البنيوووة القتاليوووة  تشوووكيحت الجووويش السوووعودل وقووود أقووودمالسوووعودية 

للقوووات البريووة  موو  خووحل تطووور قيووادات أسوول تها الرئيسووة وكووا  أول تشووكيل 
باسووم " يئووة العمليووات ال ربيووة"  واوومت ثووحث إدارات   2091لهووا فووا عووام 

 ا: إدارة التنظيم والتسليح  والتدري  ال ربا  والخطط والعمليات. و ا مو  
وتسوم  "إدارة الجويش". وكانوت تاوم فوا  أقدم الهيئات فا الجيش السوعودل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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داراتبدايتها   يئوات  تنظويم  يئوة  أعيود 2041الجويش المختلجوة. وفوا عوام  وا 
ثووم عودل اسوومها عنود صوودور التشوكيل الجديوود للقووات البريووة فووا   إدارة الجويش

وعوودة   " يئووة عمليووات القوووات البريووة" واوومت رئاسووة للهيئووةباسووم  2044 عووام
احفووووراد  وللشووووؤو  العسووووكرية  ومركووووز اسووووتقبال إدارات متخصصووووة لشووووؤو  

دارة لشؤو  مووظجا القووات البريوة والمعهود  وتجنيد المستجدي  فا الريام  وا 
"إدارة اسوتخبارات وأمو  القووات  تأسسوت 2011 وفوا عوام  الجنا للقوات البرية
بتشكيل جديد مكوو  مو   أعمالها اإلدارةباشرت  بل  2019 البرية"  وفا عام

دارة لحسوووتخبارات. إدارة لل دارة ل،مووو   وا   يئوووة إمووودادات وتمووووي   أمووواهيئوووة  وا 
كانت تسم  " يئة إمدادات الجيش"  وعندما تم تنظيم قيادة فقد القوات البرية 

القوات البرية أعيد تشكيلها  وسميت " يئة إمداد وتموي  القوات البرية" وام 
 .(4)دات والتموي تشكيلها إدارات مختلجة  كما ربطت بها قواعد اإلمدا

  الملو  عبودالعزيز أبودى ا تمامو  إفو  وفيما يخل القوة الجويوة السوعودية
فشوووورى بإرسووووال  2011 منووووب عووووام)طيوووورا  موووودنا(  بإنشووووا  قوووووة جويووووة صووووغيرة

وقوود   2019 البعثووات إلوو  الخووارأ  إب أرسوولت البعثووة احولوو  إلوو  إيطاليووا عووام
نووواة سووحو الطيوورا  الملكووا السووعودل  وفووا تلوو  السوونة أ وودت  أفراد وواشووكل 

  ال كومة الجرنسية إل  المل  عبدالعزيز طوائرة فرنسوية الصونل ل مول الركوا 
أ دت ال كوموة البريطانيوة ثوحث طوائرات بريطانيوة الصونل الو  المملكوة   كما

 توم إب (جدة)كما تعاقدت السعودية معها عل  إنشا  مطار عباس ب  فرناس 
العالميوة الثانيوة  صولت المملكوة   انتها  ال ر وبعد  2010اانتها  من  عام 

( وطووووووووووائرات موووووووووو  طووووووووووراز DAKOTAطووووووووووائرة موووووووووو  طووووووووووراز ) (14)علوووووووووو  
(BRISTOL  وكانت معظمها تعمول علو  الور حت الداخليوة باإلاوافة إلو )

إنشوا  خووط طيورا  منووتظم بوي  المملكووة وكوول مو  مصوور وسووريا ولبنووا . وفووا 
توم  1444 افتتاو مدرسة أعموال المطوارات فوا جودة. وفوا عوامتم  1441سنة 
مجموعووة موو  الطلبووة إلوو  إنجلتوورا بعوود أ  أكملوووا توودريبهم احول علوو   إرسووال
ل قووت  1452وفووا سوونة   الصوونل موو  طووراز "تووايجر موواوث" بريطانيووة طووائرات
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وتوووبعهم بعوووود بلووو  مجموعووووة ثالثوووة إلوووو  الوايوووات المت وووودة   بهوووم دفعوووة أخوووورى
فووووا الوقووووت الووووبل تخرجووووت فيوووو  الوووودفعتا  احولوووو  والثانيووووة موووو  و   احمريكيووووة
تووم تشووكيل القوووات الجويووة بصووورة رسوومية  وكانووت تابعووة  1451 عووامبريطانيووا 

ورفل أول علم لسحو الطيورا  السوعودل   لمكت  شؤو  الطيرا  بوزارة الدفاى
وظهووورت بووووبل    1450فوووا جوووودة فوووا الخووووامس مووو  تشووووري  الثوووانا/ نوووووفمبر 

تلووو   دوتعووو 1453الطيووورا . وقووود بووودأت المدرسوووة أعمالهوووا عوووام  سوووحورسوووة مد
 الملو  عهود وفوا  (5)المدرسة النواة احول  لتدري  الطياري  والجنيي  بالمملكة

 راتوالطائوو موو  عوودد علوو  ال صووول تووم (2091-2091) عبوودالعزيز بوو  سووعود
 وطووائرات CHIPMUNK)) طووائرات شووملت التووا النقوول وطووائرات ة والمقاتلوو

((TEXANT-6 وطووووائرات  (T-34)وطووووائرات  (C-47)وطووووائرات  (T-

 فوووا الطيوورا  لسووحو جديوودة موودارس افتتوواو وتووم (VAMPIRE) وطووائرات(28
 عهود الملو  وفووا (القتال تدري  و دة) اسم ت ت الظهرا  إل  نقلت ثم جدة 

 البريطانيووووة ةوال كوموووو لوموووو التعاقوووود تووووم (2049-2091) عبوووودالعزيز بوووو  فيصوووول
 وطووووائرات الصوووووت  موووو  احسوووورى (LIGHTNING) طووووائرات لشوووورا 

(HAWKER HUNTER)  (6)الجوية فيصل المل  كلية إنشا  تم كما.  

 المسوول ة القوووات صوونوف بووي  تكوينووا اح وودث تعوود فإنهوواالقوووة الب ريووة  أمووا
 السووووعودية الملكيووووة الب ريووووة القوووووات قيووووادة مبنوووو  افتتوووواو تووووم فقوووود  السووووعودية
 قيوادة مبنو  مو  الثانيوة المر لوة وتشوغيل استحم ثم وم  2019 عام بالريام
2019 عام الب رية القوات

 بعثوات لتودري  الاوباط والمراتو  إرسوالوقد تم  (1)
  ثوم تولوت القووات ار ستاو الواليات المتحدة اخمريكيةو باكستا و مصرال  

مر لوووووة شووووورا     توووووح بلووووو الب ريووووة أدا  المهوووووام الخاصوووووة بالتووووودري  والتأ يووووول
  كمووا تووم لما يتتااموو    ربيووة معوودات وزوارق شوورا تووم  إب  المعووداتو  احسوول ة

وقووود   الخلتتتيج العربتتتيو البحتتتر اخحمتتتربنوووا  قاعووودتي  ب وووريتي  علووو  سوووا ل 
مل عليووو  مووو  القووووات الب ريوووة بموووا تشوووت امنتسوووبأصوووب ت تلووو  القواعووود مقووورا ل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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مرافوووق وخووودمات  ومراكوووز أب ووواث  ومووودارس عسوووكرية ومدنيوووة  ومستشوووجيات 
سكا   مما يجعلها مدنا  عسكرية متكاملة  تخودم القووات الب ريوة. اما مر لوة وا 

خطوات متقدمة  م  خحل مشروى مل ال كومة  تامنتفقد  التطوير الثانية
 الجرنسوووووووووووووووووووووووووووووووووووية  ت وووووووووووووووووووووووووووووووووووت اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووم "مشوووووووووووووووووووووووووووووووووووروى الصووووووووووووووووووووووووووووووووووووارل

وجبووو  ال صوووول علووو  التووودري  والسوووحو مووو  فرقاطوووات "   يوووث توووم بم0و 1
 بالبعود الرابول مزودة  مقاتلة اد اح داف الجوية السط ية  وت ت السط ية

اإلموداد والتمووي   التوا يسورت  )الطيرا  الب رل العمودل(  إاافة إلو  سوج 
للو وودات الب ريووة إمكانيووة البقووا  واإلب ووار ،اف احميووال  بوودا  موو  الوودخول 

  أو  تو  قطول الغيوار لتمووي للموانئ الصديقة  أو احجنبية للتوزود بوالوقود وا
وأعموال الصوويانة. كموا تووم بنوا  قواعوود مسواندة لهووا فوا كوول مو  رأس مشووعا   

 :أسوووووطولي وتقسوووووم القووووووة الب ريوووووة السوووووعودية الووووو   .ةورأس الغوووووار  والقاووووويم
مينووا  فووا  قاعوودة الملوو  عبوودالعزيز الب ريووة ويتمركووز فووااحسووطول الشوورقا: 

نا والعشووري  موو   ووت فوا الثوواتافتوالتووا  علو  سوووا ل الخلووين العربوا الجبيتتل
   و ووا إ وودى عناصوور مشووروى التطوووير احول1492تشووري  الثووانا/ نوووفمبر 

رئيسووة  مثوول مبنوو  قيووادة القاعوودة  ومطووار   وتشووتمل  ووبل القاعوودة علوو  مبووا
احسوطول  أمواالقاعدة  ومركز التمووي  الب ورل  ومركوزل التشوغيل والصويانة  

  وت عوامتتالتوا افو  جتدةقاعدة الملو  فيصول الب ريوة فوا  يتواجد فاالغربا: 
 جتاما مينوا  قوة الواجو  فوا رى ت الب رية احخاالمرافق والمنش . وم 1493

 ووورس ال ووودود بالووودوريات والتوووا انشوووأت لووودعم  اح مووورعلووو  سووووا ل الب ووور 
تووم تزويوود القوووات  كمووا الب ريووة  ودوريووات الطيوورا  الب وورل  والوودوريات البريووة.

الب رية بعدد م  الطوائرات العموديوة  لتسواند السوج  فوا تنجيوب المهوام الب ريوة 
 ووبا قيووادة لي  علوو  وموول ازديوواد عوودد الطيوواري  والجنيووي  المووؤ   المنوطووة بهووا

النوووى موو  الطووائرات  الووبي  أصووب وا يتلقووو  توودريبهم داخوول المملكووة  أنشووئت 
مدرسووووة التخصصووووات الجنيووووة لطيوووورا  القوووووات الب ريووووة  وبوووودأ العموووول بسوووور  

 . وفوووا عوووام2014الطيووورا  الب ووورل الثوووانا فوووا احسوووطول الشووورقا  فوووا عوووام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 وفوا لب رية فوا الريوام.تم إنشا  إدارة شؤو  الطيرا  بقيادة القوات ا 2011
  اعتموود تشووكيل جنوواو الطيوورا  الب وورل الثووانا فووا الشوورقية. وفووا 2009 عووام

توووووم اسوووووتحم مشوووووبهي  للطوووووائرات العموديوووووة )سووووووبر بوموووووا(  2009بدايوووووة عوووووام 
 .(9)و)الدولجي (  ح رام التدري 

 أ  إا 1454عام  تأسستد وفق ودلوالسع ال رس الوطناقوات  أما
 احمير  وا تم تعييوعندم  2091اانطحقة الجعلية لهبل المؤسسة كا  عام 

 مر لة بدأت 2049 عام اووف (4)ا لل رس الوطناوعبداهلل ب  عبدالعزيز رئيس
 وقد تطويرل؛ برنامن دأوب عندما الوطنا  رسولل  أخرى ةونقل كانت جديدة 
 المجهوم   با عل  ا ووبن المشتركة  احسل ة مجهوم عل  التطوير خطة بنيت
 ا،لية المشاة حلوية واةون كانت التا المشتركة احسل ة كتائ  سوتأسي تم

 العديد تشكيل تم   كما. القتالية والقدرات الخصائل م  بالعديد تتمتل والتا
 واإلمداد الهندسة  لومث اإلسناد وو دات الخاصة  احم  داتوو  م 

 لتوسل واستجابة .الطبا ادواإلسن داتووو  اات وواات ص والتموي  
 الوطنا ال رس رئيس  ونائ منص  است دث ر ا و وتط العسكرية التنظيمات
 ب  متع  الرك احول  الجريق  ووعي  1991 عام العسكرية ؤو وللش المساعد
(12)المنص   با فا عبدالعزيز ب  عبداهلل

. 
 

 لقوات المسلحة السعودية القتالية ل مكا اتإلا -2
القوات المسل ة السعودية اكبر قوة عسوكرية فوا دول مجلوس التعواو  تعد 

  وترتيوو  الجوويش السووعودل الخليجووا موو   يووث العوودد والعوودة والكجووا ة القتاليووة
مل علوو  تشوي  و (11)احمريكيوةالتقوارير  آخورالثحثوي  علو  مسوتوى العوالم وفووق 

تتووألف القوووات  .القوووات البريووة والقوووة الجويووة والقوووة الب ريووة وال وورس الوووطنا
 مووو  الب ريوووة والقووووة الوووف (19) مووو  الجويوووة وةوفووورد والقووو ألوووف (11)البريوووة مووو  

 المسول ة القووات فوا  اوبالتوال  فوالو (122)  ومو اوالوطنو وال ورس ألف (29)
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 تجنيووووود المملكوووووة فووووا يوجووووود وا مقاتووووول الووووف (003) تعوووووداد ا يبلوووووغ السووووعودية
 قووات بشوؤو  المختصوة الوزارة  ا السعودية والطيرا  الدفاى وزارة (10)إلزاما
 سولطا  احميور  وو 1460 منوب الودفاى ووزيور صونوف  بكافة السعودل شوالجي
(13)عبدالعزيز ب   عبدالر ماامير  نائب  بينما  عبدالعزيز ب 

. 
 فوا ميوزة  يئت السعودية العربية للمملكة ااقتصادية اإلمكانات أ  اش 
  (14)العسووكرل اإلنجوواق فووا المنطقووة دول السووعودية تصوودرت وبالتووالا التسوولح
 فوووأ ( سووويبرل) السوووحم لب ووووث الووودولا اسوووتوكهولم معهووود إل صوووائيات ا  ووفقووو

 المنطقوة فا العسكرل لإلنجاق بالنسبة دولة أكبر عدة لسنوات بقيت السعودية
 عشورة أكبور أ ود السعودية العربية المملكة إ كما   (15)إيرا  ثم إسرائيل تليها

 التقووووارير وب سوووو  السووووابقي   دي قووووالع خووووحلفووووا العووووالم  ل،سوووول ة مشووووتري 
 المملكووة فووا ( سوويبرل) السووحم لب وووث الوودولا اسووتوكهولم معهوود عوو  الصووادرة
 1441 عوووام الثانيوووة الخلوووين  ووور  تلوووت التوووا الجتووورة خوووحل السوووعودية العربيوووة
 (1) رقوووم والجووودول دوار مليوووار (352) العسوووكرل إنجاقهوووا تجووواوز ا،  و تووو 
 .بل  تجاصيل يواح
 
 
 
 
 
 

 ب6) جدول ر  
 ب61)العسكري اي المملكة العربية السعودية )مليار دوالرب اإل فاق
 اإل فاق الس ة اإل فاق الس ة
1441 0669 0222 1464 
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1440 1465 0221 0160 
1443 1666 0220 1969 
1444 1463 0223 1460 
1445 1360 0224 1463 
1446 1364 0225 - 
1441 - 0226 04 
1449 - 0221 3369 
1444 - 0229 39 

 
  وووبا يمتلكهوووا التوووا احسووول ة اسوووتعرام مووو  ابووود جووويش أل قووودرة لمعرفوووةو 

 الصوودد  ووبا وفووا  عالميووا   متوواو  ووو مووا موول بالمقارنووة التقنيووة وقوودراتها الجوويش
 المااووووية سوووونة الثحثووووي  خووووحل اسووووتطاعت السووووعودية العربيووووة المملكووووة فووووا 

 لعحقاتهووا انعكاسووا كانووت والتووا المتطووورة احسوول ة موو  العديوود علوو  ال صووول
 تمتلكهووا التووا احسوول ة ح ووم اسووتعرام يلووا وفيمووا  الغربيووة الوودول موول الجيوودة
 : صنوفها بكافة السعودية المسل ة القوات
  
 القوات البرية -

 ميكوانيكا لووا  (24)و مدرعة ألوية (1) م  السعودية البرية القوات تتكو 
 (9) و مجوقوول وا وود ولوووا  )مووزودة بموودافل  وواو ( موتوريووة مشوواة ألويووة (1)و

 الموودرى (21) اللوووا  يتواجوود  الجوويش لطيوورا  وقيووادة  للمدفعيووة مسووتقلة ألويووة
ا ميكووانيك (22)و موودرى (1) وا وواللوو تبووو  منطقووة فووا االميكووانيك (9) واللوووا 
 منطقوة فوا  يالميكوانيكي والعشوري  الثام  واللوائي   مشيط خميس منطقةفا 
 ال ووودود قووور ) شووورورة قووواطل فوووا العاشووور ميكوووانيكاال واللووووا   البووواط   جووور
 تشوتمل السوعودل البريوة القووات تستخدمها التا احسل ة أ م أما .(11)(اليمنية
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 للمشوواة  قتووال ةعربوو (419)و  عجلووة اسووتطحى (119)و  ةدبابوو (2999) علوو 
 باتووووا موووودفل (249)و  مقطووووورة موووودفل (111)و  درعووووةمد جنوووو لووووةناق (1119)و

 ماووووواد سوووووحوو   ووووواو   فلدمووووو (199)و صوووووواري   ةراجمووووو (99)و  ال ركوووووة
 (200)و اارتووداد  ةقابفووة عديموو (199) عوو  فاووح  (1299) عووددل للوودبابات

 (1) رقووم والجوودول  (19)أرم -أرم صووواري  قواعوود (29)و صووواري  ة قابفوو
  .السعودية البرية القوات اسل ة ع  أكثر تجاصيل يواح

 ب62)السعودية البرية اتالقو  هسلحة:  (2) ر   جدول
 العدد النوى
 1255 دبابة "ابرامز" أ مها دبابة معركة مختلجة المناشئ والطراز

 1012 عجلة مشاة آلية مدرعة و دبابة م ددة اإلمكانيات
 3142 عجلة قتال مشاة مدرعة

 039 قطعة مدفعية
 112 قطعة مدفعية باتية ال ركة

 62 صواري راجمة 
 GSS-2 12أرم  -قابفات صواري  أرم
 652 قابفة صواري  متوسطة

 0252 سحو موج  مااد للدروى
 55 طائرة عمودية للنقل متواجدة بصورة دائمة مل القوات البرية

 1222 جو-قابفة صواري  أرم
 AH-64 10طائرة عمودية مقاتلة 

 القوة الجوية -
بوج  خال با تموام بوالغ ودعوم متواصول ت ظ  القوات الجوية السعودية 

ويوجد فا المملكوة العربيوة السوعودية سوبل قواعود   م  قبل ال كومة السعودية
قاعوودة الملوو    الملوو  عبووداهلل فووا جوودةجويووة مختلجووة فووا مهامهووا و ووا: قاعوودة 
  الجويوة بالطوائف قاعودة الملو  فهود  عبدالعزيز فوا الظهورا  )شورق المملكوة(

  قاعدة المل  خالد الجوية بخمويس مشويط  لجوية بتبو قاعدة المل  فيصل ا
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قاعوودة احميوور سوولطا  الجويووة بووالخرأ )أكبوور قاعوودة    ا تتدة الريتتا  الجويتتة
 متطوووورة جويوووة قواعووود ببنوووا  المملكوووة قاموووت وقووود  (02)جويوووة بالشووورق احوسوووط(

 بقوووووودراتها تجوووووووق احرم ت ووووووت قيووووووادة وخوووووودمات خرسووووووانية بمحجوووووو   زودت
 بتخووزي  ملجوو   كوول يسوومح إب  ساوووواحطل شوومال فو لوو دول بعووم محجوو  
 إعووادة الوو  ال اجووة دو  شووهري  تبلووغ لموودة للطووواقم اإلقامووة كوو موي  طووائرتي 
 الصووغيرة العسووكرية الميزيانيووات بات الوودول أ  بالووبكر الجوودير وموو   التموووي 

  .(01)المتطورة المحج    بل مثل تكاليف ت مل باستطاعتها ليس
رة الووودفاى ثوووم بووووزا بهيئوووة احركوووا  العاموووةتووورتبط القووووات الجويوووة السوووعودية 

  اريل المشوتركةالمشومو  خوحل  السوعودية الجويوة القووات بنيت وقد  والطيرا 
 الووبل (السوو رل البسوواط) مشووروى تنجيووب ا تووم التووا اريلالمشوو   ووبل أول كووا و 

 طوووائرات علووو  لل صوووول 2099 عوووام فووووا البريطانيوووة ال كوموووة مووول وقووول

(Lightihg) نتوور ر وووك وطووائرات  ( (Hawker Hunter الوورادارات  وبعووم 
 تعتمود ت تيوة بنيوة تأسويس المشوروى بلو  تبول للطوائرات  الماوادة والصوواري 

 التسوهيحت كافوة منهوا كول تام  ديثة  أساسية جوية قواعد خمس بنا  عل 
 تخصوويل تووم كمووا.دوار مليووار (03) ن ووو اإلجماليووة كلجتهووا وتبلووغ الحزمووة 

 أفوراد لسوك  مخصصوة كبورى عسوكرية مجمعات مد  لبنا  دوار مليار (14)
( السووحو صووقر) بمشووروى العموول دأوبوو اتيالسووبعين بدايووة وفوووا. الجويووة القوووات

-F-5E-B) طوراز مو  طائرة (112)و ب  السعودية لتزويد احمريكية ال كومة مل

F) رو  نورث شركة تصنعها اوالت  (North rop)عودد وصول وقود  احمريكيوة 
 ةو جوميو مقاتلوة اومنهو (65): طوائرة (114) إلو  احمر نهاية فوا الطائرات  بل
 المخصصووتي  (F-5G) و  (F-5E) طوورازل موو  قيووةوالب  (F-5E) طووراز موو 

 طوووائرة (15) علووو  لل صوووول ا وووق بطلووو  تقووودمت السوووعودية ثوووم. للتووودري 
 المخصصووة RF- SE) )طوراز مو  منهوا (12) الموبكور  الطوراز مو  إاوافية

 مليووار (369) بن ووو الطووائرات لهووبل اإلجماليووة القيمووة قوودرت قوودو   لحسووتطحى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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( السوحم شومس) مشوروى بلو  توح ثوم. والتودري  الغيار قطل كلجة تشمل دوار
 (62) بووو السووعودية تزويوود علوو  يوونل الووبلو  احمريكيووة المت وودة الوايووات موول

 (McDonnell)دو وحس ماكودونال شركة صنل م (F-15 CID)  طراز طائرة

Douglas طوراز مو  طوائرة 45 (62 الوو الطوائرات اومت وقود  (F-15C طوائرة 
 وتوم. للتدري  المخصصة (F-15D) طراز م  طائرة 15و القتالا النموبأ م 

 قاعودة فووا احول السور  يتمركوز  أسورا  ثحثوة علو  المقاتلوة الطائرات توزيل
 منطقووة فوووا الثالووث والسوور  الطووائف فوووا الثووانا والسوور  الجويووة ( الظهوورا )
 بخزانووات مووزودةالطووائرات  و ووبل (00)الووبحد  وور  جنووو  فوووا( مشوويط خموويس)

 واول بعودم ل،موريكيي  ةالسوعودي تعهود ور م  إسرائيل طورتها  إاافية وقود
 لووم المملكووة أ  إا  إسوورائيل موو  القريبووة الشوومالية القواعوود فووا الطووائرات  ووبل
 سحو لتزويد( السحم  ارس) مشروى عقد بل  تح ثم  (03)ااتجاق بهبا تلتزم

( اواكووس أ 3 ووو إل بوينووغ) طووراز موو  المبكوور لإلنووبار طووائرات بخمووس الطيوورا 
 وت ووول الجويوووة  الخووورأ قاعووودة مووو  تعمووول أ  علووو  دوار  مليوووار (9.5) بقيموووة
 مطووار تسووتخدم التووا المووبكور  الطووراز موو  احربوول احمريكيووة الطووائرات مكووا 

 (9) شورا  الموبكور المشوروى وتاوم . اإلعوارة سوبيل علو  وتعمل  (الريام)
 المصودر النمووبأ يعورف)  (121 سوا.   بوينغ) طراز م  صهرين طائرات

 لتزويووود مخصصوووة منهوووا KE-3A  (6)) باسوووم الطوووائرات  وووبل السوووعودية مووو 
 فووووا ت ليقهوووا أثنوووا  بوووالوقود ( ااواكوووس E-3A) و  (F-15)و  (F-5) طوووائرات
 السووعودية سووعت لقوود .االكترونووا ااسووتطحى لمهووام الباقيتووا  وااثنتووا  الجووو 
 ووو سووا لوكهيوود) طووراز موو  احمريكيووة النقوول طووائرات موو  عوودد امووتح  أياووا

قاعوودة  فوووا الطووائرات  ووبل تمركووزت وقوود طووائرة (46) ن ووو إلوو  وصوول (132)
  بل بعم تجهيز يتم ا  عل  اللوجستية  المهام فوا استخدامها ويجرل جدة

 المراقبووووووة لغوووووورم( أل 132 -س) لطووووووراز العائوووووودة بالمعوووووودات الطووووووائرات
 السعودية بي  تجا م مبكرة توقيل جرى 1495 سبتمبرايلول / فوا. االكترونية
 اسوم عليهوا أطلوق بريطانيوة أسول ة صوجقة لل صول عل  البريطانية وال كومة



 
  

   ميثاق خيراهلل جلود                                       القدرات العسكرية للمملكة العربية. 

 
[522]  

  وووبل تاووومنت وقووود وتدريبيوووة قتاليوووة طوووائرة (211) واووومت( اليماموووة برنوووامن)
 مووو  منهووا Tornado (49) )) تورنووادو طووراز مووو  مقاتلووة طووائرة (10) الصووجقة
 مو  المهوام متعوددة معتراوة مقاتلوة (04)و المعتراوة  القابفوة  (IDS) طوراز
 (19) و  (65 - . م  وو ) طوراز مو  تودري  رةوطائو (32) و  (ADV) طراز

 نجاثتوا  تودري  وطائرتوا )0 - سوا - بوا بيحتووس) طراز م  تدري  طائرةو 
(04)بمقصورة تودري  مجهزة  (31 ستريم جت) طراز م 

وقود توم اسوتحم  وبل  .
مليوووووار جنيووووو   (0)وتكووووواليف  وووووبل الطوووووائرات ن وووووو  (05)1444 الطوووووائرات عوووووام

مليوو  جنيو   (00-19) طائرة التورنادو الوا دة بي  لجةبلغ تكت يث  إسترلينا
  يلكوووبتر طووائرات (42) علوو  فرنسووا  المملكووة موو تكمووا  صوول (06)إسووترلينا

 .(01)( Fennec)و (NH-90) طرازل م 
 (111) مو  يتكوو  فانو  السوعودلتقيم مودى فاعليوة سوحو ال وو  أردناولو 
  وا الطوائرات  وبل و  السوعودل للجويش القتاليوة القووة نخبوة تعود مقاتلة طائرة
 أمريكيوووة 1413 موديووول( F5) طوووراز مووو  طوووائرة (115): التاليوووة الطووورازات مووو 

 موديوول (F15 - D) طووراز موو  طووائرة (10) و التقووادم  طووور دخلووت الصوونل
 دول موول مقارنووة قتاليووة كجووا ة بو الطووائرات  ووبل وتعوود الصوونل أمريكيووة 1413

( تورنووووووادو) طووووووراز موووووو  طووووووائرة (99)و  واسوووووورائيل تركيووووووا باسووووووتثنا  المنطقووووووة
Tornado (11)و احراوية للهجمات المخصل الطراز م  الصنل بريطانية 

 بو الطوووائرات و وووبل. وااعتووورام للووودفاى مخصووول الطوووراز نجوووس مووو  طوووائرة
 (Hawk) طووراز موو  طووائرة (99) السووعودية تملوو  وأخيوورا. عاليووة قتاليووة كجووا ة

 بأنهووا (F-15E) مقاتلووة تتميووز .(09)قتاليووة توودري  طووائرة و ووا الصوونل بريطانيووة
  جدا بعيدة لمسافات الت ليق لووتستطي( F-16) طائرة م  أكبر  مولة ت مل

 )أموا  والتطووير الصويانة وصوعوبة التكلجة ارتجاى لك  يأخب عل   بل الطائرة
F-16  )إا أقصور القتوالا ومودا ا أخوف  مول ت مول فهوا ال ديثوة بأصونافها 
 الطووائرة تلوو  موو  المئووات بيوول يجسوور مووا و ووو سووهلة وصوويانتها تكلجووة أقوول أنهووا
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 فوووا جيتهايسوووترات بنوووت السوووعودية إ وبهوووبا يمكووو  القوووول  الووودول  مووو  للكثيووور
 وبالتووالا المسووا ة و ائلووة احطووراف متراميووة حنهووا سووليمة أسووس علوو  التسوولح
 ااخوتحف أوجو  مو  الكثيور  نوا و   بعيود القتوالا مودا ا يكوو  لمقاتلوة ت تواأ

 التواريخا القتوالا السوجل فوا وكوبل  اإللكترونيوة احنظمة فا احخرى المعقدة
 أل فووا منهووا أل إسووقاط يووتم لووم (F-15) ةومقاتلوو أ  فمعووروف المقوواتلتي  حلكوو

 الخلووين  وور  ( خووحلF-16) طووائرات موو  العديوود العووراق اسووقط بينمووا   وور 
2002 عام الثانية

(04).  
 نوى م  واتصاات مراقبة نظام المملكة تمتل  الجول الدفاى يخل وفيما

(C3 ) يوووووز شووووركة قبوووول موووو  عليوووو   صوووولت( السووووحم درى) المملكووووة أسوووومت  
 تجواوزت وقود  1445 عوام (hughes aircraft company) للطوائرات احمريكيوة
 مراكوز مو  عودد النظام  با ويتام  دوار المليار النظام  با نص  تكاليف

 المليووو  تتجوواوز واسووعة اتصوواات وشووبكة  الموودى بعيوود رادارا   (11) و قيووادةال
 المراقبوة أنظموة أاوخم مو  النظوام  وبا ويعود. اح رام متعددة وأنظمة خط 

 المسوتخدمة ل،سول ة وبالنسوبة  (32)المنطقوة فوا بنائها تم التا الجول والدفاى
 جووووو -أرم صوووواري  قابفوووات ؛أ مهوووا السوووعودل الجوووول الووودفاى قووووات لووودى

 الصووواري  و ووبل (1392) عوودد ا ماووادة للطووائرات وموودافل  (1141) عوودد ا
 (31)الصوونل احمريكيووة( بوواتريوت) صووواري  أنظمووة أ مهووا مختلجووة طوورازات موو 

   .(30)الصنل الجرنسية( كروتال)و(  10مسترال) وصواري 
 
 القوة البحرية -

 السووعودية  ربيووة الصوونل  العاملووة فووا القوووات الب ريووة القطوول الب ريووة أ ووم
 و وووووافرقاطوووووات فرنسوووووية الصووووونل  (3) :و وووووا فرنسوووووا وبريطانيوووووا وأمريكوووووامووووو  

الجرنسوية الصونل  ( La Fayette )نسخة معدلة م  النوى   مكة  الدمامالريام
و ووووووا جميعهووووووا مووووووزودة بمهووووووبط طووووووائرات لمرو يووووووة متوسووووووطة ال جووووووم مثوووووول 
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 فوووا عووووامتسووولمها توووم  (09إ  إتووووش )وطوووائرة  ب122ليوروكتتتوبتر إي ستتتي ا)
وقوود تووم تنجيووب عقوود  ووبل الجرقاطووات موول شووركة طومسووو  سووا اس  (33) 1991
توم تجهيوز  وبل الجرقاطوات اوم  صوجقة  اب الجرنسوية بThomson CSF) اف

وقووووود شوووووملت العقوووووود  2019(علووووو  فتووووورات متعاقبوووووة منوووووب عوووووام 1و 2)صووووووارل
   الهجووف  ابهوا  الطووائفالمدينووة  وافرقاطوات  وأربوول .(34)الصويانة والتطووير
 فاوح عو  القور  المااوا  اتيوفوا منتصوف ثمانين أياوا صنعت فا فرنسوا

صونعت فوا الوايوات المت ودة  تبوو  اليرمو    طي   زوارق نوى البدر  أربل
زوارق دوريووة مسوول ة بموودافل  القوور  المااووا  وتسووعةاحمريكيوة فووا ثمانينووات 

ووديق صوونعت فووا الوايووات المت وودة احمريكيووة فووا الجتوورة -2041 موو  نوووى الص 

  الخوورأ  شووقرا  الجوووف بريطانيووة الصوونل  ووا لغوواماثووحث كاسوو ات   و 2019
و وووبل الكاسووو ات مصووونعة مووو  صوووجائح البحسوووتي  المقووووى ويرتكوووز تصوووميمها 
عل  الجئة المستخدمة فا الب رية البريطانيوة لكو  توم تطوير وا لوتحئم الب ريوة 

البريطانيوة  (فوسوبير ثورينكروفوت)وقد تم تصنيعها مو  قبول شوركة   السعودية
 ول السوووجينة يوووث يبلوووغ طووو 2010 مووورة عوووام حولالميوووال السوووعودية  أنزلوووتوقووود 

رجوووح وتتميوووز بقووودرة  (19)طووو  ويعمووول علووو  متنهوووا  (149) ب مولوووة م( 9129)
وت تووول علوو  نظووم قيووادة عاليووة   فائقووة علوو  الت وور  ببطوو   وبوودو  اووجين

سوووج  دعووووم  كووووبل   (35)احلغووواميعموووح  ت ووووت الموووا  لتججيوووور  وجهووووازا الدقوووة 
( كمووا Durance)نسووخة معدلووة موو  النوووى الجرنسووا    ينبوولبريوودة  وواومسوواندة 

تملووو  القووووات الب ريوووة السوووعودية نظاموووا لتكووووي  الصوووور  راريوووا توووم ال صوووول 
 .(36)احمريكية Flir Systems)) زور سيستموعلي  م  شركة فلي

  
 الحرس الوع ي -

 أمووواك  علووو  موزعوووة عسوووكرية فووورق (0) مووو  الووووطنا ال ووورس قووووة تتكوووو 
 وأسوول ة و اونووات آليووة وموودافل موودرعات وتمتلوو  المملكووة أرااووا موو  مختلجووة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1_%D8%A5%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_635
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 المهوووام مووول متوافوووق الووووطنا ال ووورس تسوووليح فوووا  وبالتوووالا  وخجيجوووة متوسوووطة
 نظوووام الووووطنا ال ووورس يملووو و  (31)الوووداخلا احمووو   جوووظ وأ مهوووا بووو  المنوطوووة

 (91) تو كلجت الصونل أمريكوا (.V.R.C) طوراز مو  متطوور عسكرية اتااتص
 الوووووووطنا ال وووووورس أسوووووول ة أ ووووووم يبووووووي  (1) رقووووووم والجوووووودول (39)دوار مليووووووو 

 السعودل.
 (3) جدول ر  

 ب22)الحرس الوع ي السعودي هسلحة
 2224 عجلة بات تدريل خجيف

 209 عجلة إسناد أدارل

 129 عجلة مشاة مدرعة

 49 قطعة مدفعية باتية ال ركة

 222 سحو موج  مااد للدروى 

 41 مدفل  او 

فوا  اسوتعرام  جوم القووات   دولوة حلعند ال ديث ع  القدرة العسوكرية 
وبالتوالا فوا  المنواورات   صورة كاملوة عو  المشوهد ايعط ومستوى التسلح ا

التووووا تجريهووووا الوووودول بالووووبخيرة ال يووووة فاووووح عوووو  المعووووار  وال وووورو  التووووا 
 احموروقودر تعلوق  ال قيقوا  تخواها كل بل  كجيل بكشف المسوتوى القتوالا

ش السووعودل بعوودة منوواورات بالووبخيرة بالمملكووة العربيووة السووعودبة فقوود قووام الجووي
ت يووجر االمنوواورة التووا  ؛ ووبل المنوواورات أ وومبعووم الخبوورة وموو   أكسووبت ال يووة 

دبابووووة سووووعودية  (19) يووووث قامووووت  2002 عووووام قبيوووول  وووور  الخلووووين الثانيووووة
 احمريكيوةعراقية و ميوة وقود شواركت القووات  أ دافبخيرة  ية عل   بإطحق

بعورم لتشوكيحت  2001 القووات السوعودية عوامكموا قاموت . (42)بهبا التدري 
الصوونل ابرامووز وناقلووة  احمريكيووةالدبابووة  بعوود ال صووول علوو القوووات المسوول ة 

عليهوا  أطلوقوقد تح بل  ااستعرام مناورات بالوبخيرة ال يوة   برادلا فراداا
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وقوود تمووت  (M2)و (M1) ابرامووز  يووث شوواركت دبابووات (2)سووهم النصوور اسووم
 أنهواوقد وصوجها المراقبوو  فوا تلو  الجتورة  أجنبية بل المناورات دو  مشاركة 

 السووعودل الجوويش خااووها التووا المعووار  يخوول مووا وفووا .(41)كانووت ناج ووة
 : فها
  ووووور  وكانوووووت (2620 -2091) السوووووعودية العربيوووووة المملكوووووة تو يووووود  ووووور  -

 .ا،  عليها القياس يمك  ا بسيطة
جندل  (1999)بن و  2011عام  اإلسرائيلية -العربية ال ر المشاركة فا  -

 العربا عموما اعيجا . احدا وقد كا   مشاة سعودل
 علووو  سوووعودل جنووودل ألوووف (19) رابوووط 1461 عوووام أيوووام السوووتة   ووور  فوووا -

 القتال. فا فعليا ايشاركو  لم لكنهم احردنية الجبهة
 ااشوتراكية اليمنيوة الجمهوريوة جويش ا وتحل عنود الوديعوة معركوة خووم -

 القووات  وزم السوعودل الجويش اسوتطاى وقود  2090 عوام" الوديعة" لمنطقة
 .(40)اليمنية

 الهنديوة القوارة شوب  فوا انودلعت التوا ال ور  فوا السعودية الب رية ةشاركم -
 .(43)باكستا  جان  ال  2042 عام

 الوو  جنوودل (1999) ن ووو السووعودية تأرسوول 2041 عووام تشووري   وور  فووا -
 .(44)السورية الجبهة

القووووووات المسووووول ة  بجميووووول صووووونوف الثانيوووووة الخلوووووين  ووووور  فوووووا المشووووواركة -
طلعة جويوة مو   (21999) أدى طيارو السعودية ما يقار  السعودية  يث

وقووود  (45)طلعوووة جويوووة لقووووات ال لوووف طيلوووة مووودة ال ووور  (299999) اوووم 
التجوار  التوا خااوها الجويش السوعودل وبلو   أ ومكانت  بل ال ر  مو  

فووا توجوو   كانووت سووببا  قوود و   لشراسووتها وكثافووة النيوورا  التووا اسووتخدمت فيهووا
 إ السووووعودية ن ووووو تطوووووير قوووودراتها القتاليووووة بعوووود ا  كشووووجت  ووووبل ال وووور  

 .(46)الجيش السعودل  ير قادر عل   ماية  دود المملكة بمجردل
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 عوووام ب ووور العووور  وخلوووين عووود  منوووبالمشووواركة فوووا مكاف وووة القرصووونة فوووا  -
1991
(41). 

  وبل فوا شواركت وقود 0224 عوام أواخور ال ووثيي  مول معوار  عودة خوم -
 الجوووووو سوووووحو اثبوووووت وقووووود السوووووعودل الجووووويش تشوووووكيحت جميووووول المعوووووارا 
 . (49)عالية كجا ة المعار   بل خحل السعودل

القتاليوووة السوووعودية نشوووير الووو   لإلمكانيووواتوبعووود  وووبا ااسوووتعرام المووووجز 
بووالر م موو  ا  ابوورز المشوواكل التووا تعووانا منهووا القوووات المسوول ة السووعودية  ف

ال ديثوووة بات القووودرات  احسوول ةالمملكووة العربيوووة السووعودية تمتلووو  العديوود مووو  
تبقو  نسوبية؛ وبلو  اعتبوارات عودة  احسول ةكجا ة  بل  أ  إاالقتالية العالية 

الوايوووات المت ووودة و وووا اكبووور المصووودري  للسوووعودية  ريصوووة علووو   أ  أ مهوووا
اعتموووووواد المملكووووووة علوووووو  الووووووبخائر وقطوووووول الغيووووووار  اإلسوووووورائيلابقووووووا  التجوووووووق 

 التصوووودير يكووووو   البووووا مشووووروطا بعوووودم التطوووووير أ فاووووح عوووو    احمريكيووووة
 كموووا ا  التصووودير يكوووو  ا ينوووا مشوووروطا   )خاصوووة خزانوووات وقوووود الطوووائرات(

المملكوووة اسوووتخدام  أرادت فوووإبا    مووو  الجهوووة المصووودرةيوفنيوووباسوووتخدام خبووورا  
 مووو   وووبا (44)السوووحو اووود دولوووة صوووديقة للدولوووة المصووودرة لووو  تسوووتطيل بلووو 

 منوووووب السووووعودية البريووووة للقووووووات الكبيوووور التطووووور مووووو  وبووووالر م أياووووا  جانوووو 
  بعود المطلوو  ال ود يصول لوم الجنود عديد يزال ما المااا القر  سبعينيات

 (F15) اتر كما ا  الطائرات واسويما طوائ إلزاما تجنيد المملكة فا ايوجد إب
خزانهووا  أ موول  إلسوورائيلبيعوت للسووعودية بسووعر اكبور موو  السووعر الووبل بيعوت 
 احخيورة إ كموا   إلسورائيلاصغر م  الخزا  الموجود فا الطائرة التا بيعوت 

  مل الطائرةتوايسمح للجان  السعودل با   إاافايسمح لها بوال خزا  
  احمريكيوةخوال مو  وزارة الودفاى  بوإب  إاط  م  القنابول  (21) م  بأكثر

 اولووت المملكووة تجوواوز بعووم  ووبل وقوود  إسوورائيلعلوو  عكووس الصووجقات موول 
وواوول  إاووافيةبتزويود طائراتهووا بخزانوات  الوايوات المت وودةطالبووت المشواكل ف

ومو  جانو    (52)الطل  السوعودل رفوم أ  إامتطورة للطيرا  الليلا  أجهزة
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 الجوووول والوودفاى الجويووة للقووووات مشووكلة الشاسووعة المملكوووة مسووا ة تمثوول آخوور
 مرتجعووة منوواطق فووا الوورادارات واوول يجوو  التووالاب  الوورادارات تغطيووة واسوويما

 قووور  صوووناعية  اوووبة علوو  منصووووبة الرئيسوووة الوورادارات فوووا  لوووبا  ومكشوووفة
 مو  السوعودل الجوول المجوال علو  ال جواظ مهموة تكوو  وبهبا الظهرا  قاعدة
بووالر م موو  ال وودود المائيووة الكبيوورة  وأخيوورا   (51)مسووت يلة شووب  الجووو سووحو قبوول

 أو بوارأ أو مدمرات السعودية الب رية لدى يوجد فحللملكة العربية السعودية 
ممووا يمثوول  (50) واصووات  توو  أو عموديووة طووائرات  ووامحت أو مطوواردة سووج 

 السعودية. ةتسليح القوة الب ري إستراتيجيةخلح فا 
 
 
 
 

 وا ع التص يع العسكري اي المملكة العربية السعودية -3
 الصووووناعة اتمؤسسوووو تشووووهد  العالميووووة واحزمووووات ال وووورو  وتيوووورة بتسووووارى
 سووميت  توو   التقنيوواتو  الجكوور فووا كبيوورا تطووورا العالميووة العسووكرل والتصوونيل
 الخلوووين لمنطقوووة وبالنسوووبة  (العسوووكرية و ؤ الشووو فوووا بوووالثورة) الرا نوووة المر لوووة
 الخلين  ر  بعد وتيرة أسرى بشكل العسكرل التصنيل بوادر بدأت قد العربا
 دول مقدمووووة فوووا السوووعودية العربيوووة المملكووووة كانوووت وقووود  2002 سووونة الثوووانا
 .(53)العسكرل التصنيل فا قدراتها تطوير ن و سعيها فا العربا الخلين
 تصنيل بإنشا  فكرت التا العربية الدول أوائل م  السعودية تعد
2091 عام اإلنتاأ بدأ 2010 عام للبخائر مصنعا أنشأت فقد  عسكرل

(54) 
 اموع للتصنيل ةوالعربي الهيئة سوتأسي فا رولمص الرئيس الشري  كانت كما

  وعل 2040 عام الهيئة انهيار أ   ير  واإلمارات قطر ع  فاح 2049
 أ دافها تقييم دوتعي أ  ال  بالسعودية أدى اإلسرائيلية -المصرية يةوااتجاق اثر
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 واعت المااا ر والق ثمانينيات بداية لووم العسكرل التصنيل الومج فا
 م  لوالتخل دوافعها موأ  ا وك العسكرل للتصنيل خططا السعودية
 اإلسرائيلا اللوبا بسب  سحو أو عتاد صجقة كل فا المتكررة اتوالصعوب

  وم ودلوالسع ال ربا اإلنتاأ لو يك تأسيس موت دووق. المت دة الوايات فا
 ومؤسسة ال ربية للصناعات العامة الهيئة:  ما ستي يرئ مؤسستي 
 إلنتاأ مصنل إقامة السعودية المشروعات أول وكا  العسكرية  الصناعات

 (وخووك  يكلر) شركة بواسطة وبخائر ا (G13) طراز م  الهجومية البندقية
 الومج فا اوالبرازيل ودلوالسع التعاو  برتكول توقيل موت 2019 عام اووف

 إنتاأ عل  المت دة الوايات مل ااتجاق تم كبل  (55)المشتر  ةواحسل  إنتاأ
 (56)احسل ةبخائر متنوعة لعدد م   إنتاأفاح ع   (M16) (M1) اوبندقت
 إل  وصلت  ت  تطورات عدة ةوالسعودي العسكرية الصناعات شهدت وقد

 الصناعة إقامة ع  نتن وقد. الشخصية احسل ة فا الباتا ااكتجا  ت قيق
 الخرأ ةومدين شهدت إب التنموية  ا،ثار م  العديد السعودية العسكرية
 للصناعات العامة المؤسسة لوجود مباشر  ير كأثر اقتصاديا   انتعاشا  

 توأصب  فقد المنطقة فا البشرية القوى تنمية مجال فا أما فيها  العسكرية
 لو ص  يث  بها الم يطة للمناطق  اارل جب  مركز الخرأ مدينة
 مشاريل وافتت ت  العسكرية المصانل فا وظائف عل  المواطني  م  العديد
 م  عالية تقنية بات مشاريل فا أجان  ومستثمري  سعوديي  مستثمري  بي 

  وم أل عل  ال صول روويعتب. السعودية المسل ة القوات مشاريل خحل
 بن و العقود قيمة م  ز وج اروباستثم ا  ومشروط المسل ة للقوات التسليح عقود

 تح  (السحم درى) مشروى عل  المجهوم  با طبق وقد المملكة  فا %(19)
 كما. (51)(اليمامة) مشروى  عل  لتطبيق  البريطانية ال كومة مل ااتجاق بل 
  .(59)الصناعية احقمار إنتاأ فا مل وظا تطورا شهدت المملكة إ 

 :فا السعودية واحسل ةالشركات المنتجة للمعدات والبخائر  أ م أما
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تقوووم بتصوونيل العربووة المدولبووة  :شووركة عبووداهلل الجووارس للصووناعات الثقيلووة -2
 .(54)مخصصة لحستطحىال "فهد" البرمائية

عوووادة التأ يووول  :شوووركة االكترونيوووات المتقدموووة -1 تقووودم خووودمات الج ووول وا 
تصنيل أنظمة و   اإللكترونية العسكرية زةوأنظمة ااتصاات واحجهلجميل 

ولو ات إلكترونية للقنابل الموجهوة  ( M1 M2 ) إلكترونية خاصة لدبابات
تصوونل كووبل    منتجاتهووا العديوود موو  روواسووتطاعت الشووركة تصديوو  بووالليزر

( Panther) وطوافوووووة بوووووانثر (Jaguar) الراديوووووو التكتيكوووووا لطوووووائرة "جوووووا وار
صوو زة ااتصوواات العسووكرية التكتيكيووة وأنظمووة وحو ومسوواندة أجهوووتصوونيل وا 

  .ااتصال الداخلا
 شركة السحم للطائرات: تقدم خدمات فنيوة فوا صويانة وتشوغيل الطوائرات -1

عووووادة تصووووميم قموووور  باإلاووووافة إلوووو  المسوووواندة الجنيووووة للطووووائرات القيووووادة وا 
 .العامودية وطائرات اإلنبار المبكر

 لعمحئ  المصنل يقدم :االكترونية اح داف حنظمة السعودل المصنل -1
 ميادي  أنواى ةولكاف التنجيبية والرسوم ةوالجني والتصميمات الدراسات
 إل  إاافة المطلوبة التدري  مساعدات وتشغيل وتركي  وتوريد الرماية
 والمعدات احجهزة لمختلف الحزمة الوقائية ةوالصيان إجرا  عل  التدري 
 العربية باللغتي   اسو  نوبرام وتنجيب ةوالرماي  بميادي الخاصة

 الثابتة التدري  دافوأ  م  مجموعة المصنل طور وقد  واانجليزية
 .والمت ركة

 أعموووال رجوووال مووو  مسوووا مة شوووركة و وووا :الم ووودودة العربيوووة GD شوووركة -9
 وموتقوووو  احمريكيووووة (كوربوريشوووو  داينووووامكس جنوووورال) شووووركة لوموووو سووووعوديي 

 والتوودري  والمدنيووة العسووكرية المعوودات وت ووديث وتعووديل وصوويانة تشووغيلب
 لدبابوة تعوديل عمليوات ازوبإنجو 2009 اموالعو فوا الشوركة قاموتقود و  عليهوا
 لصوووالح وبلووو  (M60 A3) الطوووراز إلووو  وتطوير وووا (M60 A1) القتوووال
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 لت وديث" السويف" بمشوروى الشوركة ازتوفو 2001 العوام وفوا البريوة القووات
 2000 العام وفا (M1A2) القتال لدبابات بأعمال قامت  يث المدرعات
 .(62)الب رية للقوات المساندة الوأعم مولتقدي الشركة اختيرت

 تودريل فوا متخصصوة سوعودية مجموعوة  وا مجموعة مصوانل العربيوة: -9
 والسوويارات المدرعووة العربووات ةووووبصناع ومووتقوو ةووالمدنيوو العسووكرية اتوالعربوو

 .ةالمركوز  للعنايوة مصوج ةال اإلسوعاف وسويارات ةوالخاصو اموللمهو العسكرية
 لوتصنوووو كموووا المباشووور البووووث فوووا تسوووتخدم بااتصوووواات مجهوووزة وسووويارات
 .(61)والمنشئات للبنو  أمنية  ماية زاتووتجهي الطرق  واجز

 اخج بيةمع الدول  السعودية ةللمملكة العربيالتعاو  العسكري  -4
فا    احجنبيةعند ال ديث ع  التعاو  العسكرل السعودل مل الدول 

نت دث ع  المرتكزات الدفاعية لصانل القرار السياسا  أننابل  يعنا 
ها بنيت استراتيجياتها الدفاعية عل  تأالمملكة ومنب نش أ  إب  السعودل
وفا  با الصدد فقد وقعت المملكة   عند الارورة الغربيةال ماية  أساس
المعل   احمريكيةجلها مل الوايات المت دة  بات طابل عسكرل اتجاقياتعدة 

الدولة الو يدة م  مازالت المملكة  أ  إا (60)منها تجاوز العشر اتجاقيات
مل  أمنيةدول مجلس التعاو  لدول الخلين العربية التا لم توقل عل  اتجاقية 

 والص جا الكات  أشار الصدد  با وفا (63)احمريكيةالوايات المت دة 
 الخطط شيجرة  ل: المشجرة احسما " كتاب  فا (أرك   وليم) احمريكا
  "سبتمبر 22 بعد ما عالم فا احمريكية العسكرية والعمليات والبرامن
 أفال السعودل -احمريكا العسكرل التعاو  أ  ال  .1999 عام الصادر
 السا) أ  أمريكيي  مسؤولي  ع  نقح   يدعا و و احمنا  التعاو  م  بكثير
 احمنية احجهزة مل" أصيلة يومية عحقة" تأسيس م  تتمك  لم (إي  أل

 وأ داث احمريكية القوات اد 2009 عام الخبر عملية بعد  ت   السعودية
 تدخل قوة تشكيل م  يمنل لم بل  أ  إا بتمبر س أيلول م  عشر ال ادل
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 ا سطس/ آ  فا "اإلر ا " تمويل لمكاف ة أمريكية -سعودية مشتركة
 بأنها فتوصف العسكرية اتوالعحق أما .المعلومات تبادل وزيادة  1991

 سلطا  احمير قاعدة أ  يزعم البل نجس  الكات   س  "إيجابية"و" قريبة"
 خحل كانت المااا القر  اتيتسعين اوف المشيدة الخرأ فا ةوالجوي

 السعودية فا ةواحمريكي القوات قيادة مركز ةوالمااي القليلة السنوات
 احمريكية القاعدة ا وبن بعد كثيرا   أ ميتها انخجام م  بالر م والمنطقة 
 ا د القري  احمس فا( سلطا ) القاعدة تل  توكان وقد  قطر فا الاخمة

 ت ولت ثم العراق  جنو  را والطي رو ظ ةومنطق عل  رةولسيطا أدوات أ م
ومل أ  الوجود  .العراق ثم أفغانستا   زو منصات إ دى إل  بسرعة

بما كا   ةد ا تحل العراق مقارنوالعسكرل احمريكا المباشر قلل كثيرا  بع
ة من  ما بر ت قائمة عل  احرم و  فإ  عناصر مهم2009علي  مثح  عام 

ة مختلجة وطائرة  ربية أمريكي (199) تو  قام1991 ت  اليوم. وفا عام 
احصناف بار  العراق انطحقا  م  تل  القواعد  وسمح لها بالتالا ب رية 

واإلنقاب   ااستطحى الجولال ركة فا احجوا  السعودية  وبالقيام بعمليات 
ق م  الجوف وح لقوات العمليات الخاصة احمريكية و ير ا أ  تنطلوكما سم

 الوايات المت دةت تجظ بل  فاح ع   ة باتجال العراق.وفا شمال السعودي
ن والبرام كبل  ة ووى م  اإلشراف عل  السحو احمريكا فا السعوديوبن

 الواشنط  ص يجة نشرت  تقرير وفا  .(64)  المشتركةوة والتماريوالتدريبي
 فا احمريكية القوات وجود أ  بي  2009 نوفمبر /الثانا تشري  فا بوست
 فا للعمل المتقاعدي  والجنيي  الاباط آاف لتعاقد روأ قد الخلين منطقة

  .(65)والصيانة التدري  مجاات
 السعودية ال  تورد المت دة الوايات فا  السعودل التعاو   با مقابل
 يمك  احمريكا -السعودل العسكرل التعاو  فا  اوبالتال احسل ة ا دث

 للقوات تسهيحت مقابل السعودية المسل ة للقوات أمريكية رعاية نسمي  أ 
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بل  لم يمنل المملكة م   أ  إا (66)السعودية اواحرااعل   احمريكية
 الواردات نسبة فا انخجام  صل التجكير ن و تنويل مصادر السحو فقد

 %19 إل  التسعينات منتصف فا %19 م  المت دة الوايات م  العسكرية
 ن و السعودية توج  عل  دالة و با .1991 و 1992 عاما بي  الجترة فا

 التعاو  لويخ وفيما (61)قبل بل م  أعل  بكثافة السحو مصادر تنويل
  يث الثانية ةوالمرتب فا بريطانيا تأتا احخرى الدول مل العسكرل السعودل

 صجقات عل  المااية الثحثة العقود خحل اوبريطاني لوم المملكة دتوتعاق
 للتعاو  البريطانا ودلوالسع البرنامن" اليمامة صجقة وخاصة عدة أسل ة

للب رية  اح مت الراعية وا التا كانوفرنس اوتأتبل   دوبع (69)"العسكرل
والقيام بمهام  ةوالمملك إل  جو -صواري  ارمتوريد ا السعودية فاح ع  

و نا  تعاو  سعودل تركا عل  مستوى عالا كبل  الباكستا   (64)التدري 
 . (12)والمانيا
 للطلبة العسكرية معا د ا أبوا  ةوالمملك فت ت فقد آخر جان   ووم
 الريام لدى الكويت دولة سجير أشاد فقد منهم الخليجيو  واسيما   العر 

 الكويت دولة بي  المشتر  او والتع بأوج  الصباو الخالد جابر الشي 
 جانب  م . العسكرل والتدري  التعليم ااتومج فا السعودية العربية والمملكة

 عبداهلل رك  المقدم بالريام الكويتا العسكرل اارتباط مكت  رئيس أشاد
 السعودية العسكرية والمعا د الكليات ب  لوتاطل البل دوروالب عبدالكريم

 العنيزا  سالم المقدم الكويتا العسكرل اارتباط  ومكت رئيس مساعد وأشار
 ودور ا السعودية العسكرية المؤسسات فا وروالمتط اوالتعليم المستوى ال 
 بل  س ف السعودل المجتمل تنمية فا المسا مة عل  يقتصر ا البل

 مجلس بدول الاباط م  العشرات أ  إب  أياا الخليجية والمجتمعات
 .(11) صنوفها بمختلف العسكرية المؤسسات  بل فا سنويا يلت قو  التعاو 
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 السعوديةللمملكة العربية مستقبل القدرات العسكرية  -5
  إليوو  سووتؤول ومووا السووعودية العسووكرية القوودرات مسووتقبل موول التعوواطا قبوول

 السووعودية وخاصووة المنطقووة دول سووتدفل التووا احسووبا  إلوو  التطوورق موو  ابوود
  ووبا وفووا المسوول ة  القوووات تطوووير اجوول موو  جهووود وبووبل تسوولح سووباق إلوو 

 إ " السوووعودية ااسوووتخبارات رئووويس عبووودالعزيز بووو  مقووور  احميووور قوووال الصووودد
 إلوو  المنطقووة دول سووتدفل منهووا النوويووة واسوويما ةياإلسوورائيل ال ربيووة الترسووانة
 تجريهووا التووا والتجووار  النوووول إيوورا  برنووامن أصووبح كووبل  (10)"تسوولح سووباق
 بعيودة اإليرانيوة الصوواري  م  و ير ا( سجيل)و( شها ) صواري  عل  إيرا 
 فووا يتووردد الصوودد  ووبا وفووا المنطقووة  لوودول كبيوور قلووق مصوودر تشووكل  الموودى

 قاموووت إبا ي وودث أ  يمكوو  مووا: التوووالا السووؤال السووعودية العسووكرية احوسوواط
 فوا النوويوة المنشوتت اود عسوكرية اربة بتنجيب المت دة الوايات أو إسرائيل
 المت ودة الوايوات بوي  عسوكرية مواجهوة نشوو  ا تماليوة أصب ت لقد إيرا ؟ 

سووورائيلو   التوووا العربوووا خلوووينال دول فووووق يخووويم خطووورا إيووورا   وبوووي  و لجائهوووا ا 
 مسووووتوى ارتجوووول وبالتووووالا والتنميووووة السوووويا ة مجوووواات فووووا تثمارااسوووو تجاوووول
 الخلوين دول فوا الجويوةة القوو  وتطووير قويوة عسوكرية قودرات بنوا  إل  ال اجة

 إيووورا  وا  خاصوووة أرااووويها عووو  للووودفاى ال اجوووة الو ووو فوووا عليهوووا لحعتمووواد
 إلوووو  تعراووووت إبا العربووووا الخلووووين فووووا احمريكيووووة حوالمصالوووو باوووور   ووووددت
 كول مورة يقام البل للطيرا  اودب معرم لوجع اروااعتب ابو   عسكرية اربة
 نوالخليو دول وأاو ت  العوالم فا نوع  م  معرم ثالث أكبر يصبح سنتي 
 لشووورا  والجرنسوووية احمريكيوووة الطيووورا  شوووركات مووول صوووجقات عقووودت خحلووو  مووو 
 عووام بشووكلو  الخلووين دول لموووارد اواستنزافوو ب يسووس بلوو  كوول.  ديثووة حتومقاتوو
 (299) احوسووط الشوورق دول فووا الوودفاى ميزانيووة اوزوتتجوو أ  و والمراقبوو يتوقوول
 فروسوووووت) شوووووركة توقعوووووات  سووووو  وبلووووو   1921 عوووووام ولوب لووووو دوار ارومليووووو

 .(13)لحستشارات( وسوليجا 



 

 
 
 

 [529]  (02) 6دراسات إقليمية                                                        اإلقليميةمركز الدراسات              

 سياسة بدأت المت دة الوايات فأ  الص جية التسريبات بعم ووفق
 سحو صجقة فا المتطورة احسل ة م  جديدة بوجبة المملكة لتزويد معلنة

 لوبي عل  الصجقة لوتشتم  دوار اروملي (19) ال  اوقيمته تصل اخمة
 ووفق  وصواريو  وسج   و و اس ونظم ة وبكي لووقناب متقدمة  ةومقاتل طائرات

المعروفة  (F117) طائرة لشرا  سعودل اغط ع  ال ديث مويت الصجقة بلو 
 و وملي (199) ن و ثمنها يصل التاو   (F22)ورة والمتط المقاتلةو الشبح ب

 جان   وم (14)السبل بشت  الصجقة تعطيل ت اول لوإسرائي أ  إا  دوار
 امتح  ا وب مواحبي البيت فا القرار صناى بي  سائد اعتقاد  نا  آخر
 النوول السحو امتح  ن و السعا إل  السعودية سيدفل النوول للسحو إيرا 
 السعودل النوول نوالبرنام بوادر أ   يث ص يح ااستنتاأ  با ا  ويبدو

 اخما عقدا   كبل  السعوديةوقعت  آخورم  جان   .ب  العمل بدا السلما
 يعتبر  المملكة  دود كامل  ول شامل أمنا طوق إلقامة EADS شركة مل

 كامل عل  أمنا  اجز إلقامة يهدف المااا العام فا أسبق لعقد تكميح  
 معل   ونير معل   و ما  وفبي شا   كل ليس و با للبحد  الشمالية ال دود

 دوق السعودية ةوالعربي المملكة أ  دوويب مستغر    و وما عادل  و ما  ووبي
 دوفق. الروسية اوالصاروخ الدفاى منظومات أفال تشترل أو رتواشت تكو 
 روتقري  وع نقلت روسيةال (كوميرسانت) ةوص يج أ  نوفوستا وكالة رتوبك

 مجادل للمسا مي  (Almaz – Antey) أنتال ألماز شركة إدارة أعدت  سنول
 ةول،سل  وردومست موأ  مل التعامل بجال اوتقدمه تواصل أ  يمك  الشركة أ 

 فا جا  وقد  السعودية العربية المملكة ال  إشارة فا العالما الصعيد عل 
 الدفاى لمنظومات صيانة مركز إلنشا  ةوخط واعت الشركة إ  التقرير  با
 مؤسسة إل  اووأ الته ةالسعودي ةوالعربي ةوالمملك حولصال (S400) ولوالج
 إل  احسل ة لتصدير ةوالروسي ةو كومال لووكي -(أكسبورت أوبورو  روس)

 أ  (كوميرسانت) رأل  وب س التقرير فا جا  ما  ومعن يكو  دووق -الخارأ
 إل  (S400) زطرا م  منظومات وردت دوق كانت الوانت-الماز ةوشرك

http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=20722
http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=20722
http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=20722
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 وزير أ  مجاد ا معلومات و نا  وقت أقر  فا لتوريد ا تستعد أو السعودية
 بوتي  فحديمير الروسا الرئيس مل ب ث الجيصل سعود السعودل ةوالخارجي

 م  عسكرية معدات شرا  عل  بحدل تعاقد إمكانية 1991 فبراير /شباط فا
 أنها انتال-الماز شركة إدارة أعدت  البل التقرير م  تبي  فقدو  .روسيا
" 1999 -انتال" طراز م  منظومات بيل بشأ  السعوديي  مل ثوتتبا 
 خارأ بلد أل إل " 1999 -الوانت" منظومات وردوت لم روسيا بأ  اوعلم أياا 
 قيام  ا دثواح  المعلنة الصجقة أما .ا،   ت  سابقا السوفيتية السا ة
 متعددة ونقل صهرين طائرات ثحث بطل  السعودية والطيرا  الدفاى وزارة

وستستلم   (Airbus Military) ةوشرك  وم (A330 MRTT) رازوط م  احدوار
 القدرة تعزز أ  الطائرات  بل شأ  وم 2011  عام احول  الطائرة السعودية

  .(15)السعودية الجوية القوات لطائرات لقتاليةا
 دةوع فا ادلوااقتص المجال فا ةوالسعودي المسل ة القوات تسا م
 مباشرة  ير أو مباشرة بطريقة الشاملة التنمية أ داف ت قق مهمة مجاات
 الوطنية  السحو ادرومص عل  الباتا ااعتماد عل  المملكة قدرة بزيادة
 ااقتصادية ةوالبني فا  قيقا روتغيي إ داث فا ااستمرار مطل  وتلبا
 برنامن) ويهدف  ةواإلنتاجي القاعدة لوتنوي وون  المستمر بالت ر  وبل  للبحد
يجاد المملكة  فا الدخل مصادر تنويل إل ( ااقتصادل التواز   الجرل وا 
 والمعا د الجامعات اولخريج واإلدارة ةوالمتقدم ةوالتقني ااتومج فا يةوالوظيج
عطا  خبراتهم  وزيادة مهاراتهم تطويرل المهنية  الوورج ي وللمواطن الجرصة وا 
 عل  تعتمد ا  ت  الوطنا  ااقتصاد إنما  فا ارولحستثم الواحعم

 استقحلية القرار تعزيز فا يسا م كبل   مستمرة ورةوبص الخارجية المصادر
 الوطنيةعسكرية ال الصناعات ةوإلقام نتيجة للمملكة الدفاعا  واحم رووتوفي
  اوإلنتاجه الحزمة ةوالتقني أو ةوالعسكري داتوالمع  و ج تأثيرات م  دوت  التا
جا زية  ا وام إل  ؤدلوسي وخدماتها الصناعات  بل روتوفي أ  كما

عند  المسل ة للقوات مرونة سيوفر فإن   با  إل  إاافة القطعات العسكرية
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 م  كبير مخزو   وعل الم افظة إل  ااطرار ا لعدم نتيجة شرا  السحو
 التقنية لونق عملية إ . اوم لي إنتاجها  وعل القدرة إل  بالنظر الغيار قطل
 يوجد ا اوالت النامية الدول فا خصوصا   ادوااقتص بنية فا عميقة ثارآ بات
 أ  دونج السعودية ةوالعربي المملكة وفا. اأواإلنت عناصر  وبي تواز  فيها

 القدرات) العمل ولك  موجود الوالم فرأس متوازنة  ير اإلنتاأ عناصر
 أو قليلة إما فالعمالة المتوفرة  الرأسمالية الكثافة مل تتناس  ا( البشرية
 باحسالي  احخب ي تم الوال  با فإ  ولبل  مدربة   ير بنوعيات متوفرة
 . (16)العمل عناصر بي  تواز  إل داث اإلنتاأ فا العالية التقنية

 نائ  العهد ولا عبدالعزيز ب  سلطا  احمير قالوفا التجاتة مهمة 
 تغطا إاافية عسكرية مد  إقامة المجترم م " الوزرا  مجلس رئيس
 مد   نا  تكو  أ  ي تم المملكة ووال  وأااف المملكة   دود جميل

 ل  العسكرية المد   بل قيام أ  يح ظ المتابل" أاافو   "أكثر عسكرية
 تسهم  يث فيها قامت التا المد  عل  وتنموية و اارية اقتصادية فائدة
 وااقتصادل  السكانا ونمو ا ونهاتها تطور ا فا مباشر  ير بشكل
 الشرقية والمنطقة والخرأ الباط  و جر مشيط وخميس تبو  كانت فكيف

 مهم أثر والعاملي  القواعد لتل  كا  ةونها م  شهدت  وما وجدة  والطائف
 م  المملكة إل   ديثا   وصلتا اللتي  التايجو  طائرتا إ " أياا وقال  "فيها
 ام  (41) عدد ا والبالغ اكتمالها  ت  تباعا   ستصل التا طائرة 11 أصل

 وسيتم عليها  الموقل ةوللوثيق وفقا   عليها ولوال ص سيتم اوالت( سحم) مشروى
 فا طائرة (11) تجميل سيتم كما .ددةوم  زمنية جداول وفق البقية وصول
 القطل بعم أعداد فا ااقتصادل التواز  شركات إشرا  خحل م  المملكة
 توقيل تم كما  واإلصحو التصنيل سيتم الطائرات بتل  الخاصة زاتووالتجهي
 الاباط م  عدد ابتعاث وتم الطائرات  لهبل والتشغيل الصيانة ةواتجاقي

 المعدات ا دث عل  تأ يلهم أجل م  والجنيي   ووالمهندسي والطياري 
 عند سعودية بأيد وصيانتها الطائرات تل  لتشغيل  وجا زي ليكونوا ؛واحجهزة
م  طراز"تايجو " 72) )السعودية  شترل يث ست (11)ةوالجوي لقواعدنا وصولها
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 ستزود إب الصنل مما سيعزز القدرات القتالية لسحو الجو السعودل احوربا
  خحصة القول  نا  اعتقاد سائد فا (19)القتال نظم بأ دث المقاتلة
 الوايات  وعل دوتعتم  وستبق إنهاداخل وخارأ المملكة  احمنية احوساط
  .(14)الخارجية التهديدات م  المملكة حم  كظام  دةوالمت 

 خاتمة واست تاجات
للقوووات المسوول ة السووعودية بعوود فتوورات  احوليووةاانطحقووة  2019يعوود العووام 

عبودالعزيز بو   الملو النجيور الوبل كوا   مبودأم  ااعتماد عل  المقاتلي  وفق 
الرشووويد عوووام  آلسوووعود يتبعووو  منوووب سووويطرت  علووو  الريوووام  واسوووتعادتها مووو  

بلو   أ  إا  وبعد بل  بدا اا تمام ينص  ن و تكوي  جيش  وديث  1420
ة علوو  والتاليوو واحعوووامبعوود منتصووف سووبعينيات القوور  المااووا  إالووم يت قووق 
د ارتجوواى وااقتصووادية فووا المملكووة العربيووة السووعودية بعوو احواوواىاثوور ت سوو  

/ اكتوووبر عووام احولالوونجط بعوود  وور  تشووري   أزمووةالوونجط التووا رافقووت  أسووعار
المملكووة موو  عحقاتهووا الجيوودة موول الوودول  أفووادت  فاووح عوو  بلوو  فقوود 2041

السوعودية   احرااواالغربية واسيما الوايات المت دة المتواجدة عسكريا عل  
بلوو  لووم يمنوول موو   صووول  إ  إا احسوول ةوبووالر م موو  التاووييق فووا عقووود 

 F-15))   طووورازوديثوووة وخاصوووة الطوووائرات المقاتلوووة مووو  أسووول ةالمملكوووة علووو  
 إل وطائرة )التورنادو( البريطانية الصنل. وم  خحل  با الب ث تم التوصل 

 :أ مهاعدد م  ااستنتاجات 
 لكنووو  العربيوووة  الجيووووش أ وووم مووو  وا ووودا السوووعودل الجووويش نعووود أ  يمكووو  -1

 ولو صوو  ووال فووا بمجووردل المملكووة  وودود  مايووة علوو  قووادر  يوور مووايزال
  جوم لوم يتناس  ا السعودل الجيش أفراد ددوفع  آخر جيش م  اعتدا 
 ال وودود لوموو يتناسوو  ا الووبل ودلوالسعوو الب ريووة سووحو وبخاصووة الووبحد 

 .للمملكة الب رية الشاسعة
 نا  ا تمام وااح م  صناى القرار السياسا فا المملكة بوالقوة الجويوة  -0

 .ةللجيش اقل كجا  احخرىمما جعل الصنوف 
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كوول موو   أولووم يتعوورم الجوويش السووعودل خووحل تاريخوو  الوو  توودمير جووز   -3
المصورل   أوكوالجيش العراقوا  أخورىترسانة سح   عل  عكوس جيووش 

وبالتوووالا فوووا  بلووو  اكسووو  الجووويش السوووعودل ميوووزة التوووراكم فوووا الت وووديث 
 والتطوير.

 احسوول ةالماليووة الاووخمة فرصووة للمملكووة لشوورا  ا وودث  اإلمكانوواتوفوورت  -4
دامت القواعووود والمحجووو    أاووخموجووو   فاوووح عوو  بنوووا   أكموولعلووو   هوواوا 

 التا تعجز العديد م  الدول عل  ت مل نجقاتها.
 

Military Abfliies of Saudi Arabia 

 

By:Mithak Khyrallah Jalud 

Abstract 

Saudi Arabia was able to Surpass important obstacles and got  use of 

its good relations with the advanced start as to got advanced weapons, in 

addition to start the military industry during the last ten years. The year 

1926 is considered the first beginning of armed forces in Saudi Arabia 

after the periods of depending  upon combatants of horn principle used by 

king Abdul-Aziz bin Saud since he was controlling Al-Rayadh getting it 

back from Al-Rasheed in 1902. After that, interest was directed to wards 

building a modern army but this did not complete till mid of 1970s and 

the following years due to improving the economic in Saudi Arabia . The 

kingdom benefited from its good relations with the western states 

especially united states with its troops on the Saudi lands. In spite of the 

shortage in arms contracts, but this did not prevent the kingdom from 

getting modern weapons especially F.15 planes and the British 

plane(Tornado).                                                                                           
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 النوام  والمصادر
                                                 

سس الدعوة الشيخ حممد بن  عدندالوب، ب بن  سننيم،  بن  عننم بن  حممند بن  ادند بن  دا ند بن  ب  ند ؤ م (2)
ينن،ب دبنم من   ن ، تندب عنونه عنومني يف الع ن ة الع بين، عييف بنندة ال2491 عن، ب  مشن   المميمنمب دلند 

الددعينن،ب  ل نن  دالعنن ا ب بعنند ُ  ا بعنند الشننيخ منن  الننيم  الننش  نن،   نند بنندُ جشنن  ُ  نن،د    ي نن،ب عو نني    
ب دمنن  بننن، بندُال اجدع نن،  عوعنني دل ن ال الددلنن، ال ننعو  ، 2411اعفن،  بيننني دبنن  حممند بنن  سننعو  سنن، 

ب )م نن ب 1ب   نظنن  ح فنن، ب دبدننيب  ع نن ة العنن   يف الونن   العشنن   ب  2401األد ب عننويف الشننيخ سننن، 
 ب14(ب ص2019

 خنن د  العنن   عننند داصنن  اا نن،  ة ب آخنن     م نن،  منن  االجمونن،  بننم لغنن،   داهلجنن ة بجنن ةب مجنن  اهلجنن  (1)
 يف اامن ننننن، الع بيننننن، ال نننننعو  ، د ننننند دصنننننل عننننند  مننننن  ال مننننن،  اهلجننننن  بااننننند     ب،  مننننني مننننن  الدننننندد 

النند  ب اع نند منن  المف،صنني   نظنن ح نيموعنن، مننؤلف ب  داسنن،ال يف  -ب،ا ننمعم اال تاال الدنن،ب  الع نن   
 ب124(ب ص1991الودا ب)لند بب  اد 2  ع،د خ اخلنيج الع يب احلد ثب

ب الشنند ،ال   الننيا ال ننعو   منن   ننوة االخننوا  ا  الننيا النظنن،مم ب اانمنند، العنن يب لننند ،  دالم ننن  (1)
 php?t=20722arab.com/vb/showthread-defense.                     )االجرتجت(ح اام ن،

 ب الشد ،ال اام ن،)االجرتجت(حد  يديد ، ااوسوع، احل ة بالوواال الرب ، اان ي، ال عو  ، (1)
http://ar.wikipedia.org/wiki 

 ب اا دد ال ،بق احل ة يديد ، ااوسوع،  الوواال الو ، اان ي، ال عو  ،ب د  (9)
ب منمنننند ،ال صننننوال   داسنننن، مم ،مننننن، عنننن  سننننع  الننننو ال ننننعو   منننن  فيننننث النشنننن ة دالعمنننن،  دالم ننننني   (9)

 www.voispals.com                                      )االجرتجت(ح ب الشد ،ال اام ن، ن د 

                                                                )االجرتجت(ح ااو   ال مسم عنه الشد ،ال اام ن، بدزادة الد ،  دالدريا ب الوواال الدل  ، اان ي، ال عو  ، (4)
www.moda.gov.sa/ 

 ب اا دد ال ،بقب يديد ، ااوسوع، احل ة الوواال الدل  ، اان ي، ال عو  ،ب د  (1)

 ب21(ب ص2009ب )  ج ،ب (1)ب العد (19)نين، الد ،  الع يبب ال ن، (0)

 www.haras.gov.sa  حااو   ال مسم لنل س الوط  ال عو   عنه الشد ،ال اام ن،)االجرتجت( (29)

عو  ن   ن،  ُد  عشن ة  آخن ع دد دزادة الد ،  األم   ي، عو،د   م مم ة ع  ع عيب  يوش العن،،ب دد نق  (22)
اهلنننندب  دسنني، االد،  ننن،ب ال ننن ب ب  د،جينن،ب   ج ننن،ب يننوش يف العننن،، بنننمح الوال نن،ال ااملننندة األم   يننن،ب د 

http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=20722
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


 

 
 
 

 [521]  (02) 6دراسات إقليمية                                                        اإلقليميةمركز الدراسات              

                                                                                                              
                                     ب اع ننننننننننننند مننننننننننننن  المف،صننننننننننننني   نظننننننننننننن ح الشننننننننننننند ،ال ا،ب،  نننننننننننننم، ب ع  يننننننننننننن، ب ود ، الشنننننننننننننم،لي،ب سننننننننننننن ا ي 

 www.saudistudents.org/vb/showthread.php?t=81436           )االجرتجت(ح  ع ن،
 (21)فيث عرتاد  ب  سن، دافدة يف عوجس داالد   دلدن،  د بختمنل  رتاال المجنيد ب  الدد  الع بي، (21)

دثنننع   بيف سنننود ،  ننن  ا   (19)د بيف ال و نننت دليدينن، دمود م،جيننن،  ننن  ا   (11)د بيف العا ننن  دااغننن    نن  ا  
بنن، م النندد  الع بينن، ععممنند عنننه المدننو  ب  نظنن ح طنعننت ادنند امنن،  بسنننواال يف م نن  دال ننو ا  دالننيم 

ب م  نننننع (191)ب العننننند (11) لع ننننن   ، الع بيننننن، ب نينننننن، اا نننننمود  العننننن يبب ال نننننن،ام ننننننالب  االم ،جننننن،ال 
 ب الشند ،ال بي،بي،ج،ال ب،لودداال الع    ، الع   ؛  290(ب ص1999 داس،ال الوفدة الع بي،ب )بريدالب

 اام ن،)االجرتجت(ح
www.alsakher.com/vb2/showthread.php?t=131047 

ب الشننند ،ال اام نننن، سننن،ف،ال الدنننريا  العننن يبب   ااوضنننو  الننن،م  لنونننواال اا ننننل، اان يننن، ال نننعو  ،  (21)
 flying.com/showthread.php?t=2590 )االجرتجت(ح

بو  ن  من،  معننق بن،لوواال اا ننل، حالع     اإلجف، د ق عع  ل فنل الن،عو دمؤس ، )سيرب (  ،   (21)
)ال من،   دديلبداالمن  الن دا  ا ب، م  جفو،ال داسنل، د عال دم، ا  تلك ب  نظ ح الم ن  دجنع  ال نع 

مع ننننند سنننننمو  و، الاننننن،  ال نننننع  الننننندديل د م  نننننع  داسننننن،ال الوفننننندة الع بيننننن،ب  ب(1999 ل نننننن، ال ننننننو 
 ب919-911ص ص (ب 1999)بريدالب

 )االجرتجت(ح ب الشد ،ال اام ن،1994متوز 55(ب 999صليف، الو تب العد ) (51)
www.alwaqt.com/art.php?aid=64258 

 الدد  م  عم  الد،فث ب،العمم،  عنهح (29)

 ،سنننال حممننند  وسنننل  ننن  ب  النننوز  اليوبنننوليمي م لنممن ننن، الع بيننن، ال نننعو  ، ب نينننن،  داسننن،ال اخلننننيج  -
 ب11ب ص1991ب  ،مع، ال و تب (221)ب العد (19)دالع  ة الع بي،ب ال ن،

مع د سمو  و، الان،  ال نع   ب(1991 ل ن، الدديلب)ال م،  ال نو  داألم  الم ن  دجع  ال ع  -
 ب171ص  (ب 4002الدديل د م  ع  داس،ال الوفدة الع بي،ب )بريدالب

 ب190ص  اا دد ال ،بقب ب(4001 ل ن، الدديلب)ال م،  ال نو  داألم  الم ن  دجع  ال ع  -
ال نع   ألان، مع د سمو  و،  ب(1994 ل ن، الدديلب)ال م،  ال نو  داألم  الم ن  دجع  ال ع  -

 ب191ص  (ب1994الدديل د م  ع  داس،ال الوفدة الع بي،ب )بريدالب
 ألانننن، مع نننند سننننمو  و،  ب(1991 ل ننننن، )ال منننن،  ال نننننو  النننندديلب داألمنننن  الم ننننن  دجننننع  ال ننننع  -

 ب119ص  (ب 1991ال ع  الدديل د م  ع  داس،ال الوفدة الع بي،ب )بريدالب
الع     يف  د  نينس المع،د  لدد  اخلننيج الع بين،ح جظن ة دنينين، ب  اإلجف، عددال د  اهليشب  جوزا   -

 )االجرتجت(ح الشد ،ال اام ن،
corp.gulfinthemedia.com/files/gim_editorial/2128.pdf?PHPSESSID 

http://www.saudistudents.org/vb/showthread.php?t=81436
http://www.alsakher.com/vb2/showthread.php?t=131047
http://www.alsakher.com/vb2/showthread.php?t=131047
http://4flying.com/showthread.php?t=2590
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=64258
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=64258
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 ب اا دد ال ،بقبااوضو  ال،م  لنوواال اا نل، -

- WUYI OMITOOGUN," Appendix 10E. Military expenditure in the Middle 

East after the Iraq war":   www.IISS.com 

 ب اا دد ال ،بقبااوضو  ال،م  لنوواال اا نل، (24)
 ب اا دد ال ،بقببي،ج،ال ب،لودداال الع    ، الع بي، (21)

الدداسننن،ال اإلسنننرتاعيجي، د الددليننن، يف  الوننندداال الع ننن   ، مموعننن، مننن   د  الشننن   األدسننن   ب م  نننع  (20)
   www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=428        )االجرتجت(ح دا ند ب الشد ،ال اام ن،

االم   ين،ح  ،عندة الظ ن ا  الو ن، ااوت ن، ب نينن،  -ميث،  خرياهلل  نو ب  العع ،ال الع    ، ال عو  ، (19)
 ص ب1991 م  ننننع الدداسنننن،ال اال نيمينننن،ب  ،معنننن، ااوصنننن بب (0) (ب العنننند 1)  داسنننن،ال ا نيمينننن،ب ال ننننن،

 ب119-111ص

ب م  ننننع ابنننن  د نننند لندلننننو ب 2ب  1999-2019 نيينننند العنننننو ب المنننن،د خ الع نننن    لنشنننن   االدسنننن  (12)
 ب294( ص1991)لند ب 

 بي،ج،ال ب،لودداال الع    ، الع بي،ب اا دد ال ،بقب (11)

اانلننن،زةب  مننن  صنننفو، ال نننع  مننن  ال نننعو  ، ب  ننند ، ال نننل، ، غنننري اإلسننن ا ينمغننن،يب ا يدننن، ب  الوننننق  (11)
 www.voltairenet.org/article150503.html                  )االجرتجت(ح الشد ،ال اام ن،

 ب اا دد ال ،بقب داس، مم ،من، ع  سع  الو ال عو   م  فيث النش ة (11)
(25) Christopher M. Blanchard," Saudi Arabia: Background and Relations", U.S., 

Congressional Research Service, Middle Eastern Affairs, 9July 2009, P.16. 

 ب91-92(ب دزادة الثو، ، داالعع ب )بغدا ب  ب الب(ب ص ص42نين، الم ننو ي، الع    ،ب العد ) (19)
 بي،ج،ال ب،لودداال الع    ، الع بي،ب اا دد ال ،بقب (14)

 )االجرتجت(ح الشد ،ال اام ن، ب سع  الو ال عو   ب  ن،ة الع  ة الفض، ي، (11)
 www.aljaazera.com 

 )االجرتجت(ح مو   س،ف،ال الدريا  الع يبب الشد ،ال اام ن، (10)
2flying.com/showthread.php?t=2590 

 دل، من  بين ن،  (11) يف مم،ثع   جظ،م،   (19)م   ُ ث  ن ب ،مت ب (بيوز)   ،  ُ م  الد   ب،لذ    (19)
نيننن، النند ،   م نن ب م،ليع نن، دسننواب،ب اع نند منن  المف،صنني   نظنن ح ب نننداب الي،بنن، ب اامن نن، ااملنندةب اا،جينن،

 ب العد (19) نين، الد ،  الع يبب ال ن،؛  21ب ص(2009 ب )  ج ،ب(22) ب العد (20) الع يبب ال ن،
 ب29(ب ص2009ب )  ج ،ب (1)

 ب54(ب ص2001ب )  ج ،ب (0) ب العد (24) نين، الد ،  الع يبب ال ن، (12)

http://www.voltairenet.org/article150503.html
http://4flying.com/showthread.php?t=2590
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ب ااؤس نننن، (0) ب سن ننننن، الدداسنننن،ال االسننننرتاعيجي،2ب  األدسنننن الو ننننو  الع نننن    الغنننن يب يف الشنننن    (11)

 ب     11(ب ص2011الع بي، لندداس،ال دالنش ب )بريدالب 

 ب29(ب ص2001ب )  ج ،ب (4) ب العد (51) نين، الد ،  الع يبب ال ن، (11)

 ب21(ب ص2004 ،ب ب )  ج(29) العد (، 12) نين، الد ،  الع يبب ال ن، (11)

 ب29(ب ص2001ب )  ج ،ب (9) ب العد (29) نين، الد ،  الع يبب ال ن، (19)

 ب21(ب ص2004ب )  ج ،ب (29) ب العد (12) نين، الد ،  الع يبب ال ن، (19)

 الودداال الع    ، مموع،ب اا دد ال ،بقب (14)

 حب الشد ،ال اام ن، )االجرتجت( 2004  وليو متوز/ 11دزادة الد ،  االم   ي، عو    منشود بم،د خ (11)
www.defense.gov 

 الودداال الع    ، مموع،ب اا دد ال ،بقب (10)

 ب21(ب ص5995ب )  ج ،ب (1) ب العد (29) نين، الد ،  الع يبب ال ن، (19)

 ب19(ب ص2001ب )  ج ،ب (29) ب العد (11) نين، الد ،  الع يبب ال ن، (12)

 ااوضو  ال،م  لنوواال اا نل،ب اا دد ال ،بقب  (11)

 الوواال الدل  ، اان ي، ال عو  ،ب اا دد ال ،بقب (11)
 ااوضو  ال،م  لنوواال اا نل،ب اا دد ال ،بقب (11)

 الوواال الو ، اان ي، ال عو  ،ب اا دد ال ،بقب  (19)

 ب29(ب ص2002،ب ب )  ج (1)(ب العد 51 يبب ال ن،)عنين، الد ،  ال (19)

 اا دد ال ،بقبالوواال الدل  ، اان ي، ال عو  ،ب  (14)

  ب اا دد ال ،بقبدزادة الد ،  دالدريا ب الوواال الدل  ، (11)

 ب220م نالب اا دد ال ،بقب ص (10)

 ب24-29(ب ص ص2019ب )ال و تب (999)نين، الدنيع،ب العد  (99)

 ب299-299ص صاا دد ال ،بقب العنو ب  (92)

 سع  الو ال عو  ب اا دد ال ،بقب (91)

 ب2119صف   19ب (21100)صليف، الع  ة)ال عو  ،(ب العد  (91)

(ب 2001ب م  نننننع  داسننننن،ال الوفننننندة الع بيننننن،ب)بريدالب 2 ع ننننند صننننن،  ب ال نننننن،ع، الع ننننن   ، الع بيننننن،ب   (91)
 ب149ص

 ب141-149 اا دد جف يب ص ص (99)

 س،ف،ال الدريا ب اا دد ال ،بقبمو   ب  ي، يف ال عو  ،صن،ع، ال ع  دالموني،ال احل ب" (99)

 ب1991 – 2-2ب دزادة الد   دالدريا  ال عو  ،ب (219)نين، الد ، ب العد  (94)

 صن،ع، ال ع  دالموني،الب اا دد ال ،بقب (91)
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 ااوضو  ال،م  لنوواال اا نل، ب اا دد ال ،بقب (90)

 صن،ع، ال ع  دالموني،ال ب اا دد ال ،بقب (99)

 ااوضو  ال،م  لنوواال اا نل،ب اا دد ال ،بقب (92)

ااملنندة د د  نينننس المعنن،د  لنندد  اخلنننيج  الوال نن،الااعوننو ة بنن   االعف، ينن،الاع نند منن   المف،صنني  عنن   (91)
ب 2الع بينن،  نظننن  ح ف ننن  موسننهب االعف، يننن،ال ااعونننو ة بننن  الوال نن،ال ااملننندة د د  نيننننس المعننن،د ب  

 (ب2014منشوداال احلويو، ب سب )بريدالب 

 ب102اا دد ال ،بقب صاع د م  المف،صي   نظ ح  نو ب  (91)

 ع     االم   م يف ااندو، ب الشد ،ال اام ن، )االجرتجت(حاب ابيال ج، م عنوشب   الو و  ال (91)
http://www.freearabvoice.org/arabi/kuttab/alwjoodAl3askareeHona 

 سن نننن، ب5الم نننعيني،الب  عوننند خننع  العننن يب اخلننننيج يف االسنننرتاعيجم المننواز  ب العفيفنننم حممننند  ملننم (99)
 ب11 ب(1991 ليبب ابو) االسرتاعيجي،ب دالدلو  لندداس،ال اإلم،داال م  ع ب(99) اإلم،داال حم،ض اال

 مو   اجد،ء االخد،د ب الشد ،ال اام ن، )االجرتجت(ح (99)
www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=article&sid=19721ب 

 مو   اخد،د الغدب الشد ،ال اام ن،)االجرتجت(ح (77)
w.alghadnews.com/alghad/show.php?id=789wwب 

 ب الشد ،ال اام ن، )االجرتجت(حالفض، ي، مو    ن،ة الع بي، (91)
www.alarabiya.net/articles/2009/07/19/79223.htmlب 

(69) Perspectives de contrats colossaux avec l'Arabie Saoudite, TTU: 

www.ttu.fr/francais/Articles/programmesaoudie.html 

ب سن نننن، 2009-2041الرت ينن، –اع نند منن  المف،صنني   نظنن ح ميثنن،  خننرياهلل  نننو ب العع نن،ال اخلنيجينن،  (70)
 ب219-229ب ص ص1991ب م  ع الدداس،ال اال نيمي،ب  ،مع، ااوص ب (29) ؤد  ا نيمي، د ال

 av.com/forum/t3325-www.arabic     مو   الدريا  الع يبب الشد ،ال اام ن،) االجرتجت(ح (42)
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