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 قدمةامل .1

من التحوالت املهمة اليت  اخالل أكثر من عقد كثرًي سعوديالقتصاد الشهد ا 

يف االنفتاح لألنشطة التجارية والصناعية،  اًيأثرت يف حالة االقتصاد، حيث بدأ تدرجي

وأصبح مييل تدرجييا إىل حتفيز مساهمة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي، إضافة إىل 

 االنفتاح أكثر على االستثمار األجنيب وتشجيع املقيمني على االستثمار يف السوق

 .األجنبيةومن ثم فتح السوق بنوع من التدرج لالستثمارات  ،املالية

خالل الفرتة القصرية املاضية حدثت تقلبات يف األسواق العاملية بدأت باالرتفاعات و

املتواصلة للدوالر مقابل العمالت الرئيسة العاملية، وهذا بطبيعة احلال كان له أثر يف 

  .اخنفضت أسعارها بشكل ملحوظأسعار السلع واملعادن والنفط حيث 

ية يف اململكة خالل توفرة املالية وتطوير األنظمة التشريعية والبنية التحلل لقد كان

ثر يف كمكني االقتصاد الون ي من أن يكون له خيارات كبري األالعقد املاضي 

بسبب  االقتصاد شهدهايأو متغريات كاليت  حتديات وجودمتعددة ملعاجلة احتماالت 

  .اخنفاض أسعار النفط

تأتي رؤية اململكة  ؛يف البيئة التنظيمية والتشريعية صالحاتإللتلك ا اًلواستكما

 االقتصادية من صالحاتإلامن  لتلقي مزيًدا م2020التحول الون ي وبرنامج م2030

 هدافألا ىلإوصواًل  م2020خالل وضع مستهدفات حمددة لربنامج التحول الون ي 

ىل إشارة إلتستهدف هذه الورقة ا اإلنارم. يف هذا 2030عام ية بنهاية ؤالكلية للر

  بعض املقرتحات لتحفيز االقتصاد وتذليل املعوقات اليت حتد من تطوره. 

 

 أداء االقتصاد السعوديمؤشرات  .2

 الناتج احمللي اإلمجالي أواًل:

إىل أن النـاتج  العامة لإلحصاء،، حسب بيانات اهليئة ـري التقـديرات األوليةتش 

 يف قيمته باألسعار اجلارية مقارنًة ام قد شـهد اخنفاضـ2016ًيف عام  احمللي اإلمجالي

مليون ريال  (2,398,564ت قيمتــه إىل)اخنفض حيــث ،ابقالعام السمبا كان عليه يف 

 ال. ( مليون ري2,444,090م البالغة )2015عام %( مقارنة بقيمته 1,86وبنسبة )

حقق الناتج  فقد ؛وبالنسبة للقطاعات التنظيمية املكونة للناتج احمللي اإلمجالي         

م 2016ـام عيف قيمته باألسعار اجلارية خالل  اقطاع اخلاص ارتفاًعاحمللي اإلمجالي لل
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( 1,213,542م حيث ارتفعت من )2015مع قيمته يف عام  ًة%( مقارن1,1بلغت نسبته )

م، ويعكس ذلك ما 2016( مليون ريال يف عام 1,226,871م إىل )2015مليون ريال عام 

م 2016شهده القطاع اخلاص من منو إجيابي يف العديد من أنشطته االقتصادية خالل 

ونشـــاط  %(5,9) بنســـبة اارتفاًع قومن أبرزها نشاط ملكية املساكن والذي حق

  %(.4,86)از واملياه بنســـبة غالكهرباء وال

بلغت قيمة الناتج احمللي  ؛لفعلياحلكومي ا اإلنفاق وحسب التقديرات األولية عن

( مليون 564,070م )2016اإلمجالي للقطاع احلكومي باألسعار اجلارية خالل عام 

أما بالنسبة للقطاع %(. 1,76) نســـبته ابق بلغتبذلك ارتفاًعا عن العام السريال حمقًقا 

يف قيمته باألسعار  ااخنفاًضم 2016عام قد شهد الناتج احمللي اإلمجالي لف ؛النفطي

( مليون ريال يف العام 650,247من ) اخنفض %( حيث9,75نســبته ) غتاجلارية بل

 م.2016( مليون ريال يف العام اجلاري 586,823م إىل )2015

 

 (1جدول رقم )

 ن ريال(والناتج احمللي اإلمجالي حسب القطاعات التنظيمية باألسعار اجلارية )ملي

 معدل النمو )%( م*2016 م2015 البيان

 (9,75) 586,823 650,247 القطاع النفطي.1

 1,31 1,790,941 1,767,847 القطاع غري النفطي .2

 1,10 1,226,871 1,213,542 القطاع اخلاص (أ)   

 1,76 564,070 554,305 القطاع احلكومي (ب)  

3. GDP (1,67) 2,377,764 2,418,095 عدا رسوم االسترياد ما 

 (19,98) 20,800 25,995 رسوم االسترياد .4

 (1,86) 2,298,564 2,444,090 الناتج احمللي اإلمجالي .5

 بيانات أولية*

 م.2016القومية، املصدر: اهليئة العامة لإلحصاء، مؤشرات احلسابات 

 

 الطلب احمللي :اثانًي

وق احمللي باألسعار اجلارية خالل العام اجلاري بلغ حجم الطلب يف السـ قدل

ابق عام السمليون ريال خالل ال( 2,577,381)بل( مليون ريال مقا2,394,813م )2016

وبالنسبة ملكونات الطلب احمللي واليت تتمثل يف اإلنفاق  .%(7,8باخنفاض نسبته )
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 اخلاص واإلنفاق على النهائي احلكومي واإلنفاق االستهالكي النهائي االستهالكي

فقد بلغ حجم اإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي ؛ رأس املال اإلمجالي تكوين

( مليون ريال يف 736,193( مليون ريال مقابل )610,022م )2016باألسعار اجلارية عام 

%(. وبلغ حجم اإلنفاق االستهالكي النهائي 17,13م باخنفاض نسبته )2015عام 

( 988,807( مليون ريال مقارنة مع )1,036,233م )2016اخلاص باألسعار اجلارية عام 

 %(. أما بالنسبة إىل اإلنفاق على4,8مليون ريال خالل العام السابق بارتفاع نسبته )

( مليون ريال 748,558) فقد بلغ ؛م2016خالل عام  رأس املال اإلمجالي تكوين

 ( مليون ريال خالل العام السابق.852,435%( مقارنة مع )12,19باخنفاض نسبته )

 

 (2جدول رقم )

 باملليون ريال م2016تقديرات حجم الطلب يف السوق احمللي باألسعار اجلارية لعام 

 النمو )%(معدل  م*2016 م2015 البيان

 (17,13) 610,022 736,193 احلكومي النهائي اإلنفاق االستهالكي

 4,8 1,036,233 988,807 اإلنفاق االستهالكي النهائي اخلاص

 (12,19) 748,558 852,435 اإلنفاق على تكوين رأس املال اإلمجالي

 (7,8) 2,394,813 2,577,435 إمجالي حجم الطلب احمللي

 بيانات أولية 

 م.2016املصدر: اهليئة العامة لإلحصاء، مؤشرات احلسابات القومية، 

 

 الصادرات والواردات: اثالًث

لعية سادرات الللص وبالنسبة للصادرات والواردات فقد بلغت القيمة اإلمجالية

مليون  (950,830)ريال مقابل مليون  (728,134)م 2016واخلدمية للمملكة خالل عام 

لعية مة الصادرات السغت قيوبل%( 23,42)ق باخنفاض نسبته العام الساب ريال خالل

 مليون ريال مقابل (673,408) لع املعاد تصــديرهام مبا يف ذلك الس2016عام  خالل

 .%(11,77) باخنفاض نسبته قالعام الساب مليون ريال خالل (763,262)

 غاز الطبيعي خاللاملكررة والفيها املنتجات مبا ادرات البرتولية الص غتوقد بل

باملقارنة مع قيمتها  %(12,12)مليون ريال باخنفاض نســــبته ( 503,897) م2016عام 

ات ادرقيمة الص غتكما بل  ؛مليون ريال( 573,412)ة غالبال قل العام الســــابالخ

 نسبته غتمليون ريال باخنفاض بل( 169,511) م2016ل عام لعية غري البرتولية خالالس
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وكذلك   .مليون ريال (189,850)ة ق البالغالعام الساب، باملقارنة مع قيمتها 10,71%

م مقابل 2016عام  مليون ريال خالل (58,475)ادرات اخلدمية قيمة الص غتبل

 %(.7,73غت نسبته )بارتفاع بل قالعام الساب ريال خاللمليون ( 54,277)

فقد بلغت  ؛م2016للمملكة خالل عام أما بالنسبة للواردات السلعية واخلدمية 

العام السابق باخنفاض نسبته  ،( مليون ريال950,830ريال مقابل )( مليون 728,134)

( مليون ريال 492,875م )2016ها خالل عام ية منلعمة الواردات الس%(. وبلغت قي23,42)

ل العام السابق مسجلة بذلك اخنفاًضا نسبته ( مليون ريال خال655,033 (مقابل

( مليون 235,259م )2016قيمة الواردات اخلدمية خالل عام  غتكما بل .%(24,76)

%( حسب 20,47العام السابق باخنفاض نسبته )، ( مليون ريال295,796ريال مقابل )

 .التقديرات األولية مليزان املدفوعات

 (3جدول رقم )

 ريال باملليون م2016لعام لصادرات والواردات ا

 معدل النمو )%( م*2016 م2015 البيان

 (23,42) 731,883 817,539 السلعية واخلدميةالصادرات  .1

 (11,77) 673,408 763,262 السلعيةالصادرات  1,1  

 (12,12) 503,897 573,412 الصادرات البرتولية (أ)      

 (10,71) 169,511 189,850 غري البرتولية السلعيةالصادرات  (ب)      

 7,73 58,475 54,277 اخلدميةالصادرات  . 2. 1  

 (23,42) 728,134 950,830  السلعية واخلدميةالواردات  .2

 (24,76) 492,875 655,033 السلعيةالواردات  (أ)     

 (20,47) 235,259 295,796 اخلدميةالواردات  (ب)     

 *بيانات أولية

 م.2016املصدر: اهليئة العامة لإلحصاء، مؤشرات احلسابات القومية، 

 

 : معدالت التضخمارابًع

 يعدُّالذي  ،فقد بلغ الرقم القياسي لتكلفة املعيشة ؛وبالنسبة ملعدالت التضخم

حيث يعكس مدى تغري األسعار  ،لقياس التضخم الرئيسةاملؤشرات االقتصادية  أحد

القياسي لتكلفة أن الرقم  األوليةوتظهر التقديرات . املباشرة املعيشةقة بتكلفة لِّملتعا
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%( عما كان عليه العام السابق. أما 3,4( ارتفع مبعدل )100=2007م )2016 ةاملعيش

من  يعدُّالذي  مجالي للقطاع اخلاص غري النفطي،عامل انكماش الناتج احمللي اإلُم

عام -على مستوى االقتصاد الكليالتضخم أهم املؤشرات االقتصادية لقياس 

العام مبا كان عليه  ًةمقارن %(0,99بلغت نسبته ) ،م فقد سجل ارتفاًعا نفيًفا2016

 .م2015السابق 

 االقتصاد السعوديتواجه يت ال التحديات .3

 من أهمها: العديد من التحديات ةاملاضي فرتة القليلةال خالل االقتصاد السعوديواجه 

 ، خاصـــة يف قطـــاع املرافق والبنـــاء والتصنيـــع غرياالقتصاديالنمـــو  ؤتبانـــ - أ

 االستهالكفقد شـــهد معدل  ؛على ذلك ًةعالو ،النفطـــي واجلملة والتجزئـــة

 ة.بســـبب تراجع القدرة الشـــرائي ؛االفعلي للفرد اخنفاًض

 .النفطية بسبب اخنفاض قيمة الصادرات ؛ساءت حالة ميزان املدفوعات - ب

بســـبب الشـــكوك حـــول بيئـــة أعمال  ؛االقتصادتراجعـــت الثقـــة فـــي  - ت

املخـــاوف حـــول  فضاًل عنالشـــركات وغيـــاب التواصل احلكومـــي، 

أدت إلـــى  ؛األسعارختفيض الدعـــم احلكومي وفـــرص العمل وارتفاع 

 .اخنفاض ثقة املســـتهلك

ل البطالة بني التوظيف يف القطاع اخلاص إىل ارتفاع معدأدى اخنفاض معدل  - ث

القطاع  فإن مـــن املهم أن تعمل احلكومـــة علـــى تعزيـــز اقتصـــاد ؛السعوديني

على مواجهـــة التحديات التـــي تصاحب تطبيق هـــذه  اليكون قـــادًر ؛اخلـــاص

 .التعديالت

 م2030 مبا يتماشى مع رؤية االقتصادأهداف لتنمية  .4

 :السعودي هي االقتصادمجيع إمكانات  إلنالق ة؛ثالالثالرئيسة  األهداف

 على النفطا ليصبح أقل اعتماًد ؛حتفيز منو القطاع اخلاص غري النفطي. 

 ةزيادة احملتوى احمللي وبناء صناعة حملية تنافسي. 

   زيادة الصادرات غري النفطية خاللحتسني ميزان املدفوعات من. 
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مت إنشـــاء  م؛2030رؤية  ألهدافه وللوصول الاملذكورة أع األهدافلتحقيـــق و

 .وحـــدة احملتوى احمللي وتنمية القطاع اخلاص

 السعودي االقتصاد منوتحفيز لات مقرتح .5

من رورة االستفادة ضىل إاملهتمني بالشأن االقتصادي املختصني ومن  عدٌديشري  

لتحفيز النمو يف االقتصاد الون ي، وتعزيز جناح اخلطط املرسومة ؛ الفرص املتاحة

ا مل تكن متاحة للقطاع أن الدولة أوجدت فرًص مؤكدين على ملختلف القطاعات

وجاءت اهليكلة الوزارية لتواكب املرحلة اجلديدة، وتكون رافعة للوصول  .اخلاص

لتحفيز النمو  دواتاألمن  عددإىل االشارة  تكم ؛اإلنارويف هذا  .إىل األهداف

 همها:من أ يف اململكة االقتصادي

 .دعم املدن الصناعية باستثمارات ذات قيمة مضافة .1

 .حتفيز الطلب على السلع واخلدمات احمللية .2

 .منح األولوية للسلع والوظائف السعودية .3

 .زيادة االستثمار يف النقل وخدمات الدعم اللوجسيت .4

 .سياحة والرتفيهتنمية قطاع ال .5

 .االستغالل األمثل للثروة املعدنية .6

 .تعزيز قطاعات التصنيع وخاصة التحويلية .7

 دعم وتطوير املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر. .8

 .استثمار الطاقة املتجددة وخاصة الشمسية وناقة الرياح .9

 .وقف اهلدر املالي يف أعمال التسرت والتحويالت املالية للخارج .10

من  من موقع السعودية املتوسط بني القارات يف جتارة الرتانزيتاالستفادة   .11

وربط منانق اململكة بالسكك  ؛تطوير املوانئ واملطاراتو تأهيل خالل

 .احلديدية

 .مركز امللك عبداهلل املالي :مثل، تعزيز دور املراكز املالية  .12

 .االستغالل األمثل للسياحة الدينية اليت تتفرد بها السعودية  .13

تعزيز الشراكة االقتصادية مع الدول اجملاورة يف استثمار احلدود   .14

 .واملائية املشرتكة الربية
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 .دعم االستثمار يف الثروة السمكية يف املياه اإلقليمية وأعالي البحار  .15

 .االستفادة من تونني تقنيات الصناعات ذات امليزة النسبية  .16

ن خالل احملافظة على م تعزيز وزيادة الصادرات السعودية غري النفطية  .17

وتنويع وتطوير  ،ختفيض معدالت التضخم ىلإوالسعي  ،سعارألاستقرار ا

سواق ألالقدرة التنافسية للمنتجات السعودية يف ا نتاجية، وتعزيزإلاالقاعدة 

  .اخلارجية وغريها

 .العمل على نقل وتونني التقنية واالهتمام باالقتصاد املعريف واملعلوماتي  .18

الشركات العاملية  واستقطابحتفيز االقتصاد من خالل رفع مستوى املنافسة  .19

 .السوق السعودي إىل

 .خصخصة بعض القطاعات احلكومية .20

 .ترشيد دعم الطاقة .21

 .وحتفيز االبداع واالبتكار ،حتسني بيئة االعمال .22

 استقرار القوانني والتشريعات املنظمة. .23

 

 االقتصاد السعودي تذليل املعوقات اليت حتد من تطور .6

 املعوقات اليتوتذليل عدد من  معاجلةيتوجب السابقة؛ ولتفعيل املقرتحات 

 .بكفاءة عالية واستمراريته ه وتطورهحتّد من منوو االقتصاد السعودي مسرية  تعرتض

 :بالنسبة لقطعات االقتصاد الرئيسة حةهم املعوقات واحللول املقرتأل نرٌح وفيما يلي

 الصناعيأواًل: القطاع 

لتاليف  ؛رسم آلية واضحة لإلعفاءات واحلماية اجلمركيةحاجة اىل  هناك .1

 اإلجراءات املتبعة والعمل على تسهيلها.

 ، واســتخداممراجعــة وتوســيع قائمــة املــواد األوليــة املعفــاة مــن الرســوم اجلمركيــة   .2

الوننيــة مــن  املنتجــات الصــناعية   حلمايــةمناســبة كوســيلة مركيــة اجلرســوم ال

   املستوردة.
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 املدن الصناعية. اإلجيارية يفخفض الرسوم وزيادة املدة  .3

قطاع األعمال الصناعية مبجلس إدارة هيئة إشراك ، وزيادة دور القطاع اخلاص .4

 .جمللسباأعضاء مدن ك

النسـبية والفـرص    املزايـا ترتكز على  ،وضع خارنة صناعية للمنانق واحملافظات .5

 االستثمارية الصناعية يف كل منطقة وحمافظة.

واألوامـر اخلاصـة بتطبيـق نسـبة املشـرتيات       تفعيـل القـرارات  زيادة احملتـوى احمللـي ب   .6

اإلعـالن املسـتمر عـن    ، وتابعـة مسـتمرة  احلكومية من املنتج احمللي، ووضع آليـة م 

 تلك القرارات وتفعيلها.يف خمتلف القنوات اإلعالمية سيساعد يف تأصيل تها أهمي

 القطاع التجاري   :اثانًي

أسوة بفرق التفتيش يف القطاع التجاري زيادة كوادر الكشف عن حاالت التسرت  .1

 عن املخالفات التجارية التابعة للوزارة.

الرتكيز على القطاعات اليت ميكن سعودتها واليت جتذب الشباب للعمل ينبغي  .2

وختفيض نسب السعودة يف القطاعات اليت تعاني من  ،بها كالشركات الكربى

 تسرب السعوديني منها كمحالت التجزئة مبختلف أنواعها.

 ؛يـدة أو تطويرهـا  ضـرورة إشـراك التجـار يف أي مشـروع إلعـداد لـوائح تنظيميـة جد        .3

 لسلبيات تطبيقها.جتنًبا 

اليت تلك  اخصوًصلتيسري سبل االسترياد؛ ؛ تطوير عمل املوانئ بشكل عامجيب  .4

تشهد كثافة يف احلاويات للحيلولة دون انتقال التجار للتعامل مع املوانئ 

 اخلليجية اليت تعمل مبرونة وسرعة أكرب يف فسح وتسليم احلاويات.

 الزراعي القطاع: ثالًثا

 يف ري املزروعات. املعاجلة املياه استخدام على تساعد حتتية بنية إجياد .1

 .الزراعة وزارة إشراف حتت الدواجن ألمراض ون ي مركز إنشاء فكرة تب ي .2

 عمليـــة يف الـــدول جتـــارب مـــن االســـتفادةاالهتمـــام بـــاخلزن االســـرتاتيجي و .3

 التخزين.
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 املســـتهلكني مـــن الكـــثري لـــدى التوعيـــة جانـــب تفعيـــلبجتنـــب اهلـــدر الغـــذائي  .4

 .واملكتوب املرئي اإلعالمي اجلانب خالل من اململكة يف واملنتجني

 املقاوالت قطاعرابعًا: 

 حمددة زمنية مدة وحتديد العمالة، تأشريات نلب على املوافقة املطلوب سرعة .1

 .وزمنية مادية خسائر أي املشروع تنفيذ على يرتتب حتى ال بها االلتزام يتم هلا

 اختصار وختفيض املدة الزمنية الالزمة العتماد صرف مستخلصات املقاولني. .2

 املوحد احلكومي العقد إلصدار الالزمة اإلجراءات استكمال سرعة .3

  .فيديك بعقد باالسرتشاد

 : القطاع العقارياخامًس

العمـــل علـــى توحيـــد األنظمـــة وتســـريع اإلجـــراءات اخلاصـــة برتخـــي  املشـــاريع    .1

ــاء   ــاريح البنـ ــوحات وتصـ ــتخراج الفسـ ــات، واسـ ــاحية   ،واملخططـ ــرارات املسـ والقـ

 .  والرسومات الكروكية املتبعة يف مجيع أمانات وبلديات اململكة

يف أجيـاد  يسـهم  مبـا  ، حتديث األنظمة مبا يواكب األوضاع والتطـورات احلاليـة   .2

لتـــوازن األســـعار وتـــوفري ؛ تـــوفري وحـــدات ســـكنية علـــىيســـاعد ومطـــوره  راٍضأ

 السكن املالئم للمواننني.  

تفعيل نظـام التسـجيل العـي ي للعقـار ألهميتـه يف ضـمان        يف احلكومةمشاركة  .3
 صحة الصكوك وحفظ احلقوق.

 اإلسراع يف تطبيق كود البناء السعودي. .4

عادة تنظيم إمن خالل  العقاري االستثمار لتشجيع املناسبة البيئة تهيئة .5

 تقليلوتشجيع نظام البيع على اخلارنة والذي من شأنه  ،املساهمات العقارية

شراك املواننني يف مشاريع االستثمار إمن خالل التكلفة على املستفيد األخري 

 العقاري من بدياتها.

 

 الطيب القطاع :اسادًس

إعفاء املؤسسات الصحية اجلديدة من اخلضوع لربنامج نطاقات ملدة عامني  .1

 .ابتداًء من تاريخ تشغليها
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جلميع كيانات % 2يقرتح ختفيض احلد األدنى ملستويات نطاقات مبعدل  .2

 القطاعات الصحية.

يقرتح تفعيل آلية نقل الكوادر الطبية من جهات حكومية اىل القطاع اخلاص  .3

 إلكرتونيًا بداًل من الطريقة اليدوية املتبعة حاليًا.

 : قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطةاسابًع

قدرة وسائل وسبل ميّسرة للتمويل والضمانات املطلوبة للتغلب على عدم توفري  .1

 الشباب على تقديم الضمانات املالية املناسبة للحصول على التمويل.

املشاريع بالغة الصغر والصغرية بشرط السعودة نسبة الرتفاع لزام عدم إ .2

 تكاليف توظيف السعوديني على مالك هذه املنشآت.

اخلاصة بالرتاخي ، عقيد اإلجراءات والشروط خفيف تلت البريوقرانية؛ تقييد .3

إحجام املستثمرين إىل أدى ملاحنة للرتاخي  وتشابك أدوارها؛ اجلهات اوتعدد 

 .وشباب األعمال

اعتماد ويف مكان واحد؛  كافة بتقديم الرتاخي جهة واحدة معنية  ختصي   .4

 .One-Stop Shopمركز اخلدمة الواحدة، كما هو بالتجارب الناجحة 

؛ نظًرا لتعـدد  واالعتمادإنشاء هيئة وننية للتدريب وجيمع حتت مظلتها اإلشراف  .5

 .   جهات اإلشراف وضعف قطاع التدريب

 

 املعلومات: قطاع االتصاالت وتقنية اثامًن

باألسواق  املوجودةواكبة البنية التحتية تطوير البنية التحية لالتصاالت مل .1

 .األجنبية املتقدمة

يـة؛ خصخصـة جـزء مـن     احلكوماشراك القطـاع اخلـاص أكثـر يف الشـركات      .2

 .للقطاع اخلاص احلكومة وبيعهاملكية 

ــر التجــارة اإل   .3 ــة وأنظمتهــا دعــم وحتري ــوفري ال لكرتوني ــل اوت ــتموي طــاع، قزم للالل

 .إجراءاتهوالطلب من البنوك تسهيل شروط التمويل، وتبسيط 
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