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 الواقع االقتصادي في المملكة العربية السعودية
 

 ميثاق خيراهلل جلود
 مدرس/قسم الدراسات االسياسية واالستراتيجية
  مركز الدراسات االقليمية/جامعة الموصل

 3102/ 8/9تاريخ قبول النشر            32/6/3102 تاريخ استالم البحث
 

  مستخلص البحث
فيي  إماالقرن العشرين،  وأربعينياتخالل ثالثينيات السعودية تعاني اقتصاديا كانت 

ميع شيركة  اإلربيا مناصيةة  مبيدأتحصل علي  ميوارد مقبولية بعيد  بدأتالعقدين التاليين 
فيي سيبعينيات القيرن المابيي بعيد  بدأتاالنطالقة االقتصادية السعودية  نأ إالرامكو، أ

اهتمامييا متيايييدا  أولييتاليينةط فذخييتت بتطبيييق الخطييط االقتصييادية التييي  أسييعارتعييديل 
مسياهمة هيتا القطاعيات  تمايالي إتللقطاعات غير النةطية وقيد نجحيت نسيبيا فيي تلي  

 دون الطمو .
علي  مسيتوا اليدول العربيية، وتلي  لميا  األولي يصنف االقتصاد السعودي بالمرتبية 

ية مادية ومعنوية، عالميا تم تصنيف اقتصاد المملكة العرب إمكاناتيملكه هتا البلد من 
( ميين حيييث االسييتقرار 9 ( اقتصيياداف فييي العييالم، والمركييي 02السييعودية واحييدا ميين أكبيير  

وهييي  ( عليي  مسييتوا البيليية الجاتبيية لالسييتثمار،11)االقتصييادي، كمييا احتلييت المركييي 
متوسييط دخييل الةييرد السييعودي  ( ميين المخيييون النةطييي فييي العييالم.%02نحييو  تمتليي  
 لاير. لفأ( 87نحو 
 

 مقدمة:
ركيللللللزك مللللللن ركللللللا ز الللللللوزن  أهللللللمر قتصللللللاد فللللللي الوقللللللت ال ا لللللليمثللللللل اال

الداخليللللة  باألو للللا يللللرتبت ارتباتللللا مبا للللرا  إذوليتيكي لللللدول العللللالم  بللللالجيو 
وملد  االسللتررار السياسللي والمجتمعللي  ف له  للن الج للد الخللارجي ومسللتو  

  الللدولي والرللدرك  لللا الم للاركة فللي االسللت راقات الدوليللة وال  للورالتفا للل 
 قوك  لا الن ات الدبلوماسي والذي بلدور  يلنعكس بال لرورك  للا ي فيمما 

 والدولية. اإلقليميةمو ع الدولة  لا السا ة 
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 لللا مسللتو  الللدول العربيللة   األولللايصللنا االقتصللاد السللعودي بالمرتبللة 
ماديلللة ومعنويلللة يلللدتي فلللي مرلللدمت ا  إمكانلللاتوذللللم لملللا يملكلللل هلللذا البللللد ملللن 

 للا مسلتو  العلالم ف له  لن  اللة التلراكم  لاألو امتهكل المخزون النفتلي 
فللي النمللو االقتصللادي  لللا  كللس دولللة مثللل العللراو مللثه  للانا مللن  للرو  

ن وجللود إوم لاكل مازالللت تخليم باهل للا  للا اقتصللاد   وكملا هللو معلروا فلل
ثرلله اقتصللاديا  أ للااالسللعودية  األرا لليالمردسللة للمسلللمين  لللا  األمللاكن

نع الرلللرار السياسلللي السلللعودي قلللدرك  للللا صلللا أ تلللا وأكثلللردا ملللا  كلللل ذللللم 
دون المسللتو   مللازالن كللان ذلللم ا  وتتللوير الرتا للات ايللر النفتيللة و  اإلفللادك

 المتلو .
تللم ال للرو  ب للذا الب لل  لتسللليت ال للوا  لللا الللوزن االقتصللادي للمملكللة 

نتيجللللة  إللللا  والوصلللول ةالموثوقلللل األرقلللامالعربيلللة السلللعودية باال تمللللاد  للللا 
الب ل   إنرات االقتصلادية ل لذا البللد. وملن الجلدير باللذكر ابتدا ية  ول الرلد

الزرا لللللة  قتا للللات االقتصلللللاد السلللللعودي )الللللنفت والتاقلللللة   أهلللللمركللللز  للللللا 
. وقلللد تلللم تنلللاول المو لللو  ملللن خلللهل الم لللاور الصلللنا ة  الو لللع الملللالي(

 : ةتياآل
 .في المملكة العربية السعودية والموارد التبيعية : قتا  النفت والتاقةأوال 

  .: قتا  الزرا ة في المملكة العربية السعوديةثانيا
 .: قتا  الصنا ة في المملكة العربية السعوديةثالثا

  األسلللللل م)سللللللوو  : الو للللللع المللللللالي فللللللي المملكللللللة العربيللللللة السللللللعوديةرابعييييييا
 .(المصارا
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الللللرام مللللن ا تمللللاد المملكللللة العربيللللة السللللعودية  لللللا الللللنفت ب للللكل  لللللا 
 إذ  تعتملد  للا اللنفت فرلت ةريعيلالمملكلة دوللة  إنن يان م ايختا  أساس

السللوو الللذي يرللوم  لللا العللر  والتللل   آليللات  تتبللع متنللو تتمتللع باقتصللاد 
و لا المنافسة  وال توجد قيود  لا  مليات الصلرا األجنبلي  كملا ال يوجلد 

 لللللا اللللواردات مللللن السلللللع  باسللللتثناا  لللدد قليللللل مللللن السلللللع   الللر أو قيللللود
الجمركية  ةفيالتعر   وتتسم أمنيةتيرادها ألسبا   ر ية أو ألسباٍ  الممنو  اس

 لا الواردات باالنخفا   بل وتعفلا بعل  السللع األساسلية المسلتوردك ملن 
وفيمللللا يخللللق وزن االقتصللللاد السللللعودي  لللللا المسللللتو  الرسلللللوم الجمركيللللة. 

 اقتصلادا  فلي( 12)ملن أكبلر  االمملكلة وا لد اقتصلاد تم تصنياالعالمي  فرد 
ملللن  يللل  االسلللتررار االقتصلللادي  كملللا ا تللللت المركلللز  (9)العلللالم  والمركلللز 

متوست دخل الفرد السعودي  (.0)جاذبة لهستثمارالبي ة ال  لا مستو  (22)
كبلر اللدول فلي المنترلة مسلا ة  أتعد المملكلة ملن . سنويا   لاير لاأ( 87ن و)

ر اللذي جعلل   األمل%( من المخزون النفتي في العلالم12ن و )وهي تمتلم 
نمللا تعنللي  العللالم   دول معاللممسللدلة أمن للا واسللتررارها ال تعني للا ف سلل   وا 

فللي  اللدول الصلنا ية  انتهقللا  ملن أن اللنفت اليلوم  وسلليبرا كلذلم وبخاصلة
   وا دها المالية كبيلرك جلدا  (1)االقتصاد العالمي    رياناورالمنالمستربل 

اتخاذ الررار  فتالما كان المال يغتي  الررار السعودي مرونة فيوبذلم توفر لصانع 
 (.2)األختاا  و لا العكس منل فان العجز االقتصادي يريد صانع الررار

منذ أواسلت  رلد السلبعينيات ملن الرلرن الما لي  ل د االقتصلاد السلعودي 
  التللي قللادت فللي مجمل للا إلللا م للا فة النللات  ار ةسللالمت للددا  مللن الرفللزات 

( املللا   األملللر اللللذي مكلللن 17ملللرك فلللي ) (22اللللوتني اإلجملللالي أكثلللر ملللن )
التللي ارتكللزت  مللن الختللت التنمويللة التمو للة  دا   للدالمملكللة مللن تبنللي وتنفيللذ 

بالدرجلللة األوللللا  للللا إن لللاا البنلللي الت تيلللة  وتنميلللة الرلللو  الب لللرية  وتعزيلللز 
فللللي  رللللد الثمانينيللللات تراجعللللت إيللللرادات و وتنويللللع الصللللادرات ايللللر النفتيللللة. 

 مليلار (221إلا ) 2972( مليار لاير في  ام 267من ) ال كومة بدرجة كبيرك
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اللذي نتيجة لهنخفا  ال اد فلي أسلعار اللنفت العالميلة. و  2978لاير في  ام 
 غوتا  كبيلرك  للا نو يلة أصلول المصلارا التلي تلدهورت ملع  ا د  بدور 

تباتؤ النمو. و انت المصارا من الررو  المتعثرك مما أد  إلا انخفلا  
جلل أاالقتصلادي ملن  اإلصله م لرو ات  بلدأتفي التسلعينيات  .(2)أربا  ا

 لللل د ت ديللللدا  2999ومنللللذ  للللام  (5)منامللللة التجللللارك العالميللللة إلللللامام  للللاالن
ت ريلللو معلللدل نملللو  ريرلللي  أبرزهلللااالقتصلللاد السلللعودي تتلللورات هاملللة كلللان 

ونتيجلللة  (6)مربللول ملللع انخفلللا  معللدل البتاللللة والعجلللز فللي الميلللزان التجلللاري
 1221 مليلللار لاير  لللام (662ادي انخفللل  اللللدين العلللام ملللن )للتتلللور االقتصللل

1228( مليار لاير  ام 128) إلا
(7).  

والمسلتثمرين  بلدأت ال كوملة بالسلما  للرتلا  الخلاقواستكماال ل ذا التتلور 
 ناللام االسللتثمارت وفللو الاألجانلل  الم للاركة فللي قتللا ي توليللد التاقللة واالتصللا

 أهم لافي اثنتي   رك ملادك  2987ر  ام  اليا والذي صد بتالمعمول  األجنبي
الملللال اللللوتني   رأس ا لللببمثيلللل المزايلللا التلللي يتمتلللع  األجنبللليتمتلللع رأس الملللال 

 أهلللمملللن ال لللرا   لملللدك   لللر سلللنوات  ومنلللذ البلللدا كلللان  اإل فلللااف للله  لللن 
واقللع الصللنا ة فللي  نأ إالتتللوير قتللا  الصللنا ة   األجنبللياالسللتثمار  أهللداا

للرتللا  العللام وبخاصللة للصللنا ات البتروكيمياويللة وتكريللر المملكللة مللازال م تكللرا 
 ومللن .(8)الللنفت وتنافسلليا لبللاقي الصللنا ات التللي يسلليتر  لي للا الرتللا  الخللاق

ج ودهلللا الراميلللة إللللا جلللذ  االسلللتثمارات األجنبيلللة وتنويلللع االقتصلللاد فرلللد   لللمن
 1222فللي  للام  منامللة التجللارك العالميللة ان للمت المملكللة العربيللة السللعودية إلللا

   .(9)بعد  دك سنوات من المفاو ات
كلللللة توايلللللا مسلللللا دات ا الخارجيلللللة ملللللن نا يلللللة أخلللللر  اسلللللتتا ت الممل

(Petro-Dollar)  للتللللدثير  لللللا سياسللللة الللللدول األخللللر  فعلللللا سللللبيل المثللللال
ملللللن موازنت لللللا  للمعونلللللات   (%1) ن لللللو (2978خصصلللللت السلللللعودية  لللللام)

الخارجيلللة وبريلللت فتلللرات تويللللة  لللمن اللللدول الخملللس األوللللا المان لللة فلللي 
  .(01)العالم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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صلللللادية المرتبتلللللة بتبيعلللللة تعلللللاني السلللللعودية ملللللن بعللللل  الم لللللاكل االقت
ت تللاا المملكللة ن للو مليللون و للدك  إذسللكن   أزمللةالمجتمللع السللعودي  ف نللام 

يرف لللون السلللكن فلللي ال لللرو  كلللذلم  الملللواتنينمعالللم  إنسلللكنية  وبخاصلللة 
السعوديين يرف ون العمل  نأ إذبالو ع االجتما ي  أي االبتالة المرتبتة 

( ملللللن العماللللللة %92) فلللللي  لللللدد كبيلللللر ملللللن الم لللللن الخدميلللللة وبالتلللللالي فلللللان
 . (00)أجنبية

وبعللد هللذا االسللتعرا  المللوجز للو للع االقتصللادي المملكللة  ولتكللون الصللورك 
 قتا ات االقتصاد السعودي. أهم  سنتناول أو ح
  
 قطاع النةط والطاقة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية: أوال

لللنفت بللين السللعودية قللد  لل د توقيللع اتفاقيللة الستك للاا ا 2922كللان  للام 
اكت للاا  ثرهللاإ لللا  تللمو   األمريكيللة( standard oil) أويلللو للركة سللتاندرد 

2927الللنفت بكميللات تجاريللة  للام 
ارتللبت االقتصللاد السللعودي المعاصللر  .(02)

فلي  (رامكلوأ)  The American Oil Companyبن لات  لركة   لياقبلل كلل 
ملن  األربعينيلاتفلي ن ايلة مدك كانلت المملكلة تعلاني ملن قللة الملوارد الماليلة ف

وبعللللد   مليللللون دوالر (22-22)وصللللل العجللللز السللللنوي بللللين  الرللللرن الما للللي
ملن  (%22)ت صلل  للا  السعودية أصب ت ورامكأمع  ركة  2922اتفاقية 
ملللن  (%22) رامكلللو تلللدفعأ أصلللب ت (2921)وبعلللد اتفاقيلللة  األربلللا  إجملللالي
لعامللة للمصللادر تللم تاسلليس المؤسسللة ا 2961فللي  للام و   (03)االربللا  صللافي

  رامكللوأمنافسللة  تسللتتع  التللي لللم( و Petromin) بتللرومين لنفتيللة والمعدنيللةا
خللللليت مللللن مختلللللا ال للللركات المرتبتللللة  تللللرومينب أصللللب توخللللهل  رللللدين 

 إنتللللللاابصللللللنا ة الللللللنفت مللللللن التعللللللدين ونرللللللل الللللللنفت وتصللللللفيتل ف لللللله  للللللن 
  .(02)تالبتروكيمياويا
المملكلة بعلد تعلديل  إللافو تتد األموال بدأت( 2982- 0972) يبين  ام

2982ثر  لر  إالنفت  لا  أسعار
 ألسلعار األولاالرتفلا    رلا أوفلي   (05)
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يرلدم واللذي بلدور  المملكلة صلندوو التنميلة الصلنا ية السلعودي  تد ناالنفت 
 تللدميم  للاتلم االتفلاو  2986 للام  .(06) لوافز لل لركات الصلغيرك والمتوسلتة

 التللدميم للوزك السللعودية وقللد تللم اسللتكمال  لللاإرامكللو أالللنفت السللعودي وانترللال 
 ألصللللل ا مليلللللار دوالر تعلللللوي   (1.2)بعلللللد دفلللللع مبلللللل  2972فلللللي  لللللبات 

 أالانللللللل تللللللم اال تفللللللاا بكللللللادر ال للللللركة الللللللذي يعمللللللل فيللللللل أ إال  االمتيللللللاز
  .(28)األمريكيين

السبعينيات لكن لا  انلت  أواخر  دت السعودية فترك نمو في قبيل التدميم 
 ألسلعار التفلرك الثانيلة بلدأتوقلد  2992 -2971فلي الفتلرك  اقتصلاديةم لاكل 
البرميللل يرتفللع تللدريجيا  تللا  سللعر خللذأوبعللد هللذا التللاري   2999 للام  الللنفت
اسلتتا ت السلعودية وقلد   (27) 1227دوالر  ام  (217 إلا 21)من  وصل
والتلللي كلللان   األملللوالاللللنفت ملللن تلللوفير  أسلللعارالتلللي تزيلللد في لللا  األوقلللاتفلللي 

 أسلعارا من ا لسد العجز في السلنوات الماليلة التلي تلنخف  في لا يستخدم جز 
 أ ل راللنفت تلنخف  لكلن ذللم للم يسلتمر سلو   أسعار أخذت إذ  (29النفت)

متوسلللت سلللعر زاد  بعلللد ان؛  تتصلللا دأخلللذت أسلللعار اللللنفت  1222  لللام منلللذف
في ن ايلة  لام  (01905) إلا 1222دوالر في ن اية  ام  (88.2)البرميل من 

1221
 .1222و 1221المالية لعامي  الموازناتوهذا ماانعكس  لا  (21)

الكميلللة المؤكلللدك  نأ إذكبلللر ا تيلللاتي لللللنفت فلللي العلللالم أتمتللللم السلللعودية 
مللللللن ا تيللللللاتي الللللللنفت  (%29)ن للللللو يأ (20)( مليللللللار برميللللللل161) بلللللللترللللللدر 
مللع   اال تيللاتي العربللي المؤكللد للللنفت (%27.8وت للوز  لللا )   (11)العللالمي
تنلت    ملن ا تيلاتي اللنفت العلالمي (%28) لبلدول العربيلة تسلتدثر الل إنالعلم 

لت لل بعلد روسليا التلي  يوميا مهيين برميل من النفت الخام( 7)المملكة ن و 
الغلللاز التبيعللللي فتمللللم ن للللو  ملللاأ .(12)مهيللللين برميلللل يوميللللا (22ن لللو)تنلللت  

ه بعلد قتلر التلي تمللم مخزونلا هلا   ربيلا ( مليار متلر مكعل  لت لل8.222)
تواجللل الصللنا ة النفتيللة فللي . (11)مليللار متللر مكعلل  (12مللن الغللاز يرللدر  )
اسللتنزاا اال تياتللات النفتيللة والثللاني  للدم اسللتررار  أهم للاالمملكللة ت للديات 
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يمثلللل اسلللت هم السلللعودية ملللن  .اللللنفت والثالللل  فلللي الترانلللات النفتيلللة أسلللعار
وفلللللو ة ملللللن اسلللللت هم اللللللدول العربيلللللة مجتمعلللللة للتاقللللل (%18)التاقلللللة ن لللللو 

(12)وهذا مؤ ر وا ح  لا ثرل المملكة االقتصادي 1222 إ صا يات
. 

 إذ  الملللواد الخلللام الصلللنا ية والمعلللادن للمملكلللة ملللوارد تبيعيلللة أخلللر  ملللن
  ألمنيوم) ديد  ن اس   ( من المكامن المعدنية الفلزية1122تمتلم المملكة )

المملكلة منلذ  بدأت أي ا  (16))صلصال  الجبس...( زنم...( ومن اله فلزية
وتللم اكت للاا الف للة   خللام الللذه  مللن مللنجم م للد الللذه  بإنتللاا 2977 للام 
 إنالمملكللة مللن الللذه  كمللا  إنتللااواليعللرا   مختلفللة مللن المملكللة أمللاكنفللي 

اللذه  وتزيلد  أسلعارالتلي تلنخف  في لا  األوقلاتالمملكة لم ت لاول اسلتغهل 
ادو د للهن )رجللل صلل مخزون للا منللل وفللي هللذا الصللدد يرللول الللدكتور  بللداه

فللي جللدك(  اوالتكنولوجيلل اإل مللالالسللعودي المعللروا ور لليس جامعللة  اإل مللال
مخزون لبنان من الذه  يفوو مخزون السعودية بالرام من الفرو الكبيلر  نأ

بج ود المملكة منذ  ردين تروم  .(18)المالية السعودية واللبنانية اإلمكاناتبين 
والخلللدمات وايرهلللا  وقلللد   ة والتجلللارك ثيثلللة لتنويلللع اقتصلللادها لي لللمل الصلللنا

دون مازالللت  أن للا إالاسللتتا ت أن ت رللو ختللوات ملموسللة فللي هللذا الصللدد 
 . (17)المملكة االقتصادية إمكانات  مع المستو  المتلو  والذي يتناس

 
 

 ثانيا: قطاع اليراعة في المملكة العربية السعودية 
 الجراراتولم يتم استخدام ترليدية  بدسالي كانت الزرا ة في السعودية تتم 

ال كوملللة السلللعودية  أقلللرت  وقلللد 2962فلللي متللللع  لللام  إالالزرا يلللة  واآلالت
 األجنبللليالمللال  رأس أ تللاوالللذي  األجنبيلللةقللانون االسللتثمارات  2961 للام 

 األوللللللا  كانلللللت الختلللللة الخمسلللللية (19)الملللللال اللللللوتني رأسيلللللر امتيلللللازات ان
رليل اال تماد  لا النفت والتوجل ت ا أهداف أهم( والتي من 2982-2982للمدك)



 

 
 
 

 [268] (33) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

فبعلد   (22) لدما إللان لو الزرا لة وقلد كانلت نتا ج لا مربوللة  األولفي المرام 
ال كومللة  لللا  للو  أقللدمت 2982 مليللة التنميللة فللي المملكللة  للام  بللدأت نأ

 (%12)وت مللت   الصال ة للزرا ة مجانا األرا يوتوزيع   الترو الزرا ية
وقلللدمت الرلللرو  تويللللة  األسلللمدكملللن قيملللة ( %22)ملللن تكلللاليا المعلللدات و

ذلللم بعللد صلللدور قللرار توزيلللع  أخلللر ف للله  للن خللدمات   دون فوا للد األجللل
ووفللو هللذا الرللانون تتللراو   2982لعللام  16الملكللي م/ بللاألمرالبللور  األرا للي
هكتلللار  (122)هكتلللارات وان التتجللاوز (22-2)بللين لإلفلللرادالممنو للة  األر 

مللنح  للو االسللتثناا  للن المسللا ة المللذكورك  مجلللس الللوزراا نأ إاللل للركات 
الممنو للة ل للخق ي مللل الجنسللية السللعودية وخللهل  األر تكللون  نأ لللا 

تسللل   منلللل  األر للللم يسلللتثمر المسلللتفيد  إنسلللنوات ثللله   ملللدك ال تتجلللاوز
كللل هللذ  السياسللات الزرا يللة لللن تكللون مجديللة دون م للاريع   .وتعتللا لغيللر 

 :أهم االميا   وت ليل اريع للري  دك م أن دتللري لذلم  إستراتيجية
  باإل ساام رو  الري والصرا  -2
 .م رو  الري في وادي نجران -1
 .اآلبارم رو  الفيصل النموذجي لتوتين البادية و فر  -2
   .الرمح إنتااواستخدام الترانة وبخاصة في  اآلليالتدري   -1

الرللرو  دون يرللدم  إذ 2961البنللم الزرا للي السللعودي فرللد ان للد  للام  مللاأ
ت لدد وفلو  األسلعارفوا د  وفيملا يخلق السياسلة التسلويرية فرلد تركلت الدوللة 

 . (22)م ددك كما سعت لل د من اال تكار أسعارالعر  والتل  دون فر  
 2972 املللل  لللام  للللاأ( 128العماللللة الزرا يلللة السلللعودية ) إجملللاليبلللل  

  كملا واصلل 1221(  لام629لا )ا  و  2992 امل  ام  إلا( 171) إلاازداد 
ارتفعللللللت  إذ( 1221-2972) النللللللات  الم لللللللي الزرا للللللي نمللللللو  خللللللهل المللللللدك

( خلهل الملدك %2.2) إلا (%2.2من ) اإلجماليمساهمتل في النات  الم لي 
 .(21)المذكورك

 (1جدول رقم 



 
   

  [169]    ميثاق خير هللا جلود                                   .الواقع االقتصادي في المملكة ..

 (33)(0228-1991  قيمة الناتج اليراعي السعودي
  ماليين الدوالرات(

 الناتج اليراعي السعودي السنة
2992 7128 

1222 9216 

1222 22127 

1228 22822 

  
االسلللللتيرادات  نأ إالاللللللرام ملللللن الج لللللود ال كوميلللللة سلللللالفة اللللللذكر  للللللا و 

وصلللت  إذالسللعودية مللن المللواد الزرا يللة اسللتمرت باالزديللاد منللذ التسللعينيات 
( 2.2)  ينلل ( مليلار دوالر بينملا الصلادرات كانلت فلي العلام9.6) 1226 ام 

  وخلللللهل (21)وهلللللذا ملللللايبين اخلللللتهل الميلللللزان التجلللللاري الزرا للللليمليلللللار دوالر 
 المزرو ة بنسلبة األرا يالعردين الما يين استتا ت السعودية زيادك رقعة 

المتروكللللة دون زرا للللة فرللللد كانللللت نسللللبت ا ن للللو  األرا للللي إمللللاسللللنويا  (1%)
ذا  اإلجمالية( من المسا ة 82%) قارنا هذ  الزيلادك بنسلبة النملو السلكاني   وا 

 للللدد سللللكان المملكللللة  إنتكللللون النتللللا   دون المسللللتو  المتلللللو  وبخاصللللة 
السلعودية ملن  االسلتيراد( مليون نسمة. وهذا ما انعكس  لا  جم 18تجاوز)

 إجملالي( من % 18.2)لبالسلع الزرا ية فرد تصدرت السعودية الدول العربية 
 .1229الواردات العربية للسلع الزرا ية  ام 

 إنتلاا  ففلي ملورتوالزرا يلة فلي السلعودية ال بلو  الم اصليل ال أهلمومن 
تنللت   إذالسللعودية بعللد مصللر مبا للرك  تللدتي 1222 إ صللاااتال بللو  ووفللو 

التمور فتلدتي  ماأ  (22)المر ات أسلو ( تن لل كتار المزرو  باستخدام 2.2)
يلللران اإلملللاراتبعلللد  التملللور إنتلللااالمملكلللة بالمرتبلللة الثالثلللة  الميلللا فلللي  . (26)وا 
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 نأ  مللن المتوقللع مللورتال إنتللاامجللال  السللعودية فلليلختللت الزرا يللة ووفللو ا
   الميا في المستربل الرري . مورتلل األولتكون المملكة المنت  

وفي مجال المنتجات الغذا ية التي تعتملد  للا الزرا لة والثلروك ال يوانيلة  
لجلللودك تمتللللم المملكلللة  لللركات م ملللة فلللي هلللذا المجلللال كسلللبت سلللمعة جيلللدك 

  إنعللللامالزرا يللللة  المرا للللي   الرصللللي: )الجللللوا الزرا يللللة  أهم للللاا منتجات لللل
  جللازان للتنميللة  نللادم  التمللوين  سللدافكو  ترفلليال للرقية  الغذا يللة   لللواني  

 .(28)  سافوال  تبوم الزرا ية(األسمام
يعللللاني الرتللللا  الزرا للللي فللللي السللللعودية مللللن  يلللل  الكفللللااك االقتصللللادية 

الختلللت االقتصلللادية  إن لللدك من لللا  با ألسلللالعامللللة  وذللللم  األيلللديوت لللغيل 
المزرو لللة وكلللان ا تمادهلللا  للللا العماللللة  األرا للليزيلللادك  إللللاكانلللت ترملللي 

لعزوا السعوديين  ن هلذ  الم نلة للذام كلان هلذا التوسلع سلببا فلي  األجنبية
زيادك العماللة الوافلدك  وفيملا يخلق االسلتثمار فلي مجلال الزرا لة فللم يتجلاوز 

تفترلللللر  المملكلللللة نأ  كملللللا (27)رات فلللللي المملكلللللةاالسلللللتثما إجملللللاليمللللن  (2%)
ميللا   ةت ليلل لللا  أسللاسللمصللادر الما يللة السللت ية لللذلم ف للي تعتمللد ب للكل 

اللللللر  فلللللي  أسللللللو وتسلللللتخدم  ت ليللللللم تلللللة  (22)ملللللن  أكثلللللرالب لللللر ول لللللا 
(29)الزرا ة

. 
 (1شكل رقم 

 المناطق اليراعية في المملكة أهم
(02) 
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 العربية السعودية ثالثا: قطاع الصناعة في المملكة
تولي اهتماما  نأ لا المملكة العربية السعودية  نأيجمع خبراا االقتصاد 

ت السعودية تفعلل هي أبد وهذا ما  متزايدا للرتعات االقتصادية اير النفتية
الختللت االقتصللادية  أولللت إذ. (20) وبخاصللة فللي مجللال الصللنا ة واإلمللارات

ونتيجللة  األخيللركصللة الختللت الللثه  كبيللرك وبخا أهميللةفللي المملكللة الصللنا ة 
 اإلجماليل ذا االهتمام ارتفعت مساهمة الرتا  الصنا ي في النات  الم لي 

 2991 لللام  (%6.9) إللللا 2969 لللام  (%2.91)ملللن  ال ريرلللي ايلللر النفتلللي
( مدينللة 21وزارك التختلليت السللعودية ويوجللد فللي المملكللة ) إ صللااات سلل  

 .(11)وينبع والدمام الجبلي أهم ا المدني والعسكري المجالينفي صنا ية 
 

 (0شكل رقم 
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 (03)المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية أهم

 
 

فللي مجللال الصللنا ة المدنيللة بللل   للدد المصللانع فللي السللعودية  تللا  للام 
 أثللا  (212) منسللوجات ومهبللس جللاهزك (222) ( مللواد اذا يللة121: )2998

مللللللللللواد بنللللللللللاا  (186) سللللللللللتيكيةوبه كيماويللللللللللة (222) ورو وتبا للللللللللة (282)
ي لللللللللللكل قتلللللللللللا  متنو لللللللللللة   (72) معدنيلللللللللللة ومعلللللللللللدات (822وزجاجيلللللللللللات )

مؤسسللللات  أهلللم  (11) جللللر الزاويلللة فللللي الصلللنا ة السللللعودية توكيمياويلللاالبتر 
كيملللللانول  نملللللا  التصلللللنيع  )المتردملللللة  اللجلللللين   تالبتلللللر وكيمياويلللللاقتلللللا  

ودية  سلللبكيم  بتللروكيم  بترورابللل   الصللل را  سلللافكو  سللابم  المجمو لللة السلللع
كيان  ينسا ( وتمثل هلذ  المؤسسلات ثرله اقتصلاديا يتجلاوز  لدود المملكلة  
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  لللر  أف للللصلللنفت سلللابم السلللعودية وا لللدك ملللن فعللللا سلللبيل المثلللال فرلللد 
 .(22)تالبتر وكيمياويا ركات  لا مستو  العالم في مجال 

صلللنا ة ال ديللد والصلللل   أهم للايوجللد فلللي المملكللة صلللنا ات ثريلللة  لللدك 
 إنتلاا مصنع جدك للصلل  بتاقلة بإن اا 2966في السعودية  ام  دأتبالتي 

 لللاأ (212) إلللاوصللل متلللع الثمانينيللات  فللي العللام  تللن  ديللد لللاأ (12)
وتواجللللل هللللذ   .تللللن سللللنويا (222) لللللاإتللللن  ديللللد وفللللي ن ايللللة التسللللعينيات 

  (16)وأوكرانيلللاالصلللنا ة فلللي المملكلللة منافسلللة سلللعرية وبخاصلللة ملللن رومانيلللا 
ع ال ديد والصل  في المملكة  لا كريات ال ديد المستوردك ملن تعتمد مصان

واهلم مصلانع  2979وملن الب لرين منلذ  لام  2971البرازيل والسويد منلذ  لام 
) ديللد( الواقعللة فللي  ال ديللد ترتصللر  لللا ال للركة السللعودية لل ديللد والصللل 

منترللة الجبيللل الصللنا ية والتللي تمللول جميللع ال للركات الثانويللة فللي المملكللة 
وقللللد  إداريللللة( منترللللة 22(  للللركة موز للللة  لللللا )228لبللللال   للللددها ن للللو )وا

ت اجلللللا  ربيلللللا (18) 2972 لللللام  اإلنتلللللاا أبلللللد  2989) ديلللللد(  لللللام  تدسسلللللت
تثبلت  خلرآفلي مجلال . 1222مليون تن  لام  (2) بإنتاابعد مصر المملكة 

صلللنا ة ملللواد  أهم لللاترلللدم المملكلللة  ربيلللا فلللي  لللدك صلللنا ات  اإل صلللااات
 إذالسعودية في المرتبة الثانية بعلد مصلر  تدتي السمنت إنتااي فف  (17)البناا
( 21ويوجلد ن لو ) 1227 إ صلاااتمليلون تلن وفلو  (28)ن و  إنتاج ابل  

 .  (19)في المملكة للسمنةمعمل 
 العربية الدول أوا ل من السعودية تعدفي مجال الصنا ات العسكرية 

 2919  ام للذخا ر مصنعا أن دت فرد   سكري تصنيع بإن اا فكرت التي
2922  ام اإلنتاا بدأ

 تدسيس في لمصر الر يس ال ريم كانت كما  (22)
 بداية ومع  واإلمارات قتر  ن ف ه 2982  ام للتصنيع العربية ال ي ة

 كان العسكري للتصنيع ختتا السعودية و عت الما ي الررن ثمانينيات
 سه  أو  تاد صفرة كل في المتكررك الصعوبات من التخلق دوافع ا أهم

 اإلنتاا هيكل تدسيس تم وقد. المت دك الواليات في اإلسرا يلي اللوبي بسب 
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 للصنا ات العامة ال ي ة: هما ستينير  مؤسستين من السعودي ال ربي
 السعودية الم رو ات أول وكان العسكرية  الصنا ات ومؤسسة  ال ربية
 بواستة وذخا رها (G13) رازت من ال جومية البندقية إلنتاا مصنع إقامة
 السعودي التعاون لبرتوكو  توقيع تم 2972 ام وفي (وكوخ هيكل)  ركة

 الواليات مع االتفاو تم كذلم  (22)الم ترم األسل ة إنتاا مجال في البرازيلي
 الصنا ات   دت وقد (21)(M16) (M1)تييبندق إنتاا  لا المت دك

 في الذاتي االكتفاا ت ريو إلا وصلت  تا تتورات  دك السعودية العسكرية
 العديد السعودية العسكرية الصنا ة إقامة  ن نت  وقد. ال خصية األسل ة

 اير كدثر اقتصاديا   انتعا ا   الخرا مدينة   دت إذ التنموية  اآلثار من
 مركز أصب تو  في ا  العسكرية للصنا ات العامة المؤسسة لوجود مبا ر
  لا المواتنين دد من   صل  ي   ابت الم يتة للمناتو   اري جذ 

 سعوديين مستثمرين بين م اريع وافتت ت العسكرية  المصانع في واا ا
 للروات التسليح  رود من أي  لا ال صول عدوي. أجان  ومستثمرين
 في (%22) بن و العرود قيمة من جزا باستثمار م روتا   المسل ة
 األقمار إنتاا في امل وا تتورا   دت المملكة إن كما  (22)المملكة

(21)الصنا ية
.  

 :في السعودية واألسل ةال ركات المنتجة للمعدات والذخا ر  أهم ماأ
ترلوم بتصلنيع العربلة المدولبللة  : لركة  بلد اه الفلارس للصلنا ات الثريللة -2

 .(22)مخصصة لهستته ال "ف د" البرما ية
 يلة خاصلة للدباباتتصلنيع أناملة إلكترون :لكترونيلات المتردملة لركة األ -1

(M1,M2) واسللللتتا ت   ولو للللات إلكترونيللللة للرنابللللل الموج للللة بللللالليزر
   .منتجات ا العديد من ال ركة تصدير

  ركة السهم للتا رات: تردم خدمات فنية في صيانة وت غيل التلا رات -2
 المسلللللاندك الفنيلللللة للتلللللا رات ف للللله   لللللن الريلللللادكك وا  لللللادك تصلللللميم قملللللر 
 .نذار المبكرالعامودية وتا رات اإل
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 لعمه للل المصللنع يرللدم :االلكترونيللة األهللداا ألنامللة السللعودي المصللنع -1
 ميلللادين أنلللوا  لكافلللة التنفيذيلللة والرسلللوم الفنيلللة والتصلللميمات الدراسلللات
  .التدري  مسا دات وت غيل وتركي  وتوريد الرماية

 إ ملللال رجلللال ملللن مسلللاهمة  لللركة وهلللي: الم لللدودك العربيلللة GD  لللركة -2
  األمريكيللة (General Dynamics Corporation)  للركة مللع نسللعوديي
 والمدنيللللة العسللللكرية المعللللدات وت للللدي  وتعللللديل وصلللليانة ت للللغيلب ترللللوم

  . (26) لي ا والتدري 
  تلدري فلي متخصصلة سلعودية مجمو ة هي مجمو ة مصانع العربية: -6

 والسلليارات المدر للة العربللات بصلنا ة وترللوم والمدنيللة العسللكرية العربلات
 .(28)الخاصة للم ام العسكرية

 
 سييييوق االسيييي م، رابعييييا: الوبييييع المييييالي فييييي المملكيييية العربييييية السعودية

 المصارف( 
2987السعودي بصورك رسمية  ام  األس مسوو  دان 

المتلاجرك  نأ اال (27)
قبللل ذلللم  مللن خللهل الوسللتاا ايللر المللرخق ل للم كانللت قا مللة األسلل مفللي 

 للركة  أول 2922م ا لل أسسللتربيللة  التللي كانللت  للركة السلليارات العالتللاري   ف
 مؤسسلللة النرلللد أدخللللت 2992  وفلللي  لللام (29)للتلللداول أسللل م اسلللعودية تتلللر  

و الماليلة لتكلون ج لة هي لة السلو   لدتن 1222لكترونيا وفلي  لام أ لياآنااما 
داريلابالرقابللة وهلي هي للة مسللترلة ماليللا ع تل للمسلترلة ت لللر يس  مبا للركتتبللع  وا 

 إذ فللراداألمللن السللعودي  األسلل متعللاملين فللي سللوو جللل المو   مجلللس الللوزراا
  .(61) (%92) إلاوصلت نسبت م 

( مليللللار لاير 288خسللللر السللللوو ن للللو ) 1227العالميللللة لعللللام  األزمللللةوفللللي 
قيمللة  إجمللالي نأهي للة السللوو السللعودية  أ لنللتسللعودي وفللي العللام المللذكور 

قيملللة  ملللاليإج( ملللن 91.6) اإلفلللراد( مليلللار لاير نسلللبة 222التعلللامهت بلغلللت )
الرتلللا   أصلللابت أن للا إالوهلللذا مايؤكلللد الخسللا ر كانلللت فاد لللة  (62)التعللامهت
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فللي المملكللة  بللر ناللام الم للافا  األسلل ممللن العللام. يللتم تللداول  أكثللرالخلاق 
 لكلت  إذ  ( 61) ربيلا األكبلرالمالية السلعودية  األوراولكترونية ويعد سوو األ

قيملللة  إجملللاليملللن  (%22)السلللعودي ن لللو األسللل مقيملللة التلللداوالت فلللي سلللوو 
و دد ال لركات   2101 إ صاااتوفو  المالية العربية األسواوالتداوالت في 

النار  لن سلوو  . وبغ (62)(  ركة026ت ارم في السوو السعودي )التي 
لللذلم ف للي مللن  بسللب  واردات الللنفت السللعودية لللدي ا وفللرك ماليللة فللان األسلل م

   .(61)مالدول المان ة والدا نة  لا مستو  العال
  ف لللو مملكلللة العربيلللة السلللعوديةفلللي الالنالللام المصلللرفي  فيملللا يخلللق أملللا

فللي  أن للدتالتللي  )سللاما( مؤسسللة النرللد العربللي السللعودي يعمللل ت للت مالللة
  وقلللد تلللم تناللليم الرتلللا  المصلللرفي وفلللو نالللام مراقبلللة المصلللارا 2921 لللام

 ويعللد الناللام المصللرفي السللعودي  2966الصللادر بالمرسللوم الملكللي فللي  للام 
االهتمللام  ات تركللزيفللي السللتين أ للد أكثللر األنامللة سللهمة وكفللااك فللي العللالم.

 مللال  لللا و للع وصلليااة األنامللة واللللوا ح المصللرفية فللي اللل اتسللا  األ
اللذي ملنح  مصاراإصدار ناام مراقبة التم  2966وتم في  ام    المصرفية

فللللللي  رللللللد و  مؤسسللللللة النرللللللد العربللللللي السللللللعودي صلللللله يات رقابيللللللة واسللللللعة.
مليلللار ( 92)مليلللار لاير إللللا ( 2)أصلللول المصلللارا ملللن ارتفعلللت  اتيعينالسلللب

مليللللللار لاير. وأ لنللللللت ( 67)مليللللللار لاير إلللللللا ( 1)لاير  وارتفعللللللت الودا للللللع مللللللن
ال كوملللة السلللعودية فلللي ذات العرلللد  لللن الم لللاركة السلللعودية ملللع المصلللارا 

( 21)   كلللللان لع للللرك مصلللللارا  مللللن أصلللللل2972األجنبيللللة. وب للللللول العللللام 
المملكة  م اركة أجنبية كبيلرك  وارتفلع  لدد فلرو  المصلارا إللا  مصرفا  في

 ات وبعللد انت للاا أزمللة الخلللي    لل د الن للاتيفر للا . بينمللا فللي التسللعين( 118)
الترلبات المفاج لة فلي أسلعار اللنفت واألو لا  تؤثر  المصرفي نموا  سريعا . ولم

ا  يتواجلد فلي .  اليلالسلعودي الدولية الصعبة  للا اسلتمرار انتعلا  االقتصلاد
مصرفا  وتنيا   وقد من ت ( 21)مصرفا  من ا ( 12)المملكة العربية السعودية 

ال كومللللة السللللعودية أولويللللة كبللللر  لتللللدري  وتنميللللة المللللوارد الب للللرية الوتنيللللة 
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فلللللي المصلللللارا  اإلربلللللا وارتفلللللع صلللللافي   (62)العامللللللة فلللللي هلللللذ  المصلللللارا
 1229م كانللت  للام معللدالت الت للخ .(66) 1222 للام  (%2)السللعودية بنسللبة

  تعّملدت 1229ومنذ منتصا  ام  (67)(2.2) إلا 1222( ارتفعت  ام 2.2)
%1 ند  إبراا أسعار الفا دك السعودي مؤسسة النرد العربي

(67).                                                   

 
المصارف في المملكة: أهم  

بالربا( يتعاملال) التجاري األهلي -2  

 عودي البريتانيالس -1
 السعودي الفرنسي -2
 السعودي ال ولندي -1
 السعودي لهستثمار -2
 العربي الوتني -6
 البهد -8
 الريا  -7
 سامبا -9

 )اليتعامل بالربا( الجزيرك -22
 )اليتعامل بالربا( لراج يا -22
 )اليتعامل بالربا( اإلنماا -21
 (69))اليتعامل بالربا( اإلسهميفيصل  -22

الرتللا  المللالي  قللد تللؤثر  لللا يالمخللاتر الخارجيللة أهللم العوامللل التلتمثلل 
خاصلللة  لللدو  تبلللاتؤ كبيلللر فلللي نملللو اإلقتصلللاد العلللالمي والتلللوترات  للمملكلللة

 ملللن  بلللات السلللعرية ال لللادك ألسلللعار اللللنفتالجيوسياسلللية فلللي المنترلللة أو الترل
السياسللية فللي المنترللة يخلليم  لللا  نا يللة أخللر  سيسللتمر امللو  األو للا 

اإل لللرار بثرلللة ال لللركات  إللللاوسللليؤدي أي تفلللاقم للتلللوترات الرا ملللة  اداالقتصللل
  .(82)المال وأسواوالمصارا بوالمست لكين 
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( قللد أد  إلللا جمللع فللا   1222-1222موازنللة المملكللة فللي )كللان  جللم 
ونتيجلللة للللذلم فرلللد ارتفعلللت الموجلللودات   مليلللار لاير (691)للللد  الدوللللة بواقلللع 

لللللذلم كانللللت موازنللللة ..(80)مليللللار لاير (618) النرديللللة الخارجيللللة السللللعودية إلللللا
 مليللار (791)أكبللر موازنللة فللي تللاري  المملكللة  بللإيرادات متوقعللة بلغللت  1222
 127لاير ) مليلللار (712)فلللي مرابلللل نفرلللات مرلللدارها   (دوالر مليلللار 127لاير )

 لللا الم للاريع التنمويللة لرتا للات  1222وركللزت موازنللة  للام   (بليللون دوالر
ة والخلللدمات األمنيلللة واالجتما يلللة والبلديلللة والميلللا  والصلللرا التعلللليم والصللل 

                                .                 (81)الص ي والترو والتعامهت اإللكترونية ود م الب   العلمي
                                                              

 خاتمة واستنتاجات
)مملكللللللة نجللللللد وال جللللللاز  2916عودية ال ديثللللللة  للللللام ن للللللدت الدولللللللة السلللللل

الذي كلان  2921المملكة العربية السعودية  ام  إلاومل رات ا( وتغير اسم ا 
لبنلللاا مؤسسلللات الدوللللة  وقلللد بريلللت السلللعودية تعلللاني اقتصلللاديا خلللهل  إيلللذانا

ت صللل  للا مللوارد  بلدأتفلي العرللدين التلاليين  إمللا  واألربعينيلاتالثهثينيلات 
االنتهقلللللة  إن إالملللللع  لللللركة ارامكلللللو   اإلربلللللا مناصلللللفة  مبلللللدأعلللللد مربوللللللة ب

 أسلعارفلي سلبعينيات الرلرن الما لي بعلد تعلديل  بلدأتاالقتصادية السلعودية 
بتتبيللللللو الختللللللت  فبللللللدأتالللللللنفت وسلللللليترك الدولللللللة السللللللعودية  لللللللا ثروات للللللا 

اهتمامللا متزايللدا للرتا للات ايللر النفتيللة فللي م اولللة  أولللتاالقتصللادية التللي 
مساهمة هلذ   مازال إذاال تماد  لا النفت  وقد نج ت نسبيا في ذلم  لترليل

تتتور  نأمن الواردات السنوية  لكن من الممكن  %22 تتجاوزالالرتا ات 
هللللذ  النسللللبة فللللي المسللللتربل الرريلللل  وبخاصللللة بعللللد تنللللامي الرتللللا  الخللللاق 

تت للا ا  نأالتللي مللن الممكللن  األجنبيللةالسللعودي ف لله  للن االسللتثمارات 
البي للللللة االقتصللللللادية السللللللعودية تللللللنعم باسللللللتررار وو للللللو  فللللللي  ة أنوبخاصلللللل

 :  أهم ا دد من االستنتاجات  إلاالتعامهت. ومن خهل الب   تم التوصل 
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يرفلز  نأهلم اقتصلاد  ربلي وملن المتوقلع أقلو  و أيعد االقتصاد السعودي  -2
 قفزات م مة خهل العرد الثاني من الررن ال ادي والع رين.

وسلليبرا كللذلم فللي  لهقتصللاد السللعودي األساسلليةنفت الد امللة مللايزال اللل -1
 .المستربل الرري 

ذاتيلللا ملللن  اكتفلللاات للل د المملكلللة فلللي المسلللتربل المنالللور  نأملللن الممكلللن  -2
ال بو )ال نتللة وال للعير( وبخاصللة بعللد الترنيللات المتتللورك للللر  التللي 

 تستخدم ا المملكة.
ن ا مازاللت دون المسلتو    دت الصنا ات السعودية تتورات م مة  لك -1

 .المملكة المادية بإمكاناتن دولة المدمول م
 أكثللريسللت وذ  لللا  إذ ربيللا  األكبللرالماليللة السللعودية  األوراويعللد سللوو  -2

من نصا المعامهت المالية العربية  والناام المصرفي السعودي يتمتع 
 بسمعة جيدك.

 إن إالمعامهت ا المالية  في  اإلسهميةبالرام من تبني المملكة لل ريعة  -6
تسلتتيع المملكللة أن توقف للا وبخاصللة فللي  في لا معللامهت مصللرفية ربويللة

 .المعامهت المالية داخل المملكة
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Saudi Arabia was suffering economically during the 1930s 

and1940s. In the decades it started to gain adequate revenues after 

the principle of of profit sharing with ARAMCO. But Saudi 

economic break through was in the 1970s after oil prices adjusting as 

it began to implement the economic plans where it has paid an 

increasing attention 

to non-oil sectors but the success was relative as the contribution 

of these sectors is still below the required level. 

Saudi's economy is classified in the first grade among Arab 

countries for its material and moral potentials. Globally, Saudi's 

economy is considered one of the biggest (20) economies and the 

position (9) in terms of economic stability, also; it ranked (11) at the 

level of attracting investment countries and it owns(20) of the world's 

oil supply. Saudi per capita income average is about (78) Reals. 

 

 
 
 
 
 
 

 ال وامش والمصادر
                                                 

 )االنترنت(:  ( البنوك السعودية، الشبكات المتصلة1)
economy-banks.info/saudi-www.saudi 

  السددعودية ، يدد الة الشددر  ( حمددب  ددد ابددب ال اددي ،" الشددان،  لاددي يصددنس ال ددرا  الساا دد   دد0)
                     :0221ا ريل 17 (9337األو ط، العبد)
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( حسد حمبان العلكام،   ناة يدنس ال درا  الردا ا  السدعودا ، المالدة العر ادة للعلدوس الساا داة، 3)

 .10 -07، ص ص1991(، تشريد الثان 7العبد)
 ( البنوك السعودية ، المصب  السا ق.0)

زيددز الر ددر ، السددعودية  ددارم دولددة وةاتمددس بددراثم  دد  تار ددة  لدد  بددرن ةددد الت ددوالت ( ابددب الع1)
(، 0211والنشددددر، ) اددددروت،  لأل  ددددا ، الشددددبكة العر اددددة 0اللكريددددة والساا دددداة والتنمويددددة،  

 .879ص

(، 0222(، ) اددروت، تشددريد الثددان ،039(، العددبد)02( ةالددة ات دداد المصددا ب العر اددة، المالددب)3)
 .021ص

-3، ااةعة الملك اببالعزيز، ص ص،هاكل االبتصاد السعودا1 ات ابتصادية ةعايرم، ج( ت با8)
 : ةتاح الى الشبكات المتصلة:8

 www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/Part1.pdf  

 دبدات الترلدز الصدناا   د  المملكدة العر ادة السدعودية ، ااةعدة ( ةمبوح الر اب الكسوان ،   ة7)
 ، ةتاح الى الرا ط:01الملك  عود،ص

faculty.ksu.edu.sa/alkhatib/arabic/ف20%الصناعي20%التركز20%محددات...  

 ،" الشان، المصب  السا ق. (9)
 .11-10ص ( العلكام، المصب  السا ق، ص12)

 اوالتكنولواادد اإلامددا"و ئدداج ااةعددة  اإلامددا"( ل دداث ةددس الددبلتو  ابددباح يدداد  دحدد ن،  اددل 11)
 للباح (.  إنصات) 0213 /8/3   ابم،  رناةج اضاثات، بنام العر اة،  تا ين  األهلاة

(12) Said H. Hitti and George T. Abed, "The Economy And Finances Of 

Saudi Arabia", International Monetary Fund, Vol. (21), No. (2), (Jol., 

1974),  P.255. 

IVSL) المكتبة العلماة اال تراضاة العراباة) 
 12-37(، ص ص1989)، ال  ا ة  رس، 1( ،.ا.  الو لاي، السعودية والغرب،  13) 
 128 -123( المصب  نلسه، ص ص 10)

(15) Hitti and Abed, Op. Cit., P. 255. 

ةنظمددة التاددا م العالماددة واتلابددات  تددي اراددان  رانسددوا  ددازنك، االبتصددادات الرلاااددة والعولمددة  (13)
للب ا دددات  اإلةدددا ات، ةرلدددز 0التادددا م ال رم، ددد ي الرلددداج العر ددد   ددداد الم ا ظدددة والتغاادددر،  

 .017(، ص0227، )ا وظب ، اإل تراتاااةوالب و  
 .111-110  لاي، المصب  السا ق، ص ص  الو (18)
 . 018 ازنك، المصب  السا ق، ص  (17)

http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/Part1.pdf


 

 
 
 

 [282] (33) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

                                                                                                              
االنعكا دددات االبتصدددادية واالاتمااادددة لل لدددرم النل ادددة الدددى دو"  الدددر ا   دددا س اللدددا س،  ( ابدددب19)

(، ةرلددز د ا ددات الوحددبم 333(، العددبد)30، ةالددة المسددت بل العر دد ، السددنة)  ةالددج التعدداون
 .01(، ص0229العر اة، ) اروت، ايا 

: تباينددددات حددددادم و ددددرص ةواتاددددة ، ةرلددددز الازيددددرم  0213 االبتصدددداد العر دددد   دددد  اددددو ج بددددرس،  (02)
 للب ا ات   

studies.aljazeera.net/reports/2013/01/20131228472549492.htm 

، يددنبو  الن ددب 0211الت ريددر االبتصددادا العر دد  الموحددب لعدداس وآخددرونااةعددة الددبو" العر اددة  (01)
 .303(، ص0211ظب ،  ، والعر  ، )

والسدددعرية للمملكدددة العر ادددة  اإلنتااادددة( امدددا  ة مدددب  دددلو العبدددادا، ة دددبدات الساا دددة النل ادددة 00)
، اإل تراتاااةللب ا ات والب و   اإلةا ات(، ةرلز 130،  د ا ات ا تراتاااة)0السعودية،  
 .30(، ص1100)ا وظب ، 

 . 92، 73، 70 ااةعة البو" العر اة، المصب  السا ق،ص (03)

 . 303 ،338  نلسه، ص( المصب00)

يدددنااة الدددنلط والغدددا   ددد  دو" ةالدددج التعددداون لدددبو" الرلددداج العر ادددة  ( ابدددب العزيدددز الكعبددد ، 01)
، النشدددرم الشدددمرية لمنظمدددة االب دددا  العر ادددة  الت دددبيات واللدددرص  ددد  ال دددرن ال دددادا والعشدددريد

  .00(، ص0221(، )تمو 8(، العبد)03) المصب م للبترو")اوا ك(، السنة
 . 0با ات ابتصادية ، المصب  السا ق، ص( ت 03)

 ( ل اث ةس البلتو  ابباح ياد  دح ن، المصب  السا ق.  08)

 ( البنوك السعودية ، المصب  السا ق.07)

 .129-127(  الو لاي، المصب  السا ق، ص ص09)

(30) Michel H. Nehme," Saudi Dvelopment Plans Between Capitalist and 

Islamic Values", Middle Eastern Studies, Vol.(30), No.(3), (Jul., 1994), 

P.634.(IVSL)   

، ةرلدز د ا دات الوحدبم العر ادة، ) ادروت، 1، الساا ة الز اااة    البلدبان العر ادة،  ( ةنى  حمة31)
 .91-91(  ، ص ص0222

والت ددبيات التدد   تمدداوإةكاناالز ااددة السددعودية ة وةاتمددا  ( احمددب يددباس ابددب الصدداحب الشددباب ، 30)
(، ةرلدز د ا دات الوحدبم العر ادة، 333(، العدبد )30) ، ةالة المست بل العر  ، السنة تواامما

 .110-111 (، ص0229) اروت، اب
 .111 ( المصب  نلسه، ص33)

 .113 ( المصب  نلسه، ص30)
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 . 19 -08ااةعة البو" العر اة، المصب  السا ق، ص ص (31)

 32 لادددون دوال ، يددد الة ال اام)لندددبن( 017ةوا ندددة السدددعودية: النل دددات  ( شدددعبان الدددبوا ا،  33)
 .0210ديسمبر 

alhayat.com/Details/467235 

 ، ةتاح الى الرا ط:5، اال تثما  لباتا"، ص1102( نظرم ل بتصاد السعودا لعاس 38)
static.mubasher.info/.../ ا" 20% االبتصاد20%-20%  لا اتا" 20% اال تثما 

 .113-110 الشباب ، المصب  السا ق، ص ص  (37)

( اا ددم ة مددب يو ددي لددرس، الددو ن الااو ددولاتاك  للمملكددة العر اددة السددعودية ، ةالددة د ا ددات 39)
 .02 ( ص0220(، )ااةعة الكويت، 113) (، العبد32) الرلاج والازيرم العر اة ، السنة

    ( الشكل ةتاح الى الرا ط:02)

www.mo3alem.com/vb/images/uploads/1_743147bc293d406b4.jpg 

التصللنيع فللي دول الخلللي  ج للود مبذولللة لمواج للة "وريللدك  لللي مليللاني   (01)
(  21  مجلللللة اخبللللار الللللنفت والصللللنا ة  السللللنة)"ت لللديات اقليميللللة ودوليللللة

 .8( ق1222( )ابو ابي  تموز291العدد)

 .11 ، المصب  السا ق، صت با ات ابتصادية (00)
 الى الرا ط: الشكل ةتاح (03)

www.mo3alem.com/vb/images/uploads/1_2789347a61bc7b32cd.jpg 

 .1-7 الكسوان ، المصب  السا ق، ص (00)
(

01
 .  12نظرم ل بتصاد السعودا، المصب  السا ق،ص (
ينااة ال بيب والصدلب  د  دو" ةالدج التعداون الرلااد  الوابدس  نو اد ابب الرحمد المات  ،  (03)

(، 393(، العددددبد)23الددددنلط والصددددنااة، السددددنة) إخبددددا ، ةالددددة  يات المسددددت بلالددددراهد وت ددددب
 .03-00( ص0223)ا وظب ، ايلو"

ينااة ال بيب والصلب    المملكة العر اة السعودية د ا دة  د    ريا"  نت ة مب الماارا،   (08)
(، 123) د(، العددب07، ةالددة د ا ددات الرلدداج والازيددرم العر اددة، السددنة) الاغرا اددة االبتصددادية
 .09-08(، ص ص 0220اب-ااةعة الكويت، تمو 

(07
 .  80- 81ااةعة البو" العر اة، المصب  السا ق، ص ص (

 . 8، صنظرم ل بتصاد السعودا، المصب  السا ق (09)
(، 1990، ةرلدز د ا دات الوحدبم العر ادة،) اروت، 1( يزيدب يداي ، الصدنااة العسدكرية العر ادة،  12)

 .083ص

 .080-082نلسه، ص ص( المصب  11)
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 :ينااة الس ح والت ناات ال ر اة    السعودية ، ةوبس  احات ال اران"( 10)

0flying.com/showthread.php?t=2590. 

 .0220 – 1-1(، و ا م الب س وال اران السعودية، 101( ةالة الب اع، العبد)13)

 ( ينااة الس ح والت ناات، المصب  السا ق.10)

 ةوبس  احات ال اران: ( الموضوع الااةس لل وات المسل ة،11)
flying.com/showthread.php?t=2590 

 ، المصب  السا ق.ينااة الس ح والت ناات (13)

 ات المسل ة، المصب  السا ق.( الموضوع الااةس لل و 18)
، 0( ابب العزيز ة مب البخال،  و  اال مم السدعودا بدراثم تا يرادة وا تشدراب للمسدت بل،  17)

 .8(، ص0212دا  اللا ا  ، ) اروت، 
(59) Rolf Meyer – Reumann," The Banking System In Saudi Araabia", 

Arab Law Quarterly, Vol. (10), No. (3),  (1995),  P.49. (IVSL)  

 . 130 البخال، المصب  السا ق، ص (32)
 .890، 17الر ر، المصب  السا ق، ص  (31)
(، 0222(، ) ادروت، تشدريد الثدان ،039(، العدبد)01ةالة ات داد المصدا ب العر ادة، المالدب) (30)

 .023ص

 .103ص ( ااةعة البو" العر اة، المصب  السا ق،33)

 .090( المصب  نلسه،ص30)

 .090( المصب  نلسه،ص31)
 .139( المصب  نلسه،ص33)

 .108( المصب  نلسه،ص38)

 .0212لانون االو"  18(، 11113( ي الة الرياض)الرياض(، العبد)37)

 .1( نظرم ل بتصاد السعودا، المصب  السا ق، ص39)
 ، ةتاح الى الرا ط:  0213(   ب  البلوا،  االبتصاد السعودا للعاس 82)

alphabeta.argaam.com/article/detail/90764  

 ( برس، المصب  السا ق.81)
 ( البوا ا، المصب  السا ق.80)

 
 
 

http://4flying.com/showthread.php?t=2590
http://4flying.com/showthread.php?t=2590
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