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و سيمريزو لسضوديز فزو ستنتيزز
و يكازوا وزز

 
: ادلقدمة 

يدفعنا اذل دراسة جتربتها يف التنمية بشىت رلاالهتا لالستفادة من ما فيو أن السعودية ىي من أكرب دول ادلنطقة اقتصادايً ، وىذا شلا الشك 
ك لعمق الًتابط التارؼلي واالجتماعي والقومي مع ابقي دول ادلنطقة يف كثَت من ادلشًتكات وذلالسعودية تشًتك  إذىذه التجربة 
. إضافة اذل التقارب اجلغرايف وادلكاشل  والديٍت واالقتصادي

التخطيط السعودي االقتصاد اليت نشرهتا وزارة  {( م2009)اذل ( م2005)للفًتة من } تنمية الثامنة للسعودية الوستتم الدراسة خلطة 
ه الدراسة الضوء على خطة التنمية من حيث النظرية وليس من حيث التطبيق ، ألن التطبيق على موقعها على االنًتنت ، وستسلط ىذ

ػلتاج اذل حبث ميداشل متخصص يوكل اذل ادلختصُت بذلك وخصوصاً السعوديُت ، أما ضلن فنريد أن نستفيد من ىذه التجربة ليتعرف 
. بلدىم وشعبهم ايهتم تطوير ادلسؤولون وصناع القرار يف العراق كيف يتعاملون من خالل مسؤول

. نتمٌت من اجلميع االستفادة من ىذه الدراسة خدمة ألبناء شعبنا العزيز 

 

 :للخطة األىداف العامة 
:- وتشمل األىداف العامة ما أييت 

 . احملافظة على التعاليم والقيم اإلسالمية، وتعزيز الوحدة الوطنية، واألمن الوطٍت، واالستقرار االجتماعي -

وذلك من خالل تسريع عملية التنمية، ورفع معدالت النمو  اية، وتوفَت فرص العمل للمواطنُترفع مستوى ادلعيشة، وحتسُت نوعية احل -
 .االقتصادي، والتوسع الكمي والنوعي يف اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

. طلبات االقتصاد الوطٍتتنمية القوى البشرية ورفع كفاءهتا، وزايدة مشاركتها، لتلبية مت -
تنويع القاعدة االقتصادية مع الًتكيز على اجملاالت الواعدة مثل الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة  -

. ومشتقاهتا، وصناعة التعدين والسياحة وتقنية ادلعلومات
يئتو للتعامل مبرونة وكفاءة أكرب مع ادلتغَتات وادلستجدات االقتصادية حتسُت إنتاجية االقتصاد الوطٍت، وتعزيز قدراتو التنافسية، وتو -

. على األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية
. زايدة إسهام القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية واالجتماعية -
. حتقيق التنمية ادلتوازنة بُت مناطق ادلملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها -
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ير منظومة العلوم والتقنية، واالىتمام ابدلعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقنـي لتعزيز كفاءة االقتصاد الوطٍت، تطو -
. ومواكبة التوجو ضلو اقتصاد ادلعرفة

. احملافظة على ادلوارد ادلائية وتنميتها وترشيد استخدامها -
. لبات التنمية ادلستدامةمحاية البيئة وتطوير أنظمتها يف إطار متط -
. ابلدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة السعوديةاالستمرار يف تعزيز وتطوير عالقات  -
 

: األسس اإلسًتاتيجية اليت قامت عليها اخلطة 
ادلسؤولُت احملليُت اخلطة على عدة أسس إسًتاتيجية كخطوط عامة لكي يسَت وفقها منفذو اخلطة من وزراء ومدراء عامُت وابقي استندت 

: - ، وىذه األسس ىي 
 

 :األساس االسًتاتيجي األول
ستمرار زايدة مساعلة القوى العاملة الوطنية يف القطاعات التنموية، واالىتمام بتأىيلها وتدريبها لتحسُت إنتاجيتها ورفع كفاءة أدائها، واال

.  يف إحالل العمالة الوطنية زلل العمالة الوافدة
 

: سًتاتيجي الثاشلاألساس اال
 .إلسالميةاالىتمام بشئون ادلرأة، وتطوير قدراهتا، وإزالة ادلعوقات أمام مشاركتها يف األنشطة التنموية يف إطار ما تقضي بو القيم والتعاليم ا

 
: األساس االسًتاتيجي الثالث

.  التوسع يف خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية للسكان
 

: بعاألساس االسًتاتيجي الرا
ج العناية ابلفئات احملتاجة من ادلواطنُت، واالىتمام مبعاجلة ظاىرة الفقر واحلد منها وتقليص معدالهتا ابلًتكيز على السياسات والربام

.  االقتصادية اليت تستهدف رفع معدالت النمـو االقتصادي، وحتقيق التنميـة ادلتوازنة دلناطق ادلملكة
 

: األساس االسًتاتيجي اخلامس
وير منظومة التعليم والتدريب جبميع عناصرىا، واالىتمام مبخرجاهتا، مبا يليب احتياجـات اجملتمـع ادلتغَتة، وسوق العمل، ومتطلبات تط

.  التنمية، ويواكب ادلعارف والتقنيات احلديثة، مع االىتمام ابلثقافة ونشرىا
: األساس االسًتاتيجي السادس
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هتا، وتوفَتىا مبا يالئم االحتياجات الفعلية ادلتزايدة للسكان، ورفع كفاءة أداء األجهزة ادلسئولة تطوير اخلدمات العامة وحتسُت نوعي 
.  عنها

 
:  األساس االسًتاتيجي السابع

 . حتسُت استغالل ادلوارد االقتصادية، مع الًتكيز على الًتشيد كعنصر أساسي، ورفع كفاءة أداء األجهزة ادلسئولة عنها
 

:  غلي الثامناألساس االسًتات
يل االستمرار يف بناء التجهيزات األساسية مبا يواكب زايدة الطلب عليها، وتطوير أدائها واالىتمام بصيانتها واحملافظة عليها، وإحالل بد

.  للمستهلك منها
 

: األساس االسًتاتيجي التاسع
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتكثيف ادلبادرات احلكومية االستمرار يف االىتمام بتهيئة ادلناخ ادلالئم لزايدة مساعلة القطاع اخلاص 

.  لتشجيع االستثمارات اخلاصة، الوطنية واألجنبية، وتعزيز ادلقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية
 

: األساس االسًتاتيجي العاشر
دلواطنُت يف ملكية أصوذلا، ويف إطار من ادلنافسة ختصيص مزيد من ادلرافق واألنشطة واخلدمات العامة، مع مراعاة زايدة نسبة مشاركة ا

.  والشفافية
 

:  األساس االسًتاتيجي احلادي عشر
. تنميـة السياحة وتطوير خدماهتا ومرافقها مع احملافظة على البيئة والًتاث الوطٍت

 
:  األساس االسًتاتيجي الثاشل عشر

سكان وتوزيعاهتم اجلغرافية، وتعزيز العالقة بُت ادلتغَتات السكانية وتوجهات اتباع سياسة سكانية تراعي ادلتغَتات الكمية والنوعية لل
.  التنمية ادلستدامة

 
:  األساس االسًتاتيجي الثالث عشر

.  توزيع ادلوارد واخلدمات بُت مناطق ادلملكة مبا يقلل الفوارق التنموية بينها، ويعزز ميزاهتا النسبية والتنافسية
:  رابع عشراألساس االسًتاتيجي ال
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بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على االبتكار والتجديد، والتوسع يف استخدامات تقنية ادلعلومات واالتصاالت، وتطوير قواعد 
.  البياانت مبا يدعم االقتصاد الوطٍت

 
:  األساس االسًتاتيجي اخلامس عشر

.  نظيمية احملفزة للتنمية والكفاءة االقتصاديةاالستمرار يف عملية التطوير اإلداري وتوفَت البيئة الت
 

: األساس االسًتاتيجي السادس عشر
.  انتهاج سياسات مالية ونقدية تسهم يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وحتقق مستوى عاٍل من التوظيف، وتعزز االستقرار االقتصادي

 
: األساس االسًتاتيجي السابع عشر

. عدالت مقبولة، وتطوير آليات لتحقيق االستقرار ادلارل على ادلدى البعيدختفيض حجم الدين العام إذل م
 

: األساس االسًتاتيجي الثامن عشر
منهج اإلدارة ادلتكاملة للموارد ادلائية، وتعظيم االستفادة من ىذه ادلوارد، مع الًتكيز على الًتشيد يف استخدامها، وتنمية مصادرىا  إتباع

.  وأساليب احملافظة عليها
 

: األساس االسًتاتيجي التاسع عشر
تشجيع ادلؤسسات اخلاصة واألفراد على اإلسهام يف األعمال التطوعية واخلَتية يف اجملاالت االجتماعية والصحية والتعليمية، وترسيخ 

.  مفهومها وأعليتها، واالرتقاء بوسائلها وأساليب أدائها
 

: األساس االسًتاتيجي العشرون
مام حبماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها، ومحاية احلياة الفطرية وإظلائها، واحملافظة على ادلوارد الطبيعية وترشيد االستمرار يف االىت

 .استغالذلا
 

: األساس االسًتاتيجي احلادي والعشرون
اإلسالمية والدول الصديقة، تعزيز التكامل بُت دول رللس التعاون لدول اخلليج العربية، وتوثيق عالقات ادلملكة ابلدول العربية و

. واجملموعات االقتصادية الدولية
للسعودية نظرة على خطة التنمية السابعة 
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مؤشرات التطور من خالل مالحظة { م 2004م اذل عام 1999من عام } ؽلكن إلقاء النظرة على خطة التنمية السابعة للسعودية 

: - واليت تشمل  االقتصادي
 

معدالت النمو 
ادلظهر  ، ر االقتصادي خالل خطة التنمية السابعة مبظاىر ثالثة مهمة تقع يف إطار أىداف اإلسًتاتيجية االقتصادية الوطنيةاتصف التطو

استمرار التغيَت يف اذليكل االقتصادي : والثاشل ، حتقيق زايدة يف اإلنتاج نتيجة لزايدة اإلنتاجية والتوسع يف الطاقات اإلنتاجية معاً : األول
فهو زايدة إسهام القطاع اخلاص يف النشاط : أما ادلظهر الثالث االقتصادية ومصادر الدخل الوطٍت ، لتنويع يف النشاطاتبزايدة ا

.  االقتصادي
واخلاصة ابلنمو االقتصادي على ادلستوايت الكلية والقطاعية على األداء اجليد لالقتصاد ( 1/1)وتدل البياانت الواردة يف اجلدول 

: إغلازىا فيما يليالوطٍت، وؽلكن 
( 714.9)إذل ضلو  م1999 يف عام (مليار دوالر تقريباً  159أي )  رايل مليار( 603.6)ارتفعت قيمة الناتج احمللي اإلمجارل من ضلو  -

ل يف ادلتوسط سنوايً خال%( 3.4)، حيث بلغ معدل النمو احلقيقي ضلو م 2004يف عام  (مليار دوالر تقريباً  189أي )  رايل مليار
، ويزيد كثَتاً %(3.16)خطة التنمية السابعة وىو ما يزيد قليالً على معدل النمو ادلتوسط الذي استهدفتو خطة التنمية السابعة ومقداره 

ومن األعلية مالحظة وجود إمكاانت واسعة لزايدة الناتج احمللي %(. 1.11)عن معدل النمو الذي حتقق خالل اخلطة السادسة ومقداره 
عُت احلكومي واخلاص من خالل حتسُت اإلنتاجية ابلتوسع يف استخدام التقنيات احلديثة، وتطوير أساليب اإلدارة والتنظيم، يف القطا

. وترشيد استخدام ادلوارد
انطوى التطور االقتصادي خالل خطة التنمية السابعة على تغيَت إغلايب يف نسب مشاركة القطاعات غَت النفطية يف الناتج احمللي   -

إذ ارتفعت القيمة ادلضافة للقطاعات االقتصادية، ابستثناء قطاع النفط اخلام، . اإلمجارل ابلرغم من ارتفاع معدل النمو يف القطاع النفطي
يف عام %( 73.5)إذل ( 1999)يف عام %( 71.7)حيث ارتفعت نسبة إسهام ىذه القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجارل من 

، وىو معدل ظلو جيد مقارنة مبعدل النمو الذي %(3.9)السنـوي ادلتوسط احلقيقي يف تلك القطاعات ضلو  ، وبلغ معدل النمو(2004)
ويعزى ىذا األداء اجليد للقطاعات غَت النفطية إذل النمو السريع يف قطاعات اخلدمات %(. 4.1)استهدفتو خطة التنمية السابعة البالغ 

ويالحظ ادلدى الواسـع ذلذا القطاع يف استيعاب . خالل تلك ادلدة%( 4.6)لغ متوسطو ضلو اخلاصة اليت حققت ظلواً سنوايً حقيقياً ب
. القوى العاملة

ولقد تفاوت أداء ىذه القطاعات %(. 3.9)حققت القطاعات غَت النفطية خالل خطة التنمية السابعة ظلواً سنوايً حقيقياً بلغ متوسطو  -
و يف بعضها جيداً وفاق التقديرات ادلخططة ذلا، كما يف قطاع النقل واالتصاالت الذي حقق ظلواً فيما يتعلق بزايدة اإلنتاج حيث كان النم

، وذلك بفضل إعادة ىيكلة %(3.8)يف مقابل معدل النمو ادلستهدف يف اخلطة وقدره %( 5.6)حقيقياً عالياً بلغ متوسطو السنوي 
. جيتويصو والتحسن احلاصل يف إنتاالقطاع مالياً وإدارايً وختص
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  (1/1)اجلدول 

الناتج احمللي اإلمجارل حسب نوع النشاط 
( م1999)ابألسعار الثابتة لعام  

خطة التنمية السابعة 
 

 فئة النشاط
 مليون رايل

 معدل النمو
السنوي 

 )%(ادلتوسط 

 النسبة من الناتج
 )%( **احمللي اإلمجارل 

 (1999)  (2004)  (1999)  (2004) 

 73.5 71.7 3.9 525.267 433.193 النفطيةالقطاعات غَت   -أ

 24.9 24.4 3.9 178.250 147.318 القطاعات اإلنتاجية.  1

الزراعة والغاابت وصيد  1/1
 األمساك

34.443 38.005 2.0 5.7 5.3 

 0.4 0.4 2.0 2.723 2.464 التعدين غَت النفطي، احملاجر 1/2

 11.1 10.4 4.8 79.476 62.800 الصناعات التحويلية 1/3

 2.9 3.0 2.6 20.508 18.021 تكرير النفط 1/3/1

 1.0 1.0 4.1 7.352 6.000 البًتوكيماوايت 1/3/2

 7.2 6.4 5.9 51.616 38.779 الصناعات التحويلية األخرى 1/3/3

 1.6 1.4 6.3 11.085 8.174 الكهرابء والغاز وادلياه  1/4

 6.6 6.5 3.6 46.961 39.437 البناء والتشييد  1/5

 29.6 28.0 4.6 211.953 169.086 قطاعات اخلدمات اخلاصة.  2

 8.0 7.6 4.5 57.299 45.992 التجارة وادلطاعم والفنادق 2/1

 5.1 4.6 5.6 36.674 27.893 النقل واالتصاالت 2/2

خدمات ادلال والتأمُت  2/3
 واألعمال والعقار واألعمال

73.824 90.724 4.2 12.2 12.7 

 6.8 7.0 2.9 48.822 42.221 اراتالعق 2/3/1

خدمات ادلال والتأمُت  2/3/2
 واألعمال

31.603 41.902 5.8 5.2 5.9 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

 3.8 3.5 5.0 27.256 21.377 اخلدمات اجلماعية والشخصية 2/4

 18.9 19.3 3.0 135.064 116.789 اخلدمات احلكومية. 3

 27.5 28.7 2.6 196.696 173.102 قطاع النفط اخلام والغاز الطبيعي-ب

 1.0- 0.4- 21.2 7.063- 2.706 - *بنود أخرى   -

 100.0 100.0 3.4 714.900 603.589 الناتج احمللي اإلمجارل  -

. رسوم الواردات انقصاً مصاريف اخلدمات ادلصرفية)*( 
. النسب مقربة إذل أقرب رقم عشري)**( 

 .ظلاذج وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية  :ادلصدر

 
ظهر أداء قطاع اخلدمات اجلماعية والشخصية حتسناً ملموساً خالل خطة التنمية السابعة، حيث حقق معدل ظلو حقيقي بلغ متوسطو أ -
ولعل من ادلهم اإلشارة . يف ادلتوسط سنوايً %( 4.2)، ويفوق ذلك معدل النمو ادلستهدف يف اخلطة السابعة الذي قدر بنحو %(5.0)

يف اإلنتاجية الذي واكب عمليات إحالل القوى العاملة الوطنية زلل الوافدة وذلك بسبب ارتفاع مستوايت  يف ىذا السياق إذل التحسن
 .   ادلهارة والتأىيل وقوة االرتباط ابدلهنة لدى العاملُت السعوديُت

لنمو السنوي ادلتوسط احلقيقي يف ىذا فلقد بلغ معدل ا. حقق قطاع الكهرابء والغاز وادلياه ظلواً جيداً يفوق ما استهدفتو اخلطة السابعة -
%(.  4.6)وىو ما يزيد عن ادلستهدف يف اخلطة السابعة البالغ %( 6.3)القطاع ضلو 

، وىو معدل جيد، ولكنو أقل من ادلعدل ادلخطط ذلذه %(5.9)حققت الصناعات التحويلية األخرى ظلواً سنوايً حقيقياً قدره  -
اإلشارة إذل أن قطاع الصناعات التحويلية األخرى سيظل يؤدي دوراً مهماً يف زايدة اإلنتاج  وجتدر%(. 7.2)الصناعات البالغ ضلو 

تنويع القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل  إسًتاتيجيةبسبب واقع عالقات التشابك الصناعي القوية مع القطاعات األخرى، ويف تعزيز 
.  الوطٍت سواء من خالل زايدة اإلنتاج أو زايدة الصادرات

إذل  م 1999يف عام %( 5.7)يف الناتج احمللي اإلمجارل قد اطلفضت نسبياً من  الزراعة والغاابت وصيد األمساك ن نسبة إسهام قطاعإ -
%(.  2)، إال أن معدل النمو السنوي احلقيقي للقطاع قدر بنحو م 2004يف عام %( 5.3)

يف ادلتوسط سنوايً خالل اخلطة السابعة يف مقابل %( 3.6)و حقيقي قدره ازدادت القيمة ادلضافة لقطاع البناء والتشييد مبعدل زل -
%(.  6.17)ادلستهدف يف اخلطة البالغ 

وتشَت الدالئل إذل أن القيمة %(. 2.6)ازدادت القيمة ادلضافة لقطاع النفط اخلام والغاز الطبيعي مبعدل ظلو سنوي حقيقي قدره  -
قد تزداد كثَتاً عن التقديرات األولية وذلك نتيجة النتعاش االقتصاد العادلي وابلتارل زايدة  م2004 ادلضافة ادلتوقعة ذلذا القطاع يف عام

األمر الذي سيؤدي إذل زايدة اإليرادات ادلالية للدولة ويعزز مكانتها . الطلب على النفط الذي صاحبو ارتفاع أسعاره يف األسواق العادلية
.   والدورل، ويسهم يف احملافظة على االستقرار االقتصادي الداخلياالقتصادية على الصعيدين اإلقليمي 
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. خالل اخلطة السابعة%( 4.3)ازدادت إسهامات القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجارل احلقيقي مبعدل سنوي متوسط حقيقي قدره  -
م 2004يف عام %( 54.6)إذل ضلو  م1999 عام يف%( 52.4)وهبذا ارتفعت نسبة إسهام القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجارل من 

. االقتصادية للمملكة  اإلسًتاتيجيةويعزز ىذا التطور االجتاىات . 
نالحظ شلا سبق زايدة عامة يف معدالت النمو دلعظم القطاعات ابستثناء بعض احلاالت ، وىذا يعطي انطباع حول دقة خطة التنمية 

. بيقها السابعة اليت رمستها السعودية ودقة تط
 
 

 التكوين الرأمسارل اإلمجارل الثابت

يف ادلتوسط، وارتفع بذلك حجمو، وىو ما %( 4.4)بلغ معدل النمو السنوي إلمجارل االستثمار الثابت خالل خطة التنمية السابعة ضلو 
تلك االستثمارات بُت وقد توزعت . م 1999عام %( 19.6)، مقابل م 2004من الناتج احمللي اإلمجارل يف العام %( 20.5)يشكل 

أي أن االستثمارات يف  .على التوارل%( 10.4)و%( 89.6)القطاعات غَت النفطية والقطاع النفطي بنسبة بلغ متوسطها ضلو 
. القطاعات غَت النفطية كانت ذلا حصة األسد 

ودلا كان ىذا ادلعدل أعلى من . توسطيف ادل%( 16.9)وبلغ معدل النمو السنوي لالستثمارات ادلنفذة يف قطاع النفط خالل اخلطة ضلو 
يف %( 1.1)فقد ارتفعت نسبة االستثمار يف ىذا القطاع إذل الناتج احمللي اإلمجارل من %( 3.4)معدل ظلو الناتج احمللي اإلمجارل البالغ 

اع النفطي إذل الناتج كذلك ارتفعت نسبة االستثمار يف القط. م 2004يف هناية العام اخلامس للخطة عام %( 2.1)إذل  م1999عام 
وىذا يعٍت أن نسبة االستثمار يف القطاع النفطي  .م 2004يف عام %( 7.7)إذل  م1999يف عام %( 4)احمللي للقطاع النفطي من 

. ازدادت مقارنة بكل من الناتج احمللي اإلمجارل والناتج احمللي للقطاع النفطي خالل فًتة اخلطة 
يف %( 3.4)ة يف القطاعات غَت النفطية خالل خطة التنمية السابعة فقد بلغ معدل ظلوىا السنوي ضلو وفيما يتعلق ابالستثمارات ادلنفذ

مساوايً دلعدل ظلو الناتج احمللي اإلمجارل فقد استقرت نسبة ىذه %( 3.4)ودلـا كان معدل ظلو ىذه االستثمارات البالغ .  ادلتوسط
وتوزعت االستثمارات ادلنفذة يف . م 2004وعام  م1999يف كل من عام %( 18.4)و االستثمارات إذل الناتج احمللي اإلمجارل عند نح

من االستثمارات، فيما نفذ الثاشل ضلو %( 84)القطاعات غَت النفطية بُت القطاعُت اخلاص واحلكومي حيث نفذ األول، يف ادلتوسط، ضلو 
ع اخلاص وىذا يعٍت أن للقطاع اخلاص حصة األسد يف أغلب ىي للقطاالنفطية  وىنا يتضح أن حصة األسد يف القطاعات غَت%(. 16)

 .استثمارات خطة التنمية 
يف ادلتوسط، على حُت بلغ معدل النمو %( 2.3)وبلغ معدل النمو السنوي الستثمارات القطاع اخلاص خالل مدة اخلطة السابعة ضلو 

سها، وبلغت نسبة استثمارات القطاع اخلاص للناتج احمللي يف ادلتوسط خالل ادلدة نف%( 10.3)السنوي لالستثمارات احلكومية ضلو 
أما نسبة االستثمارات احلكومية للناتج احمللي . م 1999يف عام %( 16.3)مقارنة بنحو  م2004 يف عام%( 15.4) اإلمجارل ضلو

 .م 2004يف عام %( 3.0)إذل ضلو  م 1999يف عام %( 2.1)اإلمجارل فقد ارتفعت من ضلو 
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للنظر حول مؤشرات االستثمار خالل اخلطة السابعة أن معدل ظلو كل من إمجارل االستثمار بشكل عام واالستثمار ومن الالفت  
فقد استهدفت اخلطة أن ينمو إمجارل االستثمار الثابت مبعدل سنوي . اخلاص على وجو اخلصوص كان أقل من ادلعدالت ادلستهدفة

، إال أن معدالت النمـو احملققـة بلغـت %(8.34)اص مبعدل سنوي متوسط قدره ، وأن ينمو االستثمار اخل%(6.85)متوسط قدره 
وقد ظل ىدف حتفيز االستثمار احمللي واألجنيب، أحد احملاور الرئيسة لسياسة الدولة يف اجملال . على التوارل%( 2.3)و%( 4.4)

ذ يف ىذا الصدد العديد من اخلطوات لتهيئة ادلناخ ادلوايت واجلاذب لالستثمار اخلاص تضمنت تقدصل احلوافز وادلزااي  االقتصادي، واختخ
وتيسَت اإلجراءات للمستثمرين، فضالً عن مواجهة بعض التحدايت اليت قد حتد من انطالقة القطاع اخلاص االستثمارية، مثل زلدودية 

اصة للمنشآت ادلتوسطة والصغَتة، وعقبات الطاقات االستيعابية لبعض ادلدن الصناعية، واحلاجـة إذل مزيد من التمويل طويل األجل، خ
.  النفاذ لألسواق اخلارجية، وىي حتدايت ستتواصل اجلهود ادلكثفة لتذليلها خالل خطة التنمية الثامنة

 
 

 التجارة اخلارجية وميزان ادلدفوعات

ث ارتفعت القيمة اإلمجالية شهدت خطة التنمية السابعة تطورات إغلابية على صعيد التجارة اخلارجية وميزان ادلدفوعات، حي 
يف عام %( 69.4)إذل  م1999يف عام %( 58.3)للصادرات والواردات من السلع واخلدمات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجارل، من 

يف وصحب ذلك تطور إغلايب . واندماجو يف االقتصاد العادلي السعودي، شلا يعكس االزدايد ادلستمر يف درجة انفتاح االقتصاد م 2003
ىيكل كل من الصادرات والواردات، دتثل ابلنسبة للصادرات يف ازدايد اإلسهام النسيب للصادرات السلعية غَت النفطية يف إمجارل 

خالل تلك %( 5.7)، زلققة معدل ظلو سنوي متوسط قدره م 2003عام %( 14.4)إذل  م1999يف عام %( 11.4)الصادرات من 
وىذا يؤشر زايدة نسبة الصادرات غَتالنفطية اذل رلمل  %(.5.3)ت مبعدل سنوي متوسط قدره ادلدة مقارنة بنمو إمجارل الصادرا

 .الصادرات وكذلك زايدة معدل النمو السنوي للصادرات 
أما ابلنسبة للواردات فقد شهدت اطلفاضاً تدرغلياً لألعلية النسبية لواردات السلع االستهالكية إذل إمجارل الواردات من ضلو  
ويعكس ذلك االطلفاض، بصفة عامة، ازدايد االعتماد على ادلنتجات . م 2003يف عام %( 43)إذل ضلو  م1999يف عام %( 47)

وصمودىا أمام ادلنافسة القوية من ادلنتجات  السعوديةاحمللية من ىذه السلع وىو ما يعد مؤشراً لتحسن ادلقدرة التنافسية للمنتجات 
ومن جانب آخر ازدادت األعلية النسبية . ات اإلغراق من قبل بعض الدول ادلصدرة لتلك ادلنتجات، ىذا على الرغم من شلارساألجنبية

يف %( 57)إذل ضلو  م1999يف عام %( 53)من اآلالت واألجهزة وادلعدات والسلع اإلنتاجية الوسيطة، من ضلو  السعوديةلواردات 
ويعٍت أن السعودية قللت من استَتاد السلع . ت يزيد من فاعليتها التنمويةوىو ما يخعد تطوراً إغلابياً يف ىيكل الواردا. م 2003عام 

 . اآلالت واألجهزة وادلعدات والسلع اإلنتاجية الوسيطة االستهالكية مقابل زايدة نسبة استَتاد 
ان التجاري، خالل سنوات وقد أدت التطورات ادلواتية يف جانيب الصادرات والواردات إذل حتقق حتسن ملموس يف قيمة الفائض يف ادليز

 42أي  ) رايل مليار( 158.4)، وبلغ متوسطو السنوي ضلو %(30.18)خطة التنمية السابعة، حيث ظلا مبعدل سنوي متوسط قدره 
. ( تقريباً  مليار دوالر
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وأسهم ىذا التطور اإلغلايب يف ادليزان التجاري يف تعزيز وضع احلساب اجلاري دليزان ادلدفوعات الذي ظل ػلقق فائضاً طوال سنوات خطة 
، وذلك ابلرغم من استمرار الضغوط اليت ( مليار دوالر تقريباً  18أي )  رايل مليار( 67)التنمية السابعة بلغ متوسطو السنوي ضلو 

نتيجة حجم التحويالت اخلاصة إذل اخلارج، " اخلدمات والتحويالت"يف رصيد ميزان  –طوال سنوات اخلطة  –اصل العجز دتثلت يف تو
. مقابل خدمات الشحن والتأمُت العادلية السعوديةوتنامي مدفوعات 

 
تنمية ادلوارد البشرية والتوظيف  

وأتسيساً على . ارد البشرية، مبفهوم أن اإلنسان ىو وسيلة التنمية وغايتهاجاء يف مقدمة أولوايت أىداف خطة التنمية السابعة تنمية ادلو
كما استهدفت اخلطة توظيف . من ادلوارد ادلخصصة جلهات التنمية، لتأمُت متطلبات التنمية البشرية%( 57.1)ذلك، مت ختصيص نسبة 

إذل ضلو %( 44.2)من  السعوديةة إذل رلموع العاملُت يف مجيع ادلواطنُت اجلدد الداخلُت إذل سوق العمل، ورفع نسبة العمالة الوطٍت
 (1/2)اجلدول ، و للخطة السابعة، ولكنو دل يتحقق كامالً  اإلسًتاتيجيةلقد كان ذلك من أبرز األىداف . خالل مدة اخلطة %( 53.2)

لوظائف واإلحالل زلل العمالة الوافدة،عند ومن اجلدير ابلذكر أن سياسة توطُت ا. يوضح بدقة ما أصلز يف ىذا ادلضمار خالل فًتة اخلطة 
ففي قطاع النفط اخلام والغاز الطبيعي، تقدر نسبة العمالة الوطنية . تساوي ادلؤىالت، قد حققت تقدماً يف عدد من القطاعات ادلهمة

 اخلدمات احلكومية ،يف قطاع %( 85.2)وتقدر ىذه النسبة بنحو  م ،2003من رلموع العمالة هبذا القطاع يف عام %( 82.2)بنحو 
، وتنخفض ىذه النسبة كثَتاً يف القطاعات اإلنتاجية حيث تقدر بنحو %(44.2)أما يف قطاعات اخلدمات اخلاصة فتقدر النسبة بنحو 

(15.6   .)%
 

 (1/2)اجلدول 

العمالة ادلدنية 
خطة التنمية السابعة 

( ابآلالف)

 (2004) (1999) القطاعات
التغَت 
 الًتاكمي

السنوي  معدل النمو
 )%(ادلتوسط 

 3.69 485.5 2927.6 2442.1 القطاعات اإلنتاجية -1

 1.02 29.6 596.7 567.1 الزراعة -

 0.38 12.1 650.6 638.5 الصناعة التحويلية -

 6.3 443.8 1680.3 1236.5 القطاعات اإلنتاجية األخرى -

 2.23 549.3 5253.7 4704.4 القطاعات اخلدمية -2

 2.29 445.1 4148.3 3703.2 دمات اخلاصةقطاعات اخل -
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 1.99 104.2 1105.4 1001.2 اخلدمات احلكومية -

 2.74 1034.8 8181.3 7146.5 إمجارل القطاعات غَت النفطية

 3.7 16.7 100.5 83.8 النفط اخلام والغاز -3

 2.75 1051.5 8281.8 7230.3 (3، 2، 1)إمجارل القطاعات 

 5.45 824.27 3536.3 2712.03 العمالة السعودية -

   42.7 37.51 كنسبة من إمجارل العمالة

 0.99 227.23 4745.5 4518.27 العمالة غَت السعودية -

   57.3 62.49 كنسبة من إمجارل العمالة

 .السعودية  وزارة االقتصاد والتخطيط: ادلصدر

 
،  فرصة عمل سنوايً ( ألف 160)، أي حوارل  عمل للمواطنُتألف فرصة ( 824.2)يعٍت ذلك إن خطة التنمية السابعة شهدت إغلاد 

.  وىذا إصلاز مهم يقًتب من ادلستهدف يف اخلطة
من الزايدة ( %52.2)بتوظيف ضلو  –خالل مدة اخلطة  –وعلى ادلستوى القطاعي، أسهم قطاع اخلدمات اخلاصة واخلدمات احلكومية 

وما زالت ىذه القطاعات تستوعب النسبة العظمى من رلموع (. %2.23)للزايدة ضلو  وبلغ ادلتوسط السنوي. الكلية يف إمجارل العمالة
من غَت النفط اخلام والغاز )أما القطاعات اإلنتاجية . م 2004يف عام ( %63.4)ادلشتغلُت يف السعودية حيث تقدر ىذه النسبة بنحو 

مليون عامل خالل مدة اخلطة ، مبعدل ظلو يبلغ ( 2.93)مليون عامل إذل ضلو ( 2.44)، فقد ازدادت عمالتها من ضلو (الطبيعي
 .يف ادلتوسط سنوايً ( 3.69%)

من قوة العمل الوطنية، ويبلغ معدل البطالة بُت اإلانث ضلو ( %9.7)م بنحو 2002ويقدر معدل البطالة يف السعودية يف عام 
معدالهتا بُت أوساط الشباب وحديثي التخرج من  ويتضح من حتليـل مؤشرات البطالة، أن(. %7.6)، وبُت الذكور ضلو (21.7%)

.   سنة( 24)مرتفعة نسبياً عن ادلتوسط العام، فيما تنخفض النسبة كثَتاً بُت فئات األعمار اليت تزيد على ( 24-15)فئات األعمار 
 

 ادلالية العامة

كبَتة انعكاساً مباشراً لتقلبات اإليرادات النفطية، إال شهدت سنوات خطة التنمية السابعة تفاواتً يف اإليرادات احلكومية كانت إذل درجة 
أما النفقات احلكومية  ،( %61.8)بنسبة  م1999أن ادلتوسط السنوي ذلذه اإليرادات خالل مدة اخلطة كان أعلى من مستوى عام 

ذلذه النفقات خالل اخلطة بزايدة نسبتها ادلتوسط السنوي  ارتفعفقد اختذت مساراً متنامياً لكنو كان أكثر استقراراً من اإليرادات، حيث 
.  م1999عن مستوى اإلنفاق احلكومي يف عام %( 31)

وشهدت اإليرادات النفطية خالل مدة اخلطة مساراً متصاعداً وإن كان واضح التقلبات، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي ذلذه 
كان مسارىا التصاعدي أكثر استقرارًا، وبلغ متوسط معدل ظلوىا  ، ىذا على عكس اإليرادات غَت النفطية اليت%(17.5)اإليرادات ضلو
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، شلا يعكس زايدة فاعلية اإلجراءات ادلتخذة خالل مدة اخلطة لتنمية ىذه اإليرادات حتقيقـاً لتطلعـات اخلطـة بشأن %(3.3)السنوي ضلو 
ود فيما يتعلق مبجاالت التطوير الضرييب، وحتسُت كفاءة ومن ادلتوقع أن تتواصل اجلو. تنويع مصادر اإليرادات احلكومية وتطوير ىيكلها

  .التحصيل للضرائب ادلباشرة وغَت ادلباشرة، وترشيد ىياكل األسعار والرسوم على السلع واخلدمات احلكومية
أي تقريباً )  لراي مليار( 485.3)أن إمجارل اإلنفاق على قطاعات التنمية خالل خطة التنمية السابعة بلغ ( 1/3)ويتضح من اجلدول 

وقد . من إمجارل اإلنفاق على ىذه القطاعات خالل خطة التنمية السادسة%( 15.4)، بزايدة بلغت نسبتها ضلو ( مليار دوالر  128
اليت وجاءت األولوية لتنمية ادلوارد البشرية . جاء التوزيع النسيب لإلنفاق يف اخلطة السابعة منسجماً مع التوجهات التنموية األساسية ذلا

، وىذا يعكس ضرورة التنمية البشرية من خالل االىتمام بقطاع  من إمجارل اإلنفاق على القطاعات التنموية%( 57.1)خصص ذلا 
.  الًتبية والتعليم ورايض األطفال وادلراكز الدينية والعلمية والثقافية 

 

 (1/3)اجلدول 

اإلنفاق احلكومي يف خطيت التنمية السادسة والسابعة 
( قطاعات التنميةحسب )

 

 القطاعات التنموية

 اعتمادات ادليزانية
 خلطة التنمية السادسة

 اعتمادات ادليزانية
 خلطة التنمية السابعة

 % مليار رايل % مليار رايل

 57.1 276.9 51.5 216.6 ادلوارد البشرية

 19.1 92.6 20.8 87.5 اخلدمات االجتماعية والصحة

 11.2 54.4 11.5 48.2 ادلوارد االقتصادية

 12.6 61.4 16.2 68.1 التجهيزات األساسية

 100.0 485.3 100.0 420.4 اإلمجارل

. وزارة االقتصاد والتخطيط: ادلصدر
 

من مجلة سلصصات %( 19.1)ورصد لقطاع اخلدمات االجتماعية والصحية يف ميزانية الدولة خالل خطة التنمية السابعة ما نسبتو ضلو 
ت التنمية وىو ما يتماشى مع ىدفها الرامي إذل االستمرار يف توفَت الرعاية الصحية األولية بشقيها الوقائي والعالجي، اإلنفاق على قطاعا

من مجلة اإلنفاق على قطاعات التنمية، ولقطاع التجهيزات %( 11.2)وخصص لقطاع ادلوارد االقتصادية ضلو . وتيسَت احلصول عليها
 %(.12.6)األساسية ضلو 
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النفقات التشغيلية اليت بلغ امة جاء التوزيع النسيب دلخصصات اإلنفاق على قطاعات التنمية حسب أبواب ادليزانية لصاحل وبصفة ع
من إمجارل اإلنفاق على %( 16.2)ضلو ( الباب الرابع)، وبلغ متوسط نسبة ادلخصصات االستثمارية %(83.8)متوسط نسبتها ضلو 

.  قطاعات التنمية
ظلية السابعة على أعلية زايدة معدالت االستثمار كمسألة أساسية لتحقيق ظلو اقتصادي منتظم ومرتفع ادلعدالت ؽلك ِّن لقد أكدت خطة الت

. كمـا أكـدت على أعلية ترشيد اإلنفاق احلكومي غَت االستثماري. من احملافظة على منجزات التنمية
لتنمية يف خطة التنمية السابعة، واعتمادات ادليزانية خالل اخلطة، حيث مقارنة بُت ادلتطلبات ادلالية لقطاعات ا( 1/4)يتضمن اجلدول 

تظهر ادلقارنة توافقاً ملحوظاً، ليس فقط على مستوى إمجارل ادلبالغ اليت خصصت للقطاعات التنموية األربعة خالل ادلدة بصفة عامة 
.   أيضاً على مستوى التوزيع القطاعي لتلك ادلبالغ، بل (من ادلتطلبات ادلالية للخطة%( 99.4)حيث غطت اعتمادات ادليزانية )
 

 (1/4)اجلدول 

ادلتطلبات ادلالية 
خطة التنمية السابعة 

 

 القطاعات التنموية

 تقديرات
اخلطة 

 ابدلليار رايل

 اعتمادات
ادليزانية 

 ابدلليار رايل

نسبة اعتمادات ادليزانية إذل 
 )%(اخلطة 

 100.0 276.9 276.9 ادلوارد البشرية

 96.7 92.6 95.8 دمات االجتماعية والصحةاخل

 100.7 54.4 *54.0 ادلوارد االقتصادية

 99.8 61.4 *61.5 التجهيزات األساسية

 99.4 485.3 488.2 اإلمجارل

. مت تعديل األرقام نتيجة إلعادة اذليكلة اإلدارية لبعض اجلهات احلكومية* 
. وزارة االقتصاد والتخطيط: ادلصدر

 
 : لتوافق إذل ثالثة أسباب رئيسة ىيويرجع ىذا ا

. التنسيق الوثيق، والتعاون التام بُت ادلختصُت يف وزاريت ادلالية، واالقتصاد والتخطيط، خالل مراحل إعداد اخلطة وتنفيذىا -
ىات احلكومية األخرى اجلهود ادلبذولة من قبل فرق العمل ادلشًتكة اخلاصة إبعداد اخلطة ادلشكل ة من وزارة االقتصاد والتخطيط واجل -

.  يف حتديد األولوايت بصورة دقيقة وازنت بُت االحتياجات التنموية واإلمكاانت ادلالية ادلتاحة
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.  األسلوب العلمي الذي اتبع يف إعداد تقديرات اخلطة -
 

  القطاع ادلارل

: ادلصارف -
ث تواصل األداء اجليد للمصارف التجارية خالل مدة اخلطة، حقق قطاع اخلدمات ادلالية مؤشرات إغلابية خالل خطة التنمية السابعة حي

، وظلت الودائع بنسبة %(31.3)ويتبُت ذلك من خالل اتساع نشاطها العام وتعزيز مراكزىا ادلالية حيث زاد إمجارل موجوداهتا بنحو 
%(. 91.3)، وارتفعت األرابح بنحو %(44.8)

مقاساً بنسبة رؤوس )قاً للمعايَت الدولية، فقد حقق معدل كفاية رأس ادلال للمصارف لقد شهدت اخلطة ارتقاء أداء القطاع ادلصريف وف
كمتوسط لزمن اخلطة ككل وىو ما %( 21)استقراراً عند مستوى متميز، بلغ ( أموال ادلصارف إذل إمجارل موجوداهتا ادلرجحة ابدلخاطر

ويعكس ىذا ادلؤشر حتقيق تطلعات السياسة النقدية الواردة . ونصفبنحو ضعفُت %( 8)يتجاوز ادلعدل العادلي الذي حددتو جلنة ابزل 
وأصلزت ادلصارف . ابخلطة واليت تنص على االستمرار يف زايدة كفاءة القطاع ادلصريف ومراقبتو لضمان سالمتو واحملافظة على موارده

ة، مبا يف ذلك خدمات اذلاتف ادلصريف، وشبكة التجارية خالل اخلطة توسعاً ملحوظاً يف تشغيل واستخدام التقنية ادلصرفية احلديث
االنًتنت، وأصبحت قادرة على خدمة االقتصاد الوطٍت وعمالئها من خالل تقدصل رلموعة متكاملة وحديثة من اخلدمات ادلصرفية ذات 

. التقنية العالية اليت تنافس مثيالهتا يف الدول ادلتقدمة
:- السابعة حتقيق مؤشرات إغلابيـة كان أبرزىا ويف رلال االئتمان ادلصريف شهدت سنوات اخلطة

.  خالل األعوام األربعة األوذل من اخلطة%( 10.4)ظلو االئتمان ادلصريف اإلمجارل مبعدل سنوي متوسط قدره   -
عدل ظلو سنوي حتقيق زايدة مطردة وملموسة يف قيمة االئتمان ادلصريف طويل األجل خالل األعوام األربعة األوذل مـن اخلطة، وذلك مب -

إذل %( 13.5)، ونتيجة لذلـك تضاعفـت نسبـة االئتمان طويل األجل إذل إمجارل االئتمان ادلصريف من %(29.6)متوسط قدره 
.  خالل األعوام األربعة األوذل من اخلطة%( 25.6)

ومشلت %(. 8.9)متوسط قدره  ظلو مطلوابت ادلصارف من القطاع اخلاص خالل األعوام األربعة األوذل من اخلطة، مبعدل سنوي -
. ( 1/5)ات يف أوراق مالية، اجلدول ادلطلوابت من القطاع اخلاص قروض وسلف وسندات زلسومة واستثمار
 

 

 

( 1/5)اجلدول 
االئتمان ادلصريف حسب اآلجال ومطلوابت ادلصارف من القطاع اخلاص 

( مليون رايل) (2003-1999)خالل ادلدة 
 مطلوابت حسب اآلجالاالئتمان ادلصريف  السنوات
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 قصَت
 األجل

 متوسط
 األجل

 طويل
 األجل

ادلصارف من  اإلمجارل
 القطاع اخلاص

(1999) 116622 27281 22420 166323 162190 

 (2000) 114858 32049 26626 173533 172238 

(2001) 113453 31951 42216 187650 187064 

(2002) 124578 31646 54433 210657 205829 

(2003) 146040 37758 63170 246967 228486 

. سنة واحدة فأقل: األجل القصَت
. سنوات 3-1: األجل ادلتوسط

. سنوات 3أكثر من : األجل الطويل
 .م2004مؤسسة النقد العريب السعودي، النشرة اإلحصائية ربع السنوية، الربع الثاشل : ادلصدر

 
 سوق األسهم

من قبل الدولة نظراً ألعلية دورىا يف عملية التنمية االقتصادية من خالل توفَتىا قنوات استثمارية مهمة،  حتظى السوق ادلالية ابىتمام كبَت
. ويف إخراج برانمج التخصيص إذل حيز التنفيذ

 م2003عام  يف" نظام السوق ادلالية"وقد شهدت السوق ادلالية تطوراً تنظيمياً مهماً خالل خطة التنمية السابعة دتثـل يف إقرار مشروع 
الذي يوفر اإلطار التنظيمي وادلؤسسي للسوق ادلالية، ويسهم يف تطويرىا وفق أحدث األسس وادلعايَت الدولية، ويف تعزيز فعالية أنظمة 

 (.1/1)التشغيل والتداول، اإلطار 

 

 

 

 

 

 
 

 م2003أبرز مالمح نظام السوق ادلالية لعام (: 1/1)اإلطار 

ترتبط مباشرة برئيس رللس الوزراء، تتمتع ابلشخصية االعتبارية واالستقالل ادلارل  إنشاء ىيئة للسوق ادلالية -
 .واإلداري، ويكون ذلا مجيع الصالحيات الالزمة ألداء مهماهتا ووظائفها الواردة يف مشروع النظام

 .ركة مساعلةعلى شكل ش" السوق ادلالية السعودية"يسمى  السعوديةإنشاء سوق لتداول األوراق ادلالية يف  -
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ادلصرح ذلا مبزاولة عمليات إيداع األوراق  السعوديةليكون اجلهة الوحيدة يف " مركز إيداع األوراق ادلالية"إنشاء  -
ادلالية السعودية ادلتداولة يف السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها، كما أنو اجلهة الوحيدة ادلخولة 

 .دلالية ادلتداولة يف السوقبتسجيل حقوق ملكية األوراق ا

 .إنشاء جلنة للفصل يف منازعات األوراق ادلالية وجلنة لالستئناف -

عدم مشروعية ادلمارسات اليت تقوم على االحتيال، أو التداول بناء على معلومات داخلية، وفرض عقوابت  -
 .على من يباشر أو يساعد على مباشرة ىذه ادلمارسات

 
ألسهم السعودية جيداً خالل األعوام األربعة األوذل من اخلطة السابعة، ويتضح ذلك من ادلؤشرات الواردة يف وقد كان أداء سوق ا

. أدانه( 1/6)اجلدول 
أسواق األسهم العربية ادلدرجة يف قاعدة بياانت صندوق النقد العريب من حيث  م2003وقد تصدرت سوق األسهم السعودية يف عام 

ضلو  السعوديةاولة، والقيمة السوقية لألسهم ادلصدرة، حيث بلغت القيمة السوقية لألسهم ادلصدرة يف قيمة وعدد األسهم ادلتد
دوالر للدول العربية  مليار( 32) أي رايل مليار( 120.8)دوالر، مقارنة مبتوسط بلغ ضلو  مليار( 156)أي رايل  مليار( 589.9)

. من إمجارل القيمة السوقية ألسهم الدول العربية%( 43.5)ية لألسهم السعودية ضلو وشك لت القيمة السوق. ادلشاركة يف قاعدة البياانت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مؤشرات سوق األسهم السعودية :  (1/6)اجلدول 
 

 العام

عدد األسهم 
 ادلتداولة

 (مليون سهم)

قيمة األسهم 
 ادلتداولة

 (رايل مليار)

القيمة السوقية 
لألسهم ادلصدرة 

 (رايل مليار)

العام ادلؤشر 
 ألسعار األسهم

(1985=1000) 

معدل دوران 
 *األسهم 
)%( 

درجة عمق 
 **السوق 
)%( 
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(1999) 528 56.6 229.0 2028.5 24.7 36.7 

(2000) 555 65.3 255.0 2258.3 25.6 36.1 

(2001) 691 83.6 275.0 2430.1 30.4 40.1 

(2002) 1736 133.8 280.7 2518.1 47.6 39.8 

(2003) 5566 596.5 589.9 4437.6 101.1 73.4 

. وىو مؤشر لكفاءة السوق، وىو عبارة عن نسبة قيمة األسهم ادلتداولة إذل إمجارل القيمة السوقية لألسهم ادلصدرة* 
ي وىو مؤشر إلسهام سوق األسهم يف دتويل النشاط االقتصادي، وىو عبارة عن نسبة القيمة السوقية لألسهم ادلصدرة إذل الناتج احملل** 

. اإلمجارل ابألسعار اجلارية
. 142، صفحة (2004)ىـ 1425مؤسسة النقد العريب السعودي، التقرير السنوي األربعون، : ادلصدر

 
وتشَت تقديرات عديدة إذل أن سوق األسهم السعودية مؤىلة لتكون األكرب واألكثر عمقاً على مستوى الشرق األوسط خاصة يف ضوء ما 

. مج التخصيص، واكتمال البنية التحتية للسوقىو مقبل تنفيذه من بران
وعلى الرغم من ىذا األداء اجليد لسوق األسهم السعودية إال أهنا ما زالت حباجة للمزيد من الفعاليات واإلجراءات لتطوير بنيتها 

، وبنوك االستثمار، كما أن ادلؤسسية وأدواهتا ادلتداولة، كمؤسسات الوساطة ادلالية ادلتخصصة يف أعمال السوق األولية والثانوية
أما من انحية األدوات االستثمارية . مؤسسات اإلصدار والتغطية وضمان االكتتاب والشركات صانعة األسواق ما زالت يف طور التكوين

:- ادلتداولة، فيلحظ ما يلي
. لسندات اليت تصدرىا الشركات اخلاصةتركز التداول يف نوع واحد من األوراق ادلالية ىو األسهم العادية، وذلك خللو السوق من ا -

. ادلصدرة( األسهم)زلدودية حجم األوراق ادلالية - 
وجتدر . ضعف حركة تداول األسهم ادلصدرة لًتكز ملكيتها لدى أفراد وجهات ال ترغب يف عرضها للتداول ألسباب خاصة سلتلفة- 

، وقيمتها السوقية %(44)ضلو  م2004السعودي بلغت يف عام اإلشارة إذل أن حصة احلكومة يف الشركات ادلدرجة يف سوق األسهم 
 .مليار دوالر تقريباً ( 69)أي  رايل مليار( 263)آنذاك ضلو 

 :مؤسسات اإلقراض ادلتخصصة

ظلت مؤسسات اإلقراض ادلتخصصة منذ إنشائها دتنح القروض ادليسرة للمواطنُت ومؤسسات القطاع اخلاص والعام شلا أسهم بشكل 
دفع عجلة التنمية يف رلاالت الصناعة والزراعة واإلسكان واخلدمات وغَتىا، ويف دعم نشاط القطاع اخلاص وتفعيل إسهاماتو يف فع ال يف 

. تنويع القاعدة االقتصادية، ويف التنمية االقتصادية واالجتماعية عموماً 
بلغ إمجارل القروض ادلقدمة منها للقطاع اخلاص واستمرت ىذه ادلؤسسات يف أداء دورىا التنموي خالل خطة التنمية السابعة حيث 

%( 31.1)وىو ما يزيد بنسبة  (مليار دوالر 7تقريباً ) رايل مليار( 28.15)ضلو ( م2003-م2000)وادلؤسسات العامة خالل الفًتة 
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سادسة اليت بلغت ضلو عن إمجارل القروض ادلقدمة من مؤسسات اإلقراض ادلتخصصة خالل السنوات األربع األوذل من خطة التنمية ال
.  ( مليار دوالر 5.7تقريباً ) رايل مليار( 21.47)
 

 :السيولة احمللية

و %( 4.48)شهدت معدالت ظلو عرض النقود استقراراً نسبياً خالل العامُت األول والثاشل من خطة التنمية السابعة مسجلة ظلواً بلغ 
للخطة، ويعزى ذلك إذل عاملُت ( م2002)خالل العام الثالث %( 15.22)على التوارل، مث حتقق ارتفاع ملموس بلغ %( 4.99)

% 8.6مقارنة بـ % 10بنسبة ) األول ازدايد التسهيالت االئتمانية ادلقدمة بواسطة ادلصارف التجارية دلؤسسات القطاع اخلاص: رئيسُت
، أما العامل الثاشل فَتجع (م 2001عام يف % 13مقابل اطلفاض نسبتو % 10.6بنسبة )ودلؤسسات القطاع العام ( م 2001يف عام 

وتفضيلهم  السعوديةإذل حالة عدم االستقرار اليت سادت األسواق العادلية شلا دفع ببعض ادلواطنُت إلعادة جزء من أمواذلم من خارج 
. توظيف مدخراهتم زللياً أكثر من ذي قبل

وتعكس ىذه ادلؤشرات توفر السيولة احمللية %(. 8.19)بلغ معدل ظلو عرض النقود ضلو ( م2003)ويف العام الرابع للخطة  
. خالل خطة التنمية السابعة مبعدالت تناسبت واالحتياجات احلقيقية لتمويل النشاط االقتصادي خالل تلك ادلدة

 
 :استقرار األسعار

ـي الرقـم القياسـي العـام ألسـعار خالل سنوات خطة التنمية السابعة ابالطلفاض ادلتواصل ف السعوديةدتيز الوضع العام لألسعار يف 
 )-و%( 2.25)-، مبعـدالت بلغت (م 2003-م2000)ادلستهلكُت الذي شهد اطلفاضاً خـالل األعـوام األربعـة األوذل من اخلطـة 

 ونتيجة ذلذه التطورات اطلفض الرقم القياسي العام ألسعار ادلستهلكُت من. على التوارل%( 2.01 )-و%( 0.23 )-و%( 0.56
وىو ما ينسجم مع األساس االسًتاتيجي الثالث عشر خلطة التنمية السابعة الذي  م2003يف عام ( 95)إذل  م 1999يف عام ( 100)

وىو ما يعٍت احلفاظ على مستوايت ، "ابالستمرار يف اتباع السياسات الرامية إلبقاء معدالت التضخم عند أدسل مستوى شلكن"يطالب 
. رار القوة الشرائية للنقودمعيشة مناسبة، ودعم استق

 
 

 القطاع اخلاص

ولقد أكدت خطة التنمية السابعة ىذا الدور حيث شهدت السنوات . للقطاع اخلاص دور زلوري يف زايدة اإلنتاج واالستثمار والتوظيف
وجاء . طاع اخلاص يف االقتصاداخلمس ادلاضية العديد من السياسات والقرارات واإلجراءات اليت ابدرت احلكومة ابختاذىا لتعزيز دور الق

يف مقدمة ىذه السياسات والقرارات ما يتعلق ابلتخصيص، ودعم ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، وتنمية الصادرات غَت النفطية، وحتسُت 
عارف الفنية ادلتطورة، البيئة التنظيمية واالستثمارية لتشجيع االستثمارات اخلاصة السعودية واألجنبية، وتشجيع نقل التقنيات احلديثة وادل
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ولقد انعكست ىذه اجلهود على حتسن ابرز لنشاط القطاع . وحتسُت القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية يف األسواق احمللية واخلارجية
.  توقعاتعلى أن النشاط االستثماري للقطاع اخلاص ما زال أقل من ال. اخلاص مبعيار إسهاماتو يف زايدة اإلنتاج خالل اخلطة السابعة

ومع أن تطوير أساليب اإلنتاج والتنظيم والتوسع يف التقنيات احلديثة كانت من العوامل الرئيسة يف زايدة اإلنتاجية واإلنتاج من قبل 
مؤسسات وشركات القطاع اخلاص، إال أن الضرورة تبقى قائمة لالستمرار يف التوسع يف الطاقات اإلنتاجية لتحقيق معدالت أفضل يف 

تتمتع  السعوديةوذلذا، فإن التوسع يف استثمارات القطاع اخلاص تبقى ذات أعلية حيوية يف ادلستقبل، والسيما أن . االقتصاديالنمو 
. بتوفر البنية األساسية واذلياكل ادلؤسسية واإلدارية اجليدة ابإلضافة إذل وجود السوق الكبَتة

 
 
 

 م ادلقبلةوسيتم نشر اجلزء الثاشل من ىذه الدراسة خالل األاي
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