الواقع االقتصادي في المملكة ...

ميثاق خير هللا جلود

[]162

الواقع االقتصادي في المملكة العربية السعودية
ميثاق خيراهلل جلود
مدرس/قسم الدراسات االسياسية واالستراتيجية
مركز الدراسات االقليمية/جامعة الموصل
تاريخ استالم البحث 3102/6/32

تاريخ قبول النشر 3102 /9/8

مستخلص البحث

كانت السعودية تعاني اقتصاديا خالل ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين ،إما فيي
العقدين التاليين بدأت تحصل علي ميوارد مقبولية بعيد مبيدأ مناصيةة اإلربيا ميع شيركة
أرامكو ،إال أن االنطالقة االقتصادية السعودية بدأت فيي سيبعينيات القيرن المابيي بعيد
تعييديل أسييعار اليينةط فذخييتت بتطبيييق الخطييط االقتصييادية التييي أولييت اهتمامييا متيايييدا
للقطاعات غير النةطية وقيد نجحيت نسيبيا فيي تلي إت ماياليت مسياهمة هيتا القطاعيات
دون الطمو .
يصنف االقتصاد السعودي بالمرتبية األولي علي مسيتوا اليدول العربيية ،وتلي لميا
يملكه هتا البلد من إمكانات مادية ومعنوية ،عالميا تم تصنيف اقتصاد المملكة العربية
السييعودية واحييدا ميين أكبيير  )02اقتصيياداف فييي العييالم ،والمركييي  )9ميين حيييث االسييتقرار
االقتصييادي ،كمييا احتلييت المركييي ( )11عل ي مسييتوا البيليية الجاتبيية لالسييتثمار ،وهييي
تمتل ي نحييو  )%02ميين المخيييون النةطييي فييي العييالم .متوسييط دخييل الةييرد السييعودي
نحو  )87ألف لاير.

مقدمة:
يمث ل للل االقتص ل للاد ف ل للي الوق ل للت ال ا ل ل لر أه ل للم ركيل ل لزك م ل للن رك ل للا ز ال ل للوزن
الجيوبل لوليتيكي ل للدول العلللالم إذ يل لرتبت ارتبات للا مبا ل ل ار باألو للا الداخلي للة
وملد االسللتررار السياسللي والمجتمعللي ف له للن الج للد الخللارجي ومسللتو
التفا للل وال للور الللدولي والرللدرك لللا الم للاركة فللي االسللت راقات الدوليللة
مما ي في قوك لا الن ات الدبلوماسي والذي بلدور يلنعكس بال لرورك للا
مو ع الدولة لا السا ة اإلقليمية والدولية.
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يصللنا االقتصللاد السللعودي بالمرتبللة األولللا لللا مسللتو الللدول العربيللة
وذلللم لمللا يملكللل هللذا البلللد مللن إمكانللات ماديللة ومعنويللة يللدتي فللي مرللدمت ا
امتهكل المخزون النفتلي األول للا مسلتو العلالم ف له لن اللة التلراكم
فللي النمللو االقتصللادي لللا كللس دولللة مثللل العلراو مللثه للانا مللن للرو
وم لاكل ما ازلللت تخليم باهل للا للا اقتصللاد وكملا هللو معلروا فلإن وجللود
األمللاكن المردسللة للمسلللمين لللا األ ار للي السللعودية أ للاا ثرلله اقتصللاديا
دا مللا كللل ذلللم وأكثللر أ تللا صللانع الر لرار السياسللي السللعودي قللدرك لللا
اإلفللادك وتتللوير الرتا للات ايللر النفتيللة وان كللان ذلللم مللازال دون المسللتو
المتلو .
تللم ال للرو ب للذا الب ل لتسللليت ال للوا لللا الللوزن االقتصللادي للمملكللة
العربي للة الس للعودية باال تم للاد ل للا األرق للام الموثوقل لة والوص للول إل للا نتيج للة
ابتدا ية ول الرلدرات االقتصلادية ل لذا البللد .وملن الجلدير باللذكر إن الب ل
ركل للز لل للا أهل للم قتا ل للات االقتصل للاد السل للعودي (الل للنفت والتاقل للة الز ار ل للة
الص للنا ة الو للع الم للالي) .وق للد ت للم تن للاول المو للو م للن خ للهل الم للاور
اآلتية:
أوال :قتا النفت والتاقة والموارد التبيعية في المملكة العربية السعودية.
ثانيا :قتا الز ار ة في المملكة العربية السعودية.
ثالثا :قتا الصنا ة في المملكة العربية السعودية.
رابعييييييا :الو ل للع الم ل للالي ف ل للي المملك ل للة العربي ل للة الس ل للعودية (س ل للوو األسل ل ل م
المصارا).
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ل للا ال للرام م للن ا تمل للاد المملك للة العربي للة السل للعودية ل للا ال للنفت ب للكل
أساس يختاا من يان إن المملكلة دوللة ريعيلة تعتملد للا اللنفت فرلت إذ
تتمتللع باقتصللاد متنللو تتبللع آليللات السللوو الللذي يرللوم لللا العللر والتل ل
و لا المنافسة وال توجد قيود لا مليات الصلرا األجنبلي كملا ال يوجلد
ا للر أو قي للود ل للا الل لواردات م للن الس لللع باس للتثناا للدد قلي للل م للن الس لللع
ر ية أو ألسبا ٍ أمنية وتتسم التعريفة الجمركية
الممنو استيرادها ألسبا
بل وتعفلا بعل السللع األساسلية المسلتوردك ملن
لا الواردات باالنخفا
الرس ل للوم الجمركيل للة .وفيمل للا يخل للق وزن االقتصل للاد السل للعودي لل للا المسل للتو
العالمي فرد تم تصنيا اقتصلاد المملكلة وا لدا ملن أكبلر ( )12اقتصلادا فلي
العللالم والمركللز ( )9مللن ي ل االسللتررار االقتصللادي كمللا ا تلللت المركللز
( )22لا مستو البي ة الجاذبة لهستثمار( .)0متوست دخل الفرد السعودي
ن و( )87ألا لاير سنويا .تعد المملكلة ملن أكبلر اللدول فلي المنترلة مسلا ة
وهي تمتلم ن و ( )%12من المخزون النفتي في العلالم األملر اللذي جعلل
مسللدلة أمن للا واسللتررارها ال تعني للا ف س ل وانمللا تعنللي معاللم دول العللالم
وبخاصلة اللدول الصلنا ية انتهقللا ملن أن اللنفت اليلوم وسلليبرا كلذلم فللي
المستربل المناور ريان االقتصاد العالمي( )1وا دها المالية كبيلرك جلدا
وبذلم توفر لصانع الررار السعودي مرونة في اتخاذ الررار فتالما كان المال يغتي
األختاا و لا العكس منل فان العجز االقتصادي يريد صانع الررار(.)2
منذ أواسلت رلد السلبعينيات ملن الرلرن الما لي ل د االقتصلاد السلعودي
للددا مللن الرف لزات المتس لار ة التللي قللادت فللي مجمل للا إلللا م للا فة النللات
ال للوتني اإلجم للالي أكث للر م للن ( )22مل لرك ف للي ( )17ام للا األم للر ال للذي مك للن
المملكللة مللن تبنللي وتنفيللذ للددا مللن الختللت التنمويللة التمو للة التللي ارتكللزت
بالدرجللة األولللا لللا إن للاا البنللي الت تيللة وتنميللة الرللو الب لرية وتعزيللز
وتنوي للع الص للادرات اي للر النفتي للة .وف للي ر للد الثمانيني للات تراجع للت إيل لرادات
ال كومة بدرجة كبيرك من ( )267مليار لاير في ام  2972إلا ( )221مليلار
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لاير في ام  2978نتيجة لهنخفا ال اد فلي أسلعار اللنفت العالميلة .واللذي
ا د بدور غوتا كبيلرك للا نو يلة أصلول المصلارا التلي تلدهورت ملع
تباتؤ النمو .و انت المصارا من الررو المتعثرك مما أد إلا انخفلا
أربا ا( .)2في التسلعينيات بلدأت م لرو ات اإلصله االقتصلادي ملن أجلل
االن ل لمام إلل للا منامل للة التجل للارك العالميل للة( )5ومنل للذ ل للام  2999ت ديل للدا ل ل د
االقتص للاد الس للعودي تت للورات هام للة ك للان أبرزه للا ت ري للو مع للدل نم للو رير للي
مربللول مللع انخفللا معللدل البتالللة والعجللز فللي المي لزان التجللاري( )6ونتيجللة
الللدين العللام مللن ( )662مليللار لاير للام 1221
للتتللور االقتص لادي انخف ل
()7
إلا ( )128مليار لاير ام . 1228
واستكماال ل ذا التتلور بلدأت ال كوملة بالسلما للرتلا الخلاق والمسلتثمرين
األجانل الم للاركة فللي قتللا ي توليللد التاقللة واالتصللاالت وفللو ناللام االسللتثمار
األجنبي المعمول بت اليا والذي صدر ام  2987في اثنتي رك ملادك أهم لا
تمت للع رأس الم للال األجنب للي بمثي للل الم ازي للا الت للي يتمت للع ب ل لا رأس الم للال ال للوتني
ف لله للن اإل ف للاا م للن ال ل ل ار لم للدك للر س للنوات ومن للذ الب للدا ك للان أه للم
أهللداا االسللتثمار األجنبللي تتللوير قتللا الصللنا ة إال أن واقللع الصللنا ة فللي
المملكللة مللازال م تكل ار للرتللا العللام وبخاصللة للصللنا ات البتروكيمياويللة وتكريللر
الللنفت وتنافسلليا لبللاقي الصللنا ات التللي يسلليتر لي للا الرتللا الخللاق( .)8ومللن
للمن ج ودهللا الراميللة إلللا جللذ االسللتثمارات األجنبيللة وتنويللع االقتصللاد فرللد
ان للمت المملكللة العربيللة السللعودية إلللا منامللة التجللارك العالميللة فللي للام 1222
بعد دك سنوات من المفاو ات(.)9
م ل للن نا ي ل للة أخ ل للر اس ل للتتا ت المملك ل للة تواي ل للا مس ل للا دات ا الخارجي ل للة
( )Petro-Dollarللتل للدثير لل للا سياسل للة الل للدول األخل للر فعلل للا سل للبيل المثل للال
خصص ل للت الس ل للعودية ل للام( )2978ن ل للو ( )%1م ل للن موازنت ل للا للمعون ل للات
الخارجي للة وبري للت فتل لرات تويل للة للمن ال للدول الخم للس األول للا المان للة ف للي
(.)01
العالم
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تع ل للاني الس ل للعودية م ل للن بعل ل ل الم ل للاكل االقتص ل للادية المرتبت ل للة بتبيع ل للة
المجتمللع السللعودي ف نللام أزمللة سللكن إذ ت تللاا المملكللة ن للو مليللون و للدك
سللكنية وبخاصللة إن معاللم الم لواتنين يرف للون السللكن فللي ال للرو كللذلم
البتالة المرتبتة أي ا بالو ع االجتما ي إذ أن السعوديين يرف ون العمل
ف ل للي ل للدد كبي ل للر م ل للن الم ل للن الخدمي ل للة وبالت ل للالي ف ل للان ( )%92م ل للن العمال ل للة
أجنبية(.)00
وبعللد هللذا االسللتع ار المللوجز للو للع االقتصللادي المملكللة ولتكللون الصللورك
أو ح سنتناول أهم قتا ات االقتصاد السعودي.
أوال :قطاع النةط والطاقة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية

كللان للام  2922قللد ل د توقيللع اتفاقيللة الستك للاا الللنفت بللين السللعودية
و للركة سللتاندرد أويللل ( )standard oilاألمريكيللة وتللم لللا إثرهللا اكت للاا
الللنفت بكميللات تجاريللة للام  .)02(2927ارتللبت االقتصللاد السللعودي المعاصللر
قبلل كلل ليا بن لات لركة ( The American Oil Companyأرامكلو) فلي
مدك كانلت المملكلة تعلاني ملن قللة الملوارد الماليلة ففلي ن ايلة األربعينيلات ملن
الرل للرن الما ل للي وصل للل العجل للز السل للنوي بل للين ( )22-22مليل للون دوالر وبعل للد
اتفاقية  2922مع ركة أرامكو أصب ت السعودية ت صلل للا ( )%22ملن
إجم للالي األرب للا وبع للد اتفاقي للة ( )2921أص للب ت أرامك للو ت للدفع ( )%22م للن
صللافي االربللا ( )03وفللي للام  2961تللم تاسلليس المؤسسللة العامللة للمصللادر
النفتيللة والمعدنيللة بتللرومين ( )Petrominوالتللي لللم تسللتتع منافسللة أرامكللو
وخ للهل ر للدين أص للب ت بت للرومين خل لليت م للن مختل للا ال للركات المرتبت للة
بص ل للنا ة ال ل للنفت م ل للن التع ل للدين ونر ل للل ال ل للنفت وتص ل للفيتل ف ل لله ل للن إنت ل للاا
البتروكيمياويات(.)02
بين امي ( )2982- 0972بدأت األموال تتدفو إللا المملكلة بعلد تعلديل
أسعار النفت لا إثر لر  )05(2982وفلي أ رلا االرتفلا األول ألسلعار
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النفت ان دت المملكلة صلندوو التنميلة الصلنا ية السلعودي واللذي بلدور يرلدم
لوافز لل لركات الصلغيرك والمتوسلتة( .)06للام  2986تلم االتفلاو للا تللدميم
الللنفت السللعودي وانترللال أرامكللو إلللا للوزك السللعودية وقللد تللم اسللتكمال التللدميم
ف ل للي ل للبات  2972بع ل للد دف ل للع مبلل ل ل ( )1.2ملي ل للار دوالر تع ل للوي ألصل ل ل ا
االمتيل ل للاز إال أنل ل للل تل ل للم اال تفل ل للاا بكل ل للادر ال ل ل للركة الل ل للذي يعمل ل للل فيل ل للل أالا
األمريكيين(.)28
قبيل التدميم دت السعودية فترك نمو في أواخر السبعينيات لكن لا انلت
م لاكل اقتصلادية فلي الفتلرك  2992 -2971وقلد بلدأت التفلرك الثانيلة ألسلعار
الللنفت للام  2999وبعللد هللذا التللاري أخللذ سللعر البرميللل يرتفللع تللدريجيا تللا
وصل من ( 21إلا  )217دوالر ام  )27( 1227وقلد اسلتتا ت السلعودية
فللي األوقللات الت للي تزيللد في للا أسللعار الللنفت م للن تللوفير األمل لوال والتللي ك للان
يستخدم جزا من ا لسد العجز في السلنوات الماليلة التلي تلنخف في لا أسلعار
النفت( )29إذ أخذت أسعار اللنفت تلنخف لكلن ذللم للم يسلتمر سلو أ ل ر
فمنللذ للام  1222أخللذت أسللعار الللنفت تتصللا د ؛ بعللد ان زاد متوسللت سللعر
البرميل من ( )88.2دوالر في ن اية ام  1222إلا ( )01905في ن ايلة لام
 )21(1221وهذا ماانعكس لا الموازنات المالية لعامي  1221و.1222
تمتلللم الس للعودية أكب للر ا تي للاتي للللنفت ف للي الع للالم إذ أن الكمي للة المؤك للدك
ترل ل للدر بل ل ل ل ( )161مليل ل للار برميل ل للل( )20أي ن ل ل للو( )%29مل ل للن ا تيل ل للاتي الل ل للنفت
العللالمي( )11وت للوز لللا ( )%27.8اال تيللاتي العربللي المؤكللد للللنفت مللع
العلم إن اللدول العربيلة تسلتدثر ب ل ( )%28ملن ا تيلاتي اللنفت العلالمي تنلت
المملكة ن و ( )7مهيين برميل من النفت الخام يوميا لت لل بعلد روسليا التلي
تن للت ن للو( )22مهي للين برمي للل يومي للا( .)12أم للا الغ للاز التبيع للي فتمل للم ن للو
( )8.222مليار متلر مكعل لت لل ربيلا بعلد قتلر التلي تمللم مخزونلا هلا ه
مللن الغللاز يرللدر ( )12مليللار متللر مكعل ( .)11تواجللل الصللنا ة النفتيللة فللي
المملكللة ت للديات أهم للا اسللتنزاا اال تياتللات النفتيللة والثللاني للدم اسللتررار
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أس للعار ال للنفت والثالل ل ف للي التران للات النفتي للة .يمث للل اس للت هم الس للعودية م للن
التاقل للة ن ل للو ( )%18مل للن اسل للت هم الل للدول العربيل للة مجتمعل للة للتاق ل لة وفل للو
إ صا يات  1222وهذا مؤ ر وا ح لا ثرل المملكة االقتصادي(.)12
للمملكللة مل لوارد تبيعي للة أخ للر م للن المل لواد الخ للام الص للنا ية والمع للادن إذ
تمتلم المملكة ( )1122من المكامن المعدنية الفلزية ( ديد ن اس ألمنيوم
زنم )...ومن اله فلزية (صلصال الجبس )16()...أي ا بدأت المملكلة منلذ
للام  2977بإنتللاا خللام الللذه مللن مللنجم م للد الللذه وتللم اكت للاا الف للة
فللي أمللاكن مختلفللة مللن المملكللة واليعللرا إنتللاا المملكللة مللن الللذه كمللا إن
المملكة لم ت لاول اسلتغهل األوقلات التلي تلنخف في لا أسلعار اللذه وتزيلد
مخزون للا منللل وفللي هللذا الصللدد يرللول الللدكتور بللداه ص لادو د للهن (رجللل
اإل مللال السللعودي المعللروا ور لليس جامعللة اإل مللال والتكنولوجيلا فللي جللدك)
أن مخزون لبنان من الذه يفوو مخزون السعودية بالرام من الفرو الكبيلر
بين اإلمكانات المالية السعودية واللبنانية( .)18تروم المملكة منذ ردين بج ود
ثيث للة لتنوي للع اقتص للادها لي للمل الص للنا ة والتج للارك والخ للدمات وايره للا وق للد
اسللتتا ت أن ت رللو خت لوات ملموسللة فللي هللذا الصللدد إال أن للا ما ازلللت دون
المستو المتلو والذي يتناس مع إمكانات المملكة االقتصادية(.)17
ثانيا :قطاع اليراعة في المملكة العربية السعودية

كانت الز ار ة في السعودية تتم بدسالي ترليدية ولم يتم استخدام الج اررات
واآلالت الز ار يللة إال فللي متلللع للام  2962وقللد أقللرت ال كومللة السللعودية
للام  2961قللانون االسللتثمارات األجنبيللة والللذي أ تللا رأس المللال األجنبللي
ناي ل للر امتي ل للازات رأس الم ل للال ال ل للوتني( )19كان ل للت الخت ل للة الخمس ل للية األول ل للا
للمدك( )2982-2982والتي من أهم أهداف ا ترليل اال تماد لا النفت والتوجل
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في المرام األول ن لو الز ار لة وقلد كانلت نتا ج لا مربوللة إللا لدما( )22فبعلد
أن بللدأت مليللة التنميللة فللي المملكللة للام  2982أقللدمت ال كومللة لللا للو
الترو الز ار ية وتوزيع األ ار ي الصال ة للز ار ة مجانا وت مللت ()%12
مللن تكللاليا المعللدات و( )%22مللن قيمللة األسللمدك وقللدمت الرللرو تويلللة
األجللل دون فوا للد ف لله للن خللدمات أخللر ذلللم بعللد صللدور ق لرار توزيللع
األ ار للي البللور بللاألمر الملكللي م 16/لعللام  2982ووفللو هللذا الرللانون تت لراو
األر الممنو للة لإلف لراد بللين( )22-2هكتللارات وان التتجللاوز( )122هكتللار
لل للركات إال أن مجلللس الللوزراا مللنح للو االسللتثناا للن المسللا ة المللذكورك
لللا أن تكللون األر الممنو للة ل للخق ي مللل الجنسللية السللعودية وخللهل
من للل
مللدك ال تتج للاوز ثلله س للنوات إن لللم يس للتثمر المسللتفيد األر تسل ل
وتعتللا لغيللر  .كللل هللذ السياسللات الز ار يللة لللن تكللون مجديللة دون م للاريع
إستراتيجية للري لذلم أن دت دك م اريع للري وت ليل الميا أهم ا:
 -2م رو الري والصرا باإل ساا
 -1م رو الري في وادي نجران.
 -2م رو الفيصل النموذجي لتوتين البادية و فر اآلبار.
 -1التدري اآللي واستخدام الترانة وبخاصة في إنتاا الرمح.
أمللا البنللم الز ار للي السللعودي فرللد ان للد للام  2961إذ يرللدم الرللرو دون
فوا د وفيملا يخلق السياسلة التسلويرية فرلد تركلت الدوللة األسلعار ت لدد وفلو
العر والتل دون فر أسعار م ددك كما سعت لل د من اال تكار(.)22
ر ي للة الس للعودية ( )128أل للا ام للل للام 2972
بلل ل إجم للالي العمال للة الز ا
ازداد إلا ( )171إلا امل ام  2992والا ( )629لام 1221كملا واصلل
النل ل للات الم لل ل للي الز ار ل ل للي نمل ل للو خل ل للهل المل ل للدك ( )1221-2972إذ ارتفعل ل للت
مساهمتل في النات الم لي اإلجمالي من ( )%2.2إلا ( )%2.2خلهل الملدك
المذكورك(.)21
جدول رقم )1
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قيمة الناتج اليراعي السعودي )0228-1991

()33

ماليين الدوالرات)

السنة

الناتج اليراعي السعودي

2992

7128

1222

9216

1222

22127

1228

22822

و لل للا الل للرام مل للن الج ل للود ال كوميل للة سل للالفة الل للذكر إال أن االسل للتيرادات
السللعودية مللن الم لواد الز ار يللة اسللتمرت باالزديللاد منللذ التسللعينيات إذ وصلللت
ام  )9.6( 1226مليلار دوالر بينملا الصلادرات كانلت فلي العلام ينلل ()2.2
مليل للار دوالر وهل للذا مل للايبين اخل للتهل المي ل لزان التجل للاري الز ار ل للي( )21وخل للهل
العردين الما يين استتا ت السعودية زيادك رقعة األ ار ي المزرو ة بنسلبة
( )%1سلللنويا إمل للا األ ار ل للي المتروكلللة دون ز ار للة فر للد كان للت نس للبت ا ن للو
( )%82من المسا ة اإلجمالية واذا قارنا هذ الزيلادك بنسلبة النملو السلكاني
تكل للون النتل للا دون المسل للتو المتلل للو وبخاصل للة إن ل للدد سل للكان المملكل للة
تجاوز( )18مليون نسمة .وهذا ما انعكس لا جم االسلتيراد السلعودية ملن
السلع الز ار ية فرد تصدرت السعودية الدول العربية بل( )% 18.2من إجملالي
الواردات العربية للسلع الز ار ية ام .1229
ومن أهلم الم اصليل الز ار يلة فلي السلعودية ال بلو والتملور ففلي إنتلاا
ال بللو ووفللو إ صللااات  1222تللدتي السللعودية بعللد مصللر مبا لرك إذ تنللت
( )2.2تن لل كتار المزرو باستخدام أسلو المر ات( )22أما التمور فتلدتي
المملكللة بالمرتبللة الثالثللة الميللا فللي إنتللاا التمللور بعللد اإلمللارات واي لران(.)26
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ووفللو الختللت الز ار يللة السللعودية فللي مجللال إنتللاا التمللور مللن المتوقللع أن
تكون المملكة المنت األول للتمور الميا في المستربل الرري .
وفي مجال المنتجات الغذا ية التي تعتملد للا الز ار لة والثلروك ال يوانيلة
تمتلللم المملك للة للركات م م للة ف للي هللذا المج للال كس للبت س للمعة جي للدك لج للودك
منتجات ل لا أهم ل للا( :الجل للوا الز ار يل للة الرصل للي الز ار يل للة الم ار ل للي إنعل للام
ال لرقية الغذا يللة للواني ترفللي جللازان للتنميللة نللادم التمللوين سللدافكو
األسمام سافوال تبوم الز ار ية)(.)28
يعل للاني الرتل للا الز ار ل للي فل للي السل للعودية مل للن ي ل ل الكفل للااك االقتصل للادية
للدك من للا إن الختللت االقتص للادية
وت للغيل األيللدي العاملللة وذلللم ألس لبا
كان للت ترم للي إل للا زي للادك األ ار للي المزرو للة وك للان ا تماده للا ل للا العمال للة
األجنبية لعزوا السعوديين ن هلذ الم نلة للذام كلان هلذا التوسلع سلببا فلي
زيادك العماللة الوافلدك وفيملا يخلق االسلتثمار فلي مجلال الز ار لة فللم يتجلاوز
( )%2مل للن إجمل للالي االسل للتثمارات فل للي المملكل للة( )27كمل للا أن المملكل للة تفترل للر
للمصللادر الما يللة السللت ية لللذلم ف للي تعتمللد ب للكل أسللاس لللا ت ليلة ميللا
الب ل للر ول ل للا أكثل للر مل للن ( )22م تل للة ت ليل للل وتسل للتخدم أسل لللو الل للر فل للي
ر ة(.)29
الز ا
شكل رقم )1

أهم المناطق اليراعية في المملكة

()02
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[]182

يجمع خبراا االقتصاد أن لا المملكة العربية السعودية أن تولي اهتماما
متزايدا للرتعات االقتصادية اير النفتية وهذا ما بدأت السعودية تفعلل هي
واإلمللارات وبخاصللة فللي مجللال الصللنا ة ( .)20إذ أولللت الختللت االقتصللادية
فللي المملكللة الصللنا ة أهميللة كبيلرك وبخاصللة الختللت الللثه األخيلرك ونتيجللة
ل ذا االهتمام ارتفعت مساهمة الرتا الصنا ي في النات الم لي اإلجمالي
ال رير للي اي للر النفت للي م للن ( )%2.91للام  2969إل للا ( )%6.9للام 2991
س ل إ صللااات و ازرك التختلليت السللعودية ويوجللد فللي المملكللة ( )21مدينللة
صنا ية في المجالين المدني والعسكري أهم ا الجبلي وينبع والدمام(.)11
شكل رقم )0
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أهم المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية

()03

فللي مجللال الصللنا ة المدنيللة بل ل للدد المصللانع فللي السللعودية تللا للام
 )121( :2998ملواد اذا يللة ( )222منسللوجات ومهبللس جللاهزك ( )212أثللا
( )282ورو وتبا لل ل ل للة ( )222كيماويل ل ل ل للة وبهسلل ل ل للتيكية ( )186م ل ل ل ل لواد بنل ل ل ل للاا
وزجاجيل ل ل ل للات ( )822معدنيل ل ل ل للة ومع ل ل ل ل للدات ( )72متنو ل ل ل ل للة ي ل ل ل ل للكل قت ل ل ل ل للا
البتروكيمياوي للات ج للر الزاوي للة ف للي الص للنا ة الس للعودية( )11أه للم مؤسس للات
قت ل للا البت ل للر وكيمياوي ل للات (المتردم ل للة اللج ل للين كيم ل للانول نم ل للا التص ل للنيع
بتللروكيم بترو ارب ل الص ل ار سللافكو سللابم المجمو للة السللعودية سللبكيم
كيان ينسا ) وتمثل هلذ المؤسسلات ثرله اقتصلاديا يتجلاوز لدود المملكلة
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للر

فعل للا س للبيل المث للال فر للد ص للنفت س للابم الس للعودية وا للدك م للن أف للل
ركات لا مستو العالم في مجال البتر وكيمياويات(.)22
يوجللد فللي المملكللة صللنا ات ثريلللة للدك أهم للا صللنا ة ال ديللد والصللل
التي بدأت في السعودية ام  2966بإن اا مصنع جدك للصلل بتاقلة إنتلاا
( )12ألللا تللن ديللد فللي العللام وصللل متلللع الثمانينيللات إلللا ( )212ألللا
تلللن ديلللد وفل للي ن ايلللة التسل للعينيات إلل للا ( )222ت للن س للنويا .وتواج للل ه للذ
()16
الص للنا ة ف للي المملك للة منافس للة س للعرية وبخاص للة م للن روماني للا وأوكراني للا
تعتمد مصانع ال ديد والصل في المملكة لا كريات ال ديد المستوردك ملن
الب ارزيل والسويد منلذ لام  2971وملن الب لرين منلذ لام  2979واهلم مصلانع
ال ديللد ترتصللر لللا ال للركة السللعودية لل ديللد والصللل ( ديللد) الواقعللة فللي
منترللة الجبيللل الصللنا ية والتللي تمللول جميللع ال للركات الثانويللة فللي المملكللة
والبل للال ل للددها ن ل للو ( )228ل للركة موز ل للة لل للا ( )22منترل للة إداريل للة وقل للد
تدسسل للت ( ديل للد) ل للام  2989بل للدأ اإلنتل للاا ل للام  )18( 2972ربيل للا جل للاات
المملكة بعد مصر بإنتاا ( )2مليون تن لام . 1222فلي مجلال آخلر تثبلت
اإل ص للااات تر للدم المملك للة ربي للا ف للي للدك ص للنا ات أهم للا ص للنا ة مل لواد
البناا( )17ففي إنتاا السمنت تدتي السعودية في المرتبة الثانية بعلد مصلر إذ
بل إنتاج ا ن و ( )28مليلون تلن وفلو إ صلااات  1227ويوجلد ن لو ()21
معمل للسمنة في المملكة(.)19
في مجال الصنا ات العسكرية تعد السعودية من أوا ل الدول العربية
التي فكرت بإن اا تصنيع سكري فرد أن دت مصنعا للذخا ر ام 2919
بدأ اإلنتاا ام  )22(2922كما كانت ال ريم الر يس لمصر في تدسيس
ال ي ة العربية للتصنيع ام  2982ف ه ن قتر واإلمارات ومع بداية
ثمانينيات الررن الما ي و عت السعودية ختتا للتصنيع العسكري كان
أهم دوافع ا التخلق من الصعوبات المتكررك في كل صفرة تاد أو سه
بسب اللوبي اإلس ار يلي في الواليات المت دك .وقد تم تدسيس هيكل اإلنتاا
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ال ربي السعودي من مؤسستين ر يستين هما :ال ي ة العامة للصنا ات
ال ربية ومؤسسة الصنا ات العسكرية وكان أول الم رو ات السعودية
إقامة مصنع إلنتاا البندقية ال جومية من تراز ) (G13وذخا رها بواستة
ركة (هيكل وكوخ) وفي ام 2972تم توقيع برتوكول التعاون السعودي
الب ارزيلي في مجال إنتاا األسل ة الم ترم( )22كذلم تم االتفاو مع الواليات
دت الصنا ات
المت دك لا إنتاا بندقيتي) )21((M16) (M1وقد
العسكرية السعودية دك تتورات تا وصلت إلا ت ريو االكتفاا الذاتي في
األسل ة ال خصية .وقد نت ن إقامة الصنا ة العسكرية السعودية العديد
من اآلثار التنموية إذ دت مدينة الخرا انتعا ا اقتصاديا كدثر اير
مبا ر لوجود المؤسسة العامة للصنا ات العسكرية في ا وأصب ت مركز
صل دد من المواتنين لا
اري للمناتو الم يتة بتا ي
جذ
واا ا في المصانع العسكرية وافتت ت م اريع بين مستثمرين سعوديين
ومستثمرين أجان  .ويعد ال صول لا أي من رود التسليح للروات
المسل ة م روتا باستثمار جزا من قيمة العرود بن و ( )%22في
دت تتو ار مل واا في إنتاا األقمار
المملكة( )22كما إن المملكة
الصنا ية(.)21
أما أهم ال ركات المنتجة للمعدات والذخا ر واألسل ة في السعودية:
 -2لركة بلد اه الفلارس للصلنا ات الثريللة :ترلوم بتصلنيع العربلة المدولبللة
البرما ية "ف د" المخصصة لهستته (.)22
 -1لركة األلكترونيلات المتردملة :تصلنيع أناملة إلكترونيلة خاصلة للدبابات
( )M1,M2ولو ل للات إلكترونيل للة للرنابل للل الموج ل للة بل للالليزر واسل للتتا ت
ال ركة تصدير العديد من منتجات ا.
 -2ركة السهم للتا رات :تردم خدمات فنية في صيانة وت غيل التلا رات
وا ل للادك تص ل للميم قم ل للرك الري ل للادك ف ل لله ل للن المس ل للاندك الفني ل للة للت ل للا رات
العامودية وتا رات اإلنذار المبكر.
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 -1المصللنع السللعودي ألنامللة األهللداا االلكترونيللة :يرللدم المصللنع لعمه للل
ميللادين
الد ارسللات والتصللميمات الفنيللة والرسللوم التنفيذيللة لكافللة أن لوا
الرماية وتوريد وتركي وت غيل مسا دات التدري .
 -2للركة  GDالعربي للة الم للدودك :وه للي للركة مس للاهمة م للن رج للال إ م للال
سللعوديين مللع للركة ( )General Dynamics Corporationاألمريكيللة
ترلللوم بت ل للغيل وصللليانة وتعل للديل وت لللدي المعل للدات العسل للكرية والمدنيل للة
لي ا(.)26
والتدري
 -6مجمو ة مصانع العربية :هي مجمو ة سلعودية متخصصلة فلي تلدري
العربلات العسللكرية والمدنيللة وترللوم بصلنا ة العربللات المدر للة والسلليارات
العسكرية للم ام الخاصة(.)28
رابعييييا :الوبييييع المييييالي فييييي المملكيييية العربييييية السعودية سييييوق االسيييي م،
المصارف)
()27
ان د سوو األس م السعودي بصورك رسمية ام  2987اال أن المتلاجرك
فللي األس ل م مللن خللهل الوسللتاا ايللر المللرخق ل للم كانللت قا مللة قبللل ذلللم
التللاري فكانللت للركة السلليارات العربيللة التللي أسسللت لام  2922أول للركة
سللعودية تتللر أس ل م ا للتللداول( )29وفللي للام  2992أدخلللت مؤسسللة النرللد
نااما آليا ألكترونيا وفلي لام  1222ن لدت هي لة السلوو الماليلة لتكلون ج لة
مسلترلة ت لتلع بالرقابللة وهلي هي للة مسللترلة ماليللا واداريلا تتبللع مبا لرك لللر يس
مجلللس الللوزراا وجللل المتعللاملين فللي سللوو األس ل م السللعودي مللن األف لراد إذ
وصلت نسبت م إلا (.)61( )%92
وف للي األزم للة العالمي للة لع للام  1227خس للر الس للوو ن للو ( )288ملي للار لاير
سللعودي وفللي العللام المللذكور أ لنللت هي للة السللوو السللعودية أن إجمللالي قيمللة
التعللامهت بلغللت ( )222مليللار لاير نسللبة اإلف لراد ( )91.6مللن إجمللالي قيم للة
التعللامهت( )62وهللذا مايؤكللد الخسللا ر كانللت فاد للة إال أن للا أصللابت الرتللا
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الخلاق أكثللر مللن العللام .يللتم تللداول األسل م فللي المملكللة بللر ناللام الم للافا
األلكترونية ويعد سوو األوراو المالية السلعودية األكبلر ربيلا( )61إذ لكلت
قيمللة التللداوالت فللي سللوو األس ل م السللعودي ن للو( )%22مللن إجمللالي قيمللة
التداوالت في األسواو المالية العربية وفو إ صااات  2101و دد ال لركات
التي ت ارم في السوو السعودي ( )026ركة( .)62وبغ النار لن سلوو
األس ل م فللان السللعودية لللدي ا وف لرك ماليللة بسللب واردات الللنفت لللذلم ف للي مللن
الدول المان ة والدا نة لا مستو العالم(.)61
أم للا فيم للا يخ للق النا للام المصل لرفي ف للي المملك للة العربي للة الس للعودية ف للو
يعمللل ت للت مالللة مؤسسللة النرللد العربللي السللعودي (سللاما) التللي أن للدت فللي
للام 2921وق للد ت للم تنا لليم الرت للا المصل لرفي وف للو نا للام مراقب للة المص للارا
الصللادر بالمرسللوم الملكللي فللي للام  2966ويعللد الناللام المصلرفي السللعودي
أ للد أكثللر األنامللة سللهمة وكفللااك فللي العللالم .فللي السللتينيات تركللز االهتمللام
لللا و للع وصلليااة األنامللة والل لوا ح المص لرفية فللي اللل اتسللا األ مللال
المصرفية وتم في ام  2966تم إصدار ناام مراقبة المصارا اللذي ملنح
مؤسس ل للة النر ل للد العرب ل للي الس ل للعودي ص ل لله يات رقابي ل للة واس ل للعة .وف ل للي ر ل للد
السللبعينيات ارتفعللت أصللول المصللارا مللن ( )2مليللار لاير إلللا ( )92مليللار
لاير وارتفع ل للت الودا لل للع م ل للن( )1مليل ل للار لاير إل ل للا ( )67مليل ل للار لاير .وأ لن ل للت
ال كوم للة الس للعودية ف للي ذات العر للد للن الم للاركة الس للعودية م للع المص للارا
األجنبيل للة .وب لل للول العل للام  2972كل للان لع ل لرك مصل للارا مل للن أصل للل ()21
مصرفا في المملكة م اركة أجنبية كبيلرك وارتفلع لدد فلرو المصلارا إللا
ل د الن للات
( )118فر للا .بينمللا فللي التسللعينيات وبعللد انت للاا أزمللة الخلللي
المصرفي نموا سريعا .ولم تؤثرالترلبات المفاج لة فلي أسلعار اللنفت واألو لا
الدولية الصعبة للا اسلتمرار انتعلا االقتصلاد السلعودي .اليلا يتواجلد فلي
المملكة العربية السعودية ( )12مصرفا من ا ( )21مصرفا وتنيا وقد من ت
ال كوم للة الس للعودية أولوي للة كب للر لت للدري وتنمي للة المل لوارد الب ل لرية الوتني للة
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العامل ل للة ف ل للي ه ل للذ المص ل للارا( )62وارتف ل للع ص ل للافي اإلرب ل للا ف ل للي المص ل للارا
)
السللعودية بنسللبة( )%2للام  . 66( 1222معللدالت الت للخم كانللت للام 1229
()67
تعملدت
( )2.2ارتفعت ام  1222إلا ( )2.2ومنذ منتصا ام ّ 1229
مؤسسة النرد العربي السعودي إبراا أسعار الفا دك ند .)67(%1
أهم المصارف في المملكة:
 -2األهلي التجاري (اليتعامل بالربا)
 -1السعودي البريتاني
 -2السعودي الفرنسي
 -1السعودي ال ولندي
 -2السعودي لهستثمار
 -6العربي الوتني
 -8البهد
 -7الريا
 -9سامبا
 -22الجزيرك (اليتعامل بالربا)
 -22الراج ي (اليتعامل بالربا)
 -21اإلنماا (اليتعامل بالربا)
()69
 -22فيصل اإلسهمي (اليتعامل بالربا)
تمثلل المخللاتر الخارجيللة أهللم العوامللل التلي قللد تللؤثر لللا الرتللا المللالي
للمملكللة خاصللة للدو تبللاتؤ كبيللر فللي نمللو اإلقتصللاد العللالمي والتللوترات
الجيوسياس للية ف للي المنتر للة أو الترلب للات الس للعرية ال للادك ألس للعار ال للنفت م للن
نا يللة أخللر سيسللتمر امللو األو للا السياسللية فللي المنترللة يخلليم لللا
االقتص لاد وسلليؤدي أي تفللاقم للتللوترات الرا مللة إلللا اإل لرار بثرللة ال للركات
والمست لكين بالمصارا وأسواو المال(.)82
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كللان جللم موازنللة المملكللة فللي ( )1222-1222قللد أد إلللا جمللع فللا
لللد الدولللة بواقللع ( )691مليللار لاير ونتيجللة لللذلم فرللد ارتفعللت الموجللودات
النردي للة الخارجي للة الس للعودية إل للا ( )618ملي للار لاير(..)80ل للذلم كان للت موازن للة
 1222أكبللر موازنللة فللي تللاري المملكللة بللإيرادات متوقعللة بلغللت ( )791مليللار
لاير ( 127ملي للار دوالر) ف للي مراب للل نفر للات مر للدارها ( )712ملي للار لاير (127
بليللون دوالر) وركللزت موازنللة للام  1222لللا الم للاريع التنمويللة لرتا للات
التعل لليم والصل ل ة والخ للدمات األمني للة واالجتما ي للة والبلدي للة والمي للا والص للرا
العلمي(.)81
الص ي والترو والتعامهت اإللكترونية ود م الب
خاتمة واستنتاجات

ن ل للدت الدول ل للة السل ل لعودية ال ديث ل للة ل للام ( 2916مملك ل للة نج ل للد وال ج ل للاز
ومل رات ا) وتغير اسم ا إلا المملكة العربية السعودية ام  2921الذي كلان
إي للذانا لبن للاا مؤسس للات الدول للة وق للد بري للت الس للعودية تع للاني اقتص للاديا خ للهل
الثهثينيلات واألربعينيلات إمللا فلي العرللدين التلاليين بلدأت ت صللل للا ملوارد
مربولل للة بعل للد مبل للدأ مناصل للفة اإلربل للا مل للع ل للركة ارامكل للو إال إن االنتهقل للة
االقتصادية السلعودية بلدأت فلي سلبعينيات الرلرن الما لي بعلد تعلديل أسلعار
ال ل للنفت وس ل لليترك الدول ل للة الس ل للعودية ل ل للا ثروات ل للا فب ل للدأت بتتبي ل للو الخت ل للت
االقتصللادية التللي أولللت اهتمامللا مت ازيللدا للرتا للات ايللر النفتيللة فللي م اولللة
لترليل اال تماد لا النفت وقد نج ت نسبيا في ذلم إذ مازال مساهمة هلذ
الرتا ات التتجاوز  %22من الواردات السنوية لكن من الممكن أن تتتور
هل للذ النسل للبة فل للي المسل للتربل الرري ل ل وبخاصل للة بعل للد تنل للامي الرتل للا الخل للاق
السللعودي ف لله للن االسللتثمارات األجنبيللة التللي مللن الممكللن أن تت للا ا
وبخاصل ل لة أن البي لل للة االقتصلل للادية السل ل للعودية ت ل للنعم باس ل للتررار وو ل للو ف ل للي
تم التوصل إلا دد من االستنتاجات أهم ا:
التعامهت .ومن خهل الب
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 -2يعد االقتصاد السعودي أقلو وأهلم اقتصلاد ربلي وملن المتوقلع أن يرفلز
قفزات م مة خهل العرد الثاني من الررن ال ادي والع رين.
 -1مللايزال ال لنفت الد امللة األساسللية لهقتصللاد السللعودي وسلليبرا كللذلم فللي
المستربل الرري .
 -2مللن الممكللن أن ت ل د المملكللة فللي المسللتربل المناللور اكتفللاا ذاتيللا مللن
ال بو (ال نتللة وال للعير) وبخاصللة بعللد الترنيللات المتتللورك للللر التللي
تستخدم ا المملكة.
-1

دت الصنا ات السعودية تتورات م مة لكن ا ما ازللت دون المسلتو

المدمول من دولة بإمكانات المملكة المادية.

 -2يعللد سللوو األوراو الماليللة السللعودية األكبللر ربيللا إذ يسللت وذ لللا أكثللر
من نصا المعامهت المالية العربية والناام المصرفي السعودي يتمتع
بسمعة جيدك.
 -6بالرام من تبني المملكة لل ريعة اإلسهمية في معامهت ا المالية إال إن
في لا معللامهت مصلرفية ربويللة تسلتتيع المملكللة أن توقف للا وبخاصللة فللي
المعامهت المالية داخل المملكة.

Economic Reality in Saudi Arabia Kingdom

By: Mithaq Khairallah Jalud,
Lecturer, Regional Studies Center, Mosul University
Abstract
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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
:) الشبكات المتصلة (االنترنت،) البنوك السعودية1(

www.saudi-banks.info/saudi-economy

 ي د الة الشددر،  لاددي يصددنس ال درا الساا د د السددعودية،" الشددان، ) حمددب ددد ابددب ال اددي0(
:0221 ا ريل17 )9337( العبد،األو ط
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( ) 3حسد حمبان العلكام ،ناة يدنس ال درا الردا ا السدعودا  ،المالدة العر ادة للعلدوس الساا داة،
العبد( ،)7تشريد الثان  ،1991ص ص.10 -07
( )0البنوك السعودية  ،المصب السا ق.
( )1ابددب العزيددز الر ددر  ،السددعودية ددارم دولددة وةاتمددس بددراثم د تار ددة ل د بددرن ةددد الت ددوالت
اللكريد ددة والساا د دداة والتنمويد ددة ،0 ،الشد ددبكة العر اد ددة لأل د ددا والنشد ددر ( ،اد ددروت،)0211 ،
ص.879
( )3ةالددة ات دداد المصددا ب العر اددة ،المالددب( ،)02العددبد( ( ،)039اددروت ،تش دريد الثددان ،)0222،
ص.021
( )8ت با ات ابتصادية ةعايرم ،ج،1هاكل االبتصاد السعودا ،ااةعة الملك اببالعزيز ،ص ص-3
 :8ةتاح الى الشبكات المتصلة:
www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/Part1.pdf

( )7ةمبوح الر اب الكسوان  ،ة دبدات الترلدز الصدناا د المملكدة العر ادة السدعودية  ،ااةعدة
الملك عود،ص ،01ةتاح الى الرا ط:
...ف%20الصناعي%20التركز%20محدداتfaculty.ksu.edu.sa/alkhatib/arabic/

( "، )9الشان ،المصب
( )12العلكام ،المصب
( )11ل دداث ةددس الددبلتو
األهلاة ابم،

السا ق.
السا ق ،ص ص.11-10
ابددباح يدداد دح د ن ،اددل اإلامددا" و ئدداج ااةعددة اإلامددا" والتكنولواا دا
رناةج اضاثات ،بنام العر اة ،تا ين ( 0213 /3/8إنصات للباح ).

(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.

) IVSLالمكتبة العلماة اال تراضاة العراباة)
(.، )13ا .الو لاي ،السعودية والغرب ،1 ،ال ا ة رس ،)1989( ،ص ص12-37
( )10المصب نلسه ،ص ص 128 -123
(15) Hitti and Abed, Op. Cit., P. 255.

( )13اددان رانسددوا ددازنك ،االبتصددادات الرلاااددة والعولمددة تددي ار ةنظمددة التاددا م العالماددة واتلابددات
التا ددا م ال رم ،د د ي الرل دداج العر د د دداد الم ا ظ ددة والتغاا ددر ،0 ،ةرل ددز اإلة ددا ات للب ا ددات
والب و اإل تراتاااة( ،ا وظب  ،)0227 ،ص.017
( )18الو لاي ،المصب السا ق ،ص ص .111-110
( )17ازنك ،المصب السا ق ،ص .018
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( )19ابددب الددر ا ددا س اللددا س ،االنعكا ددات االبتصددادية واالاتماااددة لل لددرم النل اددة الددى دو"
ةالددج التعدداون  ،ةالددة المسددت بل العر د  ،السددنة( ،)30العددبد( ،)333ةرلددز د ا ددات الوحددبم
العر اة ( ،اروت ،ايا  ،)0229ص.01
( )02ا ددو ج بد ددرس ،االبتصد دداد العر د د د د  : 0213تبايندددات حد ددادم و د ددرص ةواتاد ددة  ،ةرلد ددز الازيد ددرم
للب ا ات
studies.aljazeera.net/reports/2013/01/20131228472549492.htm

( )01ااةعددة الددبو" العر اددة وآخددرون الت ريددر االبتصددادا العر د الموحددب لعدداس ،0211يددنبو الن ددب
العر  ،( ،و ظب  ،)0211 ،ص.303
( )00امددا ة مددب ددلو العبددادا ،ة ددبدات الساا ددة النل اددة اإلنتاااددة والسددعرية للمملكددة العر اددة
السعودية ،0 ،د ا ات ا تراتاااة( ،)130ةرلز اإلةا ات للب ا ات والب و اإل تراتاااة،
(ا وظب  ،)1100 ،ص.30
( )03ااةعة البو" العر اة ،المصب السا ق،ص . 92، 73، 70
( )00المصب نلسه ،ص. 303 ،338
( )01اب ددب العزي ددز الكعبد د  ،ي ددنااة ال ددنلط والغ ددا د د دو" ةال ددج التع دداون ل ددبو" الرل دداج العر ا ددة
الت ددبيات والل ددرص د د ال ددرن ال ددادا والعشد دريد  ،النش ددرم الش ددمرية لمنظم ددة االب ددا العر ا ددة
المصب م للبترو"(اوا ك) ،السنة ( ،)03العبد(( ،)8تمو  ،)0221ص.00
( )03ت با ات ابتصادية  ،المصب السا ق ،ص.0
( )08ل اث ةس البلتو ابباح ياد دح ن ،المصب السا ق.
( )07البنوك السعودية  ،المصب السا ق.
( )09الو لاي ،المصب السا ق ،ص ص.129-127
(30) Michel H. Nehme," Saudi Dvelopment Plans Between Capitalist and
Islamic Values", Middle Eastern Studies, Vol.(30), No.(3), (Jul., 1994),
)P.634.(IVSL

البلدبان العر ادة ،1 ،ةرلدز د ا دات الوحدبم العر ادة ( ،ادروت،

( )31ةنى حمة ،الساا ة الز اااة
 ، )0222ص ص.91-91
( )30احمددب يددباس ابددب الصدداحب الشددباب  ،الز ااددة السددعودية ة وةاتمددا وإةكاناتمددا والت ددبيات الت د
تواامما  ،ةالة المست بل العر  ،السنة ( ،)30العدبد ( ،)333ةرلدز د ا دات الوحدبم العر ادة،
( اروت ،اب ،)0229ص .110-111
( )33المصب نلسه ،ص .111
( )30المصب نلسه ،ص .113
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( )31ااةعة البو" العر اة ،المصب السا ق ،ص ص.19 -08
( )33ش ددعبان ال ددبوا ا ،ةوا ن ددة الس ددعودية :النل ددات  017لا ددون دوال  ،يد د الة ال اام(لن ددبن) 32
ديسمبر .0210
alhayat.com/Details/467235

( )38نظرم ل بتصاد السعودا لعاس  ،1102اال تثما لباتا" ،ص ،5ةتاح الى الرا ط:
static.mubasher.info/.../اال تثما  %20لا اتا"  %20-%20االبتصاد  %20ا"
( )37الشباب  ،المصب السا ق ،ص ص .113-110
( ) 39اا ددم ة مددب يو ددي لددرس ،الددو ن الااو ددولاتاك للمملكددة العر اددة السددعودية  ،ةالددة د ا ددات
الرلاج والازيرم العر اة  ،السنة ( ،)32العبد (( ،)113ااةعة الكويت )0220 ،ص .02
( )02الشكل ةتاح الى الرا ط:
www.mo3alem.com/vb/images/uploads/1_743147bc293d406b4.jpg
( )01وريللدك لللي مليللاني "التصللنيع فللي دول الخلللي ج للود مبذولللة لمواج للة

ت للديات اقليمي للة ودولي للة" مجل للة اخب للار ال للنفت والص للنا ة الس للنة()21
العدد(( )291ابو ابي تموز )1222ق.8
( )00ت با ات ابتصادية ،المصب السا ق ،ص .11
( )03الشكل ةتاح الى الرا ط:

www.mo3alem.com/vb/images/uploads/1_2789347a61bc7b32cd.jpg
السا ق ،ص .1-7

( )00الكسوان  ،المصب
( )01نظرم ل بتصاد السعودا ،المصب السا ق،ص.12
( )03نو اد ابب الرحمد المات  ،ينااة ال بيب والصدلب د دو" ةالدج التعداون الرلااد الوابدس
الد ددراهد وت د ددبيات المسد ددت بل  ،ةالد ددة إخبد ددا الد ددنلط والصد ددنااة ،السد ددنة( ،)23العد ددبد(،)393
(ا وظب  ،ايلو" )0223ص.03-00
( )08ريا" نت ة مب الماارا ،ينااة ال بيب والصلب المملكة العر اة السعودية د ا دة د
الاغرا اددة االبتصددادية  ،ةالددة د ا ددات الرلدداج والازيددرم العر اددة ،السددنة( ،)07العددبد (،)123
ااةعة الكويت ،تمو -اب ،)0220ص ص .09-08
( )07ااةعة البو" العر اة ،المصب السا ق ،ص ص.80- 81
( )09نظرم ل بتصاد السعودا ،المصب السا ق ،ص.8
( )12يزيدب يداي  ،الصدنااة العسدكرية العر ادة ،1 ،ةرلدز د ا دات الوحدبم العر ادة (،اروت،)1990 ،
ص.083
( )11المصب نلسه ،ص ص.080-082
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السعودية  ،ةوبس احات ال اران:
0flying.com/showthread.php?t=2590.

( )13ةالة الب اع ،العبد( ،)101و ا م الب س وال اران السعودية.0220 – 1-1 ،
( )10ينااة الس ح والت ناات ،المصب السا ق.
( )11الموضوع الااةس لل وات المسل ة ،ةوبس احات ال اران:
flying.com/showthread.php?t=2590

( )13ينااة الس ح والت ناات ،المصب السا ق.
( )18الموضوع الااةس لل وات المسل ة ،المصب السا ق.
( ) 17ابب العزيز ة مب البخال ،و اال مم السدعودا بدراثم تا يرادة وا تشدراب للمسدت بل،0 ،
دا اللا ا  ( ،اروت ،)0212 ،ص.8
(59) Rolf Meyer – Reumann," The Banking System In Saudi Araabia",
)Arab Law Quarterly, Vol. (10), No. (3), (1995), P.49. (IVSL

( )32البخال ،المصب السا ق ،ص .130
( )31الر ر ،المصب السا ق ،ص .890 ،17
( )30ةالة ات داد المصدا ب العر ادة ،المالدب( ،)01العدبد( ( ،)039ادروت ،تشدريد الثدان ،)0222،
ص.023
( )33ااةعة البو" العر اة ،المصب السا ق ،ص.103
( )30المصب نلسه،ص.090
( )31المصب نلسه،ص.090
( )33المصب نلسه،ص.139
( )38المصب نلسه،ص.108
( )37ي الة الرياض(الرياض) ،العبد( 18 ،)11113لانون االو".0212
( )39نظرم ل بتصاد السعودا ،المصب السا ق ،ص.1
( )82ب البلوا ،االبتصاد السعودا للعاس  ، 0213ةتاح الى الرا ط:
alphabeta.argaam.com/article/detail/90764

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