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 مساهمة األنشطة االقتصادية في معدالت النمو في القطاع الخاص 

   في اململكة العربية السعودية

 لخصامل

لتحفيز  لها والجهود املبذولةوالتحديات املصاحبة  والفرص االقتصاد السعوديالتي يشهدها  اإلصالحاتفي ظل          

املنوط به في  الدور و وقراءة واقع القطاع الخاص في اململكة  القطاع الخاص، برزت فكرة الدراسة من خالل تشخيص

اململكة )نشاط الصناعات  االقتصادية فيلى فهم وتحليل مساهمة األنشطة وعليه سعت الدراسة إ، 2030 رؤية

 واملطاعم والتجزئة الجملة تجارة نشاطو  البناء والتشييد نشاطو  خدمات الكهرباء والغاز واملاءنشاط و التحويلية 

واعتمدت الدراسة على  .القطاع الخاص معدالت نمو ( وتأثيرها علىواالتصاالت والتخزين النقل شاطنو والفنادق 

لتفسير مساهمة األنشطة االقتصادية في معدالت النمو في  2017إلى عام  1970من عام بيانات سنوية خالل الفترة 

تحليلية لكل نشاط مقابل القطاع الخاص بهدف تحديد كمية و  من خالل عمل دراسةالناتج الحقيقي للقطاع الخاص 

 النشاط نشاط الصناعات التحويلية هو أن  إلى وخلصت الدراسة. نوع العالقة والتأثير
 
ملعدالت النمو  األكثر تحفيزا

  في القطاع الخاص
 
 لقيمة املضافة التي يضيفهاا عزى ذلك إلىوي  . االقتصادية األخرى األنشطة على دوره في تحفيز  عالوة

 معدالت اإلنتاجية مقارن باإلضافة إلى ارتفاعوعلى مستوى التوظيف  املحلي للناتج
 
لطبيعة نتيجة  باألنشطة األخرى  ة

 األيدي العاملة ومستوى تدريهم مقارنة في األنشطة االخرى 
 
على الكفاءة في استخدام املوارد االقتصادية وعدم  ، عالوة

 ذكره ارتفاع كل ما سبق ويبّين  .رئيس اعتمادها على الواردات بشكل  
 
 مساهمة نشاط الصناعات التحويلة مقارنة

من خالل الزمنية  دراسة قياسية لتحليل السالسل تم أجراء ،الدراسةهذه ولتحقيق أغراض . باألنشطة األخرى 

لى وجود إوخلصت الدراسة (. ARDLاختبارات االستقرار لنموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء املوزعة )تطبيق 

نشاط الصناعات )واألنشطة االقتصادية  بين الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص ااحصائي   عالقة موجبة ومعنوية

 واملطاعم والتجزئة الجملة تجارة نشاطو  والتشييد نشاط البناءو  خدمات الكهرباء والغاز واملاءنشاط التحويلية و 

 .بنسب متفاوتة من ناحية التأثير على معدالت نمو القطاع الخاص( واالتصاالت والتخزين النقل شاطونوالفنادق 

ز ومحرك لألنشطة االقتصادية األخرى بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة ولكن يظل نشاط الصناعات التحويلة محّف 

كفاءته في استخدام عناصر اإلنتاج مما يتطلب توجيه االستثمارات و وبين األنشطة االقتصادية األخرى  الصلة بينه

خفض مستويات و  إلى هذا النشاط لقدرته على تنويع القاعدة اإلنتاجية واملساهمة في جذب االستثمارات األجنبية

 البطالة.

                                                           
 11169الرياض  2992، إدارة األبحاث االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، صندوق بريد جهات االتصال بالمعدّين: أحمد البكر، منى أباالخيل ،

 sama.gov.saaalbakr ،sa.gov.sama@Mabalkhail@البريد اإللكتروني: 

 

mailto:habusaaq@sama.gov.sa
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 املقدمة .1

ا نظر   االقتصاديةالتنمية  دفع عجلةفي  واعدةنتاجية إبناء قاعدة ل حقيقية يعّد القطاع الخاص نافذة               

األثر على ذلك  انعكاسحيث من املتوقع  يات اإلنتاجية وخلق املنافسة وتحفيز الصادراتملساهمته في رفع مستو 

 واإلنتاجية لكثير  معدالت الكفاءة رفع  دور القطاع الخاص في الدول املتقدمة في ساهم. كما الكلي ستوى االقتصادم

اعتماد من خالل  معدالت النمو االقتصاديمساهمتها في  وبالتالي إلى أدى إلى نموها مماالعامة والخدمات  من السلع

في الدول من  ساهم النهوض والتحفيز في القطاع الخاص في كثير  و  .أو الشراكة مع القطاع العام التخصيصبرامج 

ورفع مستوى  ،خفض مستويات البطالةتحقيق معدالت نمو مرتفعة ودفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل 

نقل الدول من تصنيف العالم الثالث أو يعزز من بما  وتحفيز الصادرات ،وتشجيع الصناعات املحلية ،املنافسة

  أدركت اململكة العربية السعودية. و النامية الى مصاف الدول املتقدمة
 
ا من أهمية تنويع القاعدة اإلنتاجية انطالق

  2030رؤية وبذلك نهجت استراتيجية  تحفيز القطاع الخاص
 

 من التي تستهدف التنويع االقتصادي لحمايته مستقبال

تقلبات أسعار النفط آثار التقلبات االقتصادية ومواكبة التغيرات املتسارعة بمرونة أكبر وبأقل تكلفة ممكنة في ظل 

من و . تهوتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص بإطالق عدة مبادرات تهدف لتنمي االستثماريةتحسين البيئة من خالل 

ا لرؤية اململكة   القطاع  باعتبار 2030هذا املنطلق وتحقيق 
 
 ،االقتصاد الوطني لنمو اوداعم   اأساسي   االخاص شريك

النمو في  معدالت رفع مة فيأهمية تحفيز األنشطة االقتصادية املساه  لة لدراسة الورقة كمحاو هذه جاءت أهمية 

  دفعفي  كل نشاط ةالقطاع الخاص مع توضيح أهمي
 
 في املرحلة الراهنة التي تتميز عجلة التنمية االقتصادية خاصة

والتأكد من لألنشطة االقتصادية املختلفة املرحلية التحديات الفرص و  استيعابتتطلب  بإصالحات اقتصادية

تحفيز  عند يجبو  توافقها مع املناخ االقتصادي للمملكة ومدى مساهمتها في تحقيق األهداف املستقبلية املنشودة.

  الهدفودعمها تحديد  املختلفة االقتصادية األنشطة
 

املالئمة واستحضار مؤشرات  األدوات أو األداة اختيار ثم أوال

معدالت نمو مستقرة في تحقيق  مساهمتهبمدى لكل نشاط اقتصادي الكفاءة الحقيقية  تقاسالقياس واألداء حيث 

 .ومستدامة وخفض مستويات البطالة

 مشكلة الدراسة .2

القطاع  مساهمة في نمو األكثرما األنشطة االقتصادية اآلتية:  التساؤالتتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن               

  ورفع مستويات اإلنتاجية وخلق املنافسة وتحفيز الصادرات. واملساهمة الفاعلة في خلق وظائف مستدامةالخاص 

 فرضيات الدراسة .3

 تية:تقوم هذه الورقة على الفرضيات اآل

  في القطاع الخاص. بعالقة موجبة مع معدالت النمو االقتصادي التحويلية نشاط الصناعاتيرتبط 



5  
 

  موجبة مع معدالت النمو االقتصادي في  تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق بعالقةنشاط يرتبط

 القطاع الخاص.

 .يرتبط نشاط البناء والتشييد بعالقة موجبة مع معدالت النمو االقتصادي في القطاع الخاص 

 النقل والتخزين واالتصاالت بعالقة موجبة مع معدالت النمو االقتصادي في القطاع الخاص. نشاط يرتبط 

 الغاز واملاء بعالقة موجبة مع معدالت النمو االقتصادي في القطاع الخاص.و الكهرباء نشاط  يرتبط 

 أهداف الدراسة وأهميتها .4

من النمو تحقيق في  هنشاط اقتصادي ومدى مساهمتكل تبرز أهمية الدراسة في تحديد الدور الذي يلعبه             

القادر على املساهمة  االقتصادي النشاطتحفيز لى إتحديد السياسات االقتصادية التي تهدف بصورة مباشرة أجل 

  .وخلق املنافسة واالبتكار وخفض معدالت البطالة وتحفيز الصادرات بشكل أكبر في التنمية االقتصادية

 منهج الدراسة .5

األنشطة االقتصادية )الصناعات تعتمد الدراسة على املنهج القياس ي التحليلي للكشف عن العالقات بين              

تها في نمو القطاع الخاص ومدى مساهم (التصاالتاالتخزين و و البناء والتشييد، و ل، قالنو التجارة، و التحويلية، 

  .اتالعالق هذهاملنهج القياس ي لتفسير نوع استخدام تم  حيث الحقيقي

 السابقةلدراسات ا .6

، حيث استخدم الباحثون بشكل عام العالقة بين نمو القطاع الخاص ونمو االقتصاد تناولت الكثير من الدراسات         

من النتائج  لى عدد  هذه الدراسات إوتوصلت  .عدة مقاييس لرصد األثر على النمو االقتصادي وتنويع القاعدة اإلنتاجية

نها اتفقت في وجود عالقة طردية بين نمو القطاع الخاص والتنمية االقتصادية. أال إن اختلفت في البعد الزماني واملكاني إو 

ا.لحالة اململكة العربية السعودية وتأثير األنشطة املختلفة على القطاع الخاص في هذه الدراسة  نتطرق لكن و   تحديد 

ول نموذج أ( العوامل التي قد تقلل من االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل من خالل بناء 2018املستنير ) درس     

ا من االنفتاح التجاري كأداة لتحفيز و سلب  أا هم القطاعات التي تأثرت إيجاب  أبراز إتنوع لالقتصاد السعودي ومحاولة 

 (Newwey-West)نفطية باتباع منهجية الي لتنويع القطاعات غير القطاعات األخرى من خالل محاكاة النموذج البريطان

 (.2016-1970للفترة الزمنية )

دور القطاع الخاص تتناول ( 2013-1996مقارنة وقياسية على االقتصاد الفلسطيني )( دراسة 2015) كمالأجرى و         

ا املنهج الوصفي والكمي لدراسة أثر عدة مستخدم   واإلسالمي التقليديفي التنمية االقتصادية من منظور االقتصاد 

 عالقة تبادلية بين املتغيرات وجودلى إوتوصلت الدراسة  عوامل من القطاع الخاص على التنمية االقتصادية والبطالة.
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 عملية التنمية االقتصاديةفي دور فاعل القطاع الخاص ضرورة إعطاء هو أوصت به هم ما أوكان من محل الدراسة 

 وإشراكه فيها.

قراءة تحليلية لسياسات التنويع االقتصادي ملصادر الدخل في اململكة العربية في بحثه ( 2018صالح الدين ) قّدمو          

السعودية من خالل توسيع القاعدة اإلنتاجية بمساهمة القطاعات واألنشطة االقتصادية غير النفطية باستخدام 

تم استخدام مؤشر هيرفندال املركب ، حيث 2014إلى عام  1970يمتد من عام مني التحليل الوصفي والكمي إلطار ز 

 تحقيقعدم  لىإ الباحث استعراض السياسات واملؤشرات للتنويع االقتصادي في اململكة. وتوصلو  للتنويع االقتصادي

 ملستوى املطلوب واملخطط له وفق سياسات التنويع االقتصادي.ا

ا قام                 ( بدراسة دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول 2010وشعيب ) قعبد الرزاأيض 
 
 النامية خاصة

تطور حجم مساهمة القطاع الخاص حسب كل نشاط في تكوين القيمة املضافة للفترة مدى تناول البحث و . الجزائر

لى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع إالباحثان وتوصل  .املعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاصو  (2006-1981الزمنية )

لى إذلك  افي املئة وأرجع 50الخاص في الناتج املحلي االجمالي في معظم الدول بينما لم تتجاوز نسبة مساهمته في الجزائر 

أنه  لىإعدم فاعلية مناخ االستثمار ووجود عدد من العوائق التي تحول دون نمو االستثمار الخاص. كما تم التوصل 

لخلق مناخ يساعد على نمو القطاع ال يكفي وحده  ذلك نأالجزائر لتوازنات اقتصادية كلية إال من تحقيق بالرغم 

 عوائق املتعلقة بالعقار والتمويل والبيروقراطية واملنافسة وغيرها.لل ول حل إيجاد بل يجب الخاص

ورقة تدرس دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية ( 2014نشرت وزارة التجارة والشؤون الخارجية في استراليا )و       

ن القطاع الخاص هو املحرك األساس ي لعجلة أوأوضحت هذه الورقة  .دراسة حالة منطقة املحيط الهادئبعنوان 

دت على  ،التنمية وخلق الوظائف
ّ
قادرة أهمية دور القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص من خالل وضع سياسات وأك

هداف األ  لتحقيق أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واالستفادة من جميع األنشطة االقتصاديةو  يزهعلى تحف

 وتبادل املعرفة يبن القطاعين. املنشودةالتنموية 

 تشخيص القطاع الخاص في اململكة وأهميته في التنويع االقتصادي .7

القائم  رغم الجدلبو  .لقيام وتطور النشاط االقتصادي في أي دولةيعّد القطاع الخاص الركيزة األساسية              

ته الكبرى اختالفها تشير إلى أهميببخصوص أبعاد نشاطه في ظل تواجد القطاع العام، إال أن األدبيات االقتصادية 

كامل لنشاط بمثابة اإلطار املت تعّد في ظل توفر جملة من الشروط التي  في تأسيس نشاط اقتصادي ديناميكي ومزدهر

 االقتصاديةالتنمية  يمثل القطاع الخاص جوهر عمليةو  الحياة االقتصادية.في  أدائهالقطاع الخاص وتفعيل 

ا ملساهمته بدوره الريادي وما يتمتع به من  ةوالنامي ةالعالم املتقدم دول في معظم  واالجتماعية على حد  سواء نظر 

ا.  ا واقتصادي  ا لبيانات البنك الدوليو مزايا وإمكانيات تؤهله للقيام بهذا الدور اجتماعي  هذا القطاع في يساهم  ،وفق 

في املئة  80توفير و في املئة  60 بنسبة تمويل االستثماراتو في املئة  90 تقارب بنسبةالدول النامية توليد الوظائف في 

الصحة والتعليم وغيرها من و االتصاالت خدمات و لى توفير الخدمات املصرفية إمن العوائد الحكومية باإلضافة 
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 ،الصادرات الوطنيةفي  بمساهمته االقتصاد الوطنيالقطاع الخاص ويدعم . االقتصادتقود  التيالسلع و الخدمات 

إدارة املؤسسات  علىقدرته  بسبب رفع اإلنتاجية وتوجيه االستثمار والتحفيز على معدالت النمورفع هم في كما يسا

جذب أكبر قدر ل زيادة اإلنفاق االستهالكي وارتفاع معدالتهو  واعدةمما ينعش السوق بتوفير قنوات استثمارية  بكفاءة

 على ذلك، .من االستثمارات املحلية واألجنبية
 
عن  تخفيف العبء املالي على الحكومةيساهم القطاع الخاص في  عالوة

  طريق برامج التخصيص أو الشراكة مع القطاع العام
ّ
 نها من أداء دورها الرقابي بأعلى درجات الكفاءة.مما يمك

االقتصادي ومنفذ للمشاريع اإلنتاجية إلى  النشاطفي في االقتصاد الحديث من املتحكم دور الدولة  ينتقل              

يجب  ،ذلك علىبناء  و  .أعباء خلق دون  تمويل هذه املشاريع عندميزانية الدولة  فيتوازن الجهة منظمة ورقابية تحقق 

دور القطاع الخاص من خالل عدة مبادرات عزيز تلالتحول االقتصادي واعتماد آليات السوق  استراتيجيةتطبيق 

القطاع الخاص عصب  بذلك يصبحو رسم السياسات ليتضمن  الدور الحكومي في إدارة السوق  تطوير إلى تهدف

 له. الرئيساالقتصاد الوطني والداعم 

 الحقيقي في اململكةاإلجمالي ( مساهمة القطاع الخاص في الناتج املحلي 1الجدول رقم )

 حصاء.لل العامة هيئة الاملصدر: 

على املوارد النفطية كمصععععععععععدر  اعتمادهاأدركت اململكة العربية السعععععععععععودية منذ سععععععععععبعينات القرن املا عععععععععع ي خطر             

ذلك اتجهت لو  .تقلبات السوق والسياسات الدولية واألزمات املفاجئةمثل تحديات وجود  في ظلي للدخل س وحيد وأسا

على القطاع الخاص الذي يسهم بشكل مباشر في  تركيزلل 2030ا مع رؤية التحول الوطني اململكة في اآلونة األخيرة تماشي  

ورفع نسععبة مسععاهمة القطاع  ،وتحقيق النمو املسععتدام ،وزيادة اإلنتاجية ،وخلق الوظائف ،تنويع القاعدة االقتصععادية

ا ما خالل السععنوات املتواضعععة نوع  القطاع الخاص سععاهمة م (1) رقمالجدول  ويوضععّ . الخاص في الناتج املحلي اإلجمالي

العععععديععععد من البرامج  من خالل 2030في املئععععة بحلول عععععام  65لى إفي املئععععة  40من تهععععا املععععاضعععععععععععععيععععة والتي نطمح لرفع نسعععععععععععععب

 21تخصعععععععععيص مبل  تشعععععععععمل  مبادرة 16مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص بهدف تمويل  72 تخصعععععععععيصومنها واملبادرات، 

مليار ريال لدعم الشعععععععععععععركات  1.5و لصعععععععععععععندوق دعم املشعععععععععععععاريع مليار ريال 10وسعععععععععععععكنية للمواطنين القروض لل مليار ريال

مليار  1.6مليار ريال لدعم املنشععععلت الصععععغيرة واملتوسععععطة منها  11.4مبل  تخصععععيص  . باإلضععععافة إلى ذلك، فقد تماملتعثرة

مليععار ريععال إلعععادة مبععال  الرسعععععععععععععوم  7و الحكوميات االسعععععععععععععتثمععار مليععار ريععال لصعععععععععععععنععدوق  2.8ريععال للقراض غير املبععاشعععععععععععععر و

ز تمويل برنامج لتحفيز الصعععععععععععععادرات وبرنامج آخر لتعزيدعم الحكومية املدفوعة من املنشعععععععععععععلت الصعععععععععععععغيرة واملتوسعععععععععععععطة و 

مساهمة اإلنفاق  الفترة

االستهالكي الخاص في 

الناتج املحلي اإلجمالي 

 الحقيقي

مساهمة تكوين رأس 

املال الثابت في الناتج 

املحلي اإلجمالي 

 الحقيقي

نسبة الناتج املحلي 

للقطاع الخاص إلى 

الناتج املحلي اإلجمالي 

 الحقيقي

نمو الناتج املحلي 

الحقيقي للقطاع 

 الخاص

2000- 2009 25% 17% 28.70% 7.70% 

2010- 2017 32% 25% 38.50% 5.20% 

2017 34% 22% 39.40% 1.20% 
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 مسعععععععععععععاهمة القطاع الخاص إلى عرف ويهدف. مليار ريال 13.9 بمبل  تحفيز تقنية البناءو مليار ريال  5.6 مبل الصعععععععععععععادرات ب

 املاليةواألزمات النفط  أسععععار بتقلباتال يتأثر  االسعععتقراربالنمو و  يتسعععممكانة عاملية  ذو قوي تأسعععيس هيكل اقتصعععادي 

 .لالستثمارمما يجعله بيئة جاذبة 

الرغم من االهتمام الكبير الذي حظي  عدد من التحديات، فعلىيواجه القطاع الخاص في اململكة العربية السععودية      

ا للتوقععات يكنإال أن تطوره لم بعه القطعاع من مبعادرات حكوميعة  املسععععععععععععععاهمعة الفعليعة في االقتصععععععععععععععاد  تزال الحيعث  وفقع 

يعزى ذلك لضععف مسعاهمة املنشعلت الصعغيرة واملتوسعطة و  . تحقيقهاملطلوب املسعتوى لى إتصعل  متواضععة ولمالوطني 

في املئة  35في املئة والتي نطمح الوصعععععععععول بها الى  21في الناتج املحلي اإلجمالي حيث تبل  مسعععععععععاهمتها في الناتج املحلي حوالي 

اسععععععتثماراته املرتكزة على تركيبة القطاع الخاص من حيث نوع ويعزى انخفاض مسععععععاهمتها إلى . 2030رؤية وفقا ألهداف 

القطاع  ، اعتمدذلك عالوة علىا عن الصععععععععععععناعات وتقنية املعلومات وغيرها. األنشععععععععععععطة التجارية والبناء والتشععععععععععععييد بعيد  

خلق تسعععععبب في جنبية منخفضعععععة األجر مما األ عمالة النفاق الحكومي و إل خالل عقود من الزمن على عاملين هما االخاص 

 .الخاص والعام وأصبحت معدالت النمو في القطاع الخاص مرتبطة باإلنفاق الحكومي القطاعين متالزمة

 2030القطاع الخاص ورؤية  .8

في تنويع القاعدة دور القطاع الخاص  وتعزيز 2030إلى تحقيق اقتصععععععععععععاد مزدهر بحلول عام  2030 رؤيةتسعععععععععععععى               

ا . اإلنتاجية ودفع عجلة التنمية االقتصعععععععععععععادية  تهدف إلىعدة مبادرات وبرامج تنفيذية  ، فقد تم إطالقلهذا الهدفودعم 

 القطاع الخاص جعل 
 
الرؤية برفع نسبة مساهمته  هدافأوالعمل على تحقيق ا في هيكلة اقتصاد اململكة ا أساسي  شريك

في دعم القطاع  رؤيةعدة برامج تضععععععمنتها الوتسععععععاهم  .2030بحلول عام اإلجمالي  من الناتج املحلي في املئة 65ى لإ 40من 

 عا وفاا متنوع  قطاع   لجعلهبرنامج تطوير القطاع املالي منها  الخاص
 

ز االدخار ّف حيو  ،دعم تنمية االقتصععععععععععععععاد الوطنيي ال

تمكين املؤسععععععععععسععععععععععات املالية من  ويعّد . تهاومعالج القطاع املالي ملواجهة التحديات كفاءة من زيديو  ،والتمويل واالسععععععععععتثمار

عنى بتحسععععععععين نمط حياة الفرد ي  ة الذي برنامج جودة الحياباإلضععععععععافة إلى  من أولويات البرنامج. الخاصدعم نمو القطاع 

وبذلك يسععععععهم في توليد الوظائف وتنويع النشععععععاط االقتصععععععادي فراده بأسععععععلوب حياة متوازن أسععععععرة وبناء مجتمع ينعم واأل 

بيئة االجتماعية والبنية التحتية مما يجعلها بيئة تعزز االسععععتثمار الحيث يعمل على تحسععععين من ثقافة ورياضععععة وترفيه، 

ا بالتالي جذب االسعععععععععتثمارات األجنبية. كما تم و في قطاعات جديدة ومتنوعة  عنى إطالق برنامج التخصعععععععععيص الذي أيضععععععععع  ي 

العام والخاص  و الشععععععععععععراكة بين القطاعينألى القطاع الخاص إالحكومة  منأو بعضععععععععععععها أو اإلدارة  نقل ملكية األصععععععععععععول ب

يضعععععععععععم اسعععععععععععتثمارات ف برنامج صعععععععععععندوق االسعععععععععععتثمارات العامةأما  بهدف رفع جودة الخدمات وتقليل التكاليف الحكومية.

تنويع  من أجععععلنمععععاء تطوير قطععععاعععععات اسعععععععععععععتراتيجيععععة محععععددة وتنويع مصععععععععععععععععادر البنععععاء واإل  ويهععععدف إلى داخليععععة وخععععارجيععععة

 على ذلك،االسعععععععععععععتثمارات في اململكة. 
 
خمسععععععععععععععة محاور أهمها تنمية  يضعععععععععععععمقرار برنامج التوازن املالي الذي إتم فقد  عالوة

برنامج التحول يضعععععععم و جل لتحقيق التوازن املالي واسعععععععتدامته. املالي متوسعععععععط األ للتخطيط  ووضعععععععع إطار القطاع الخاص

  الوطني
 
هدف إدراك جهة حكومية قائمة على القطاعات االقتصعععععععععععادية والتنموية ب 24ا اسعععععععععععتراتيجية على مسعععععععععععتوى أهداف

التحديات وتوضععععععععععععيح الفرص لتفعيل مشععععععععععععاركة القطاع الخاص بما يضععععععععععععمن بناء قاعدة للعمل الحكومي على املسععععععععععععتوى 

ا ل الوطني. لعمل حدة متكاملة مستقلة مختصة لنشاء و إتم فقد  ،تنمية االقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاصودعم 
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كقوة دافعة  2030لدعم رؤية اململكة التي تحولت فيما بعد إلى هيئة على املحتوى املحلي وتنمية القطاع الخاص )نماء( 

مراقبة املبادرات التي من شعععععععععععععأنها تنمية القطاع وضعععععععععععععع اسعععععععععععععتراتيجيات و من خالل العمل مع كافة الجهات ذات العالقة و 

األثر على االقتصععععععععععععععاد وتعظيم  إلى تعزيزهععدف تتحفيز القطععاع الخععاص تحععت مظلععة نمععاء لخطععة  اعتمععادتم كمععا ص. الخععا

 الالزم.توفير الدعم و  إعادة تعزيز ثقة القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجههو جمالي الناتج املحلي، إ

 تحديات القطاع الخاص .9

التي تواجعععه بعض التحعععديعععات ن هنعععاك أال إ ،املبعععادرات املطروحعععةعلى الرغم من الفرص االسعععععععععععععتثمعععاريعععة التي توفرهعععا         

االعتماد الرئيس على و  وبرامج ومبادرات الرؤيةإصعععععععععععععالحات سعععععععععععععوق العمل، وبرامج التحول الوطني،  منهاالقطاع الخاص 

 ب بعض التشععععععععععريعات والتنظيمات املحفزة للمنافسععععععععععة واإلنتاجية ودعم الصععععععععععادرات، انفاق الحكومي وغيإل ا
 

 عن فضععععععععععال

يواجععه القطععاع الخععاص في اململكععة عععدد من و . 2030 بحلول عععامقععامتهععا إالضعععععععععععععخمععة املزمع  تمويععل هععذه املشععععععععععععععاريع طريقععة

نتيجة للصعععععععععععالحات االقتصعععععععععععادية ولكن تظل هذه  الكلي حجم الطلبانخفاض  في كمنتخالل الفترة الحالية التحديات 

 تكيف.لالوقت ل لبعض القطاع الخاصحيث سيحتاج  التحديات مرحلية وهي نتيجة حتمية للصالحات االقتصادية،

 القطاع الخاصالفرص الواعدة في  .10

مع اإلصالحات الهيكلية والخطط واالستراتيجيات املتخذة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في  تتشكل          

من خالل فتح أبواب االستثمار وإزالة العوائق  امة جديدة لالقتصاد السعوديلتكون دعّ  والقطاعاتمختلف األنشطة 

 ،املعدات الصناعيةنحو توطين قطاع . ففي قطاع التصنيع، توجهت االستراتيجية التي تحد من قيامه بدوره التنموي 

حيث تم تشكيل اإلدارة العامة لدعم التصنيع املحلي التي تسعى لبناء استراتيجية مستقبلية للتصنيع املحلي بهدف تلبية 

نفاق باملجال في اإل ا ركز الثالث عاملي  تحتل اململكة املو . منظومات القوات املسلحة القطاع الحكومي متمثل في احتياجات

 50 ما يزيد عن توطينسيتم  ،ا للخطط املرسومةوتبع   ا.محلي  ينتج نفاق في املئة من هذا اإل  2قل من أن أالعسكري غير 

 في املئة من اإل 
 

ا إلى تلبية احتياجات  .نفاق العسكري مستقبال  القطاع الخاص متمثل في الشركاتكما تهدف اإلدارة أيض 

تدوير  سيساهم فيمن الخارج مما  االستيرادغني عن وتخفيض التكاليف املالية بإيجاد مصادر محلية ت واملصانع املحلية،

تخصيص الخدمات  نحو بترسيخ الجهود 2030رؤية وجهت كما  فرص استثمارية واعدة. يجادإا و املوارد املالية محلي  

والتوسع في منح فرص االستثمار  ،لى منظم ومراقب للقطاعاتإالحكومية وتحويل دور الحكومة من مزود للخدمة 

جل تشجيع االبتكار واملنافسة، وتطوير املنظومة التشريعية بما يسهل للمستثمرين تملك بعض أللقطاع الخاص من 

نشاء إم ت ،ذلك وبناء  على .إلسكان والتمويل والطاقة وغيرهاالخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية وا

ريال مليار  600صوله من أورفع قيمة  صندوق االستثمارات العامة بهدف السعي لجعله أكبر صندوق سيادي في العالم

  ليكون  االرتقاء في إدارة األصول والتمويل واالستثمار . باإلضافة إلىتريليون ريال سعودي 7 عنلى ما يزيد إ
 
ا للقطاع محرك

وشركات وطنية رائدة وتمويل بعض القطاعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، الخاص في تنمية قطاعات جديدة 

ة من خالل بناء سوق مالية منفتحة فجل التبادل التجاري ونقل املعر أمن عاون في عمل شراكات خارجية طويلة األمد توال

تم اعتماد مشاريع استثمارية فقد ت تسميته بالقطاع البكر في اململكة، ن صّح أ ،وفي قطاع السياحة والترفيه. على العالم
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صدار التأشيرات إ، وتسهيل إجراءات عامليةوفق معايير والتاريخية والتراثية ضخمة تتطلب تطوير املواقع السياحية 

فرص استثمارية ضخمة في قطاعي التعدين والطاقة توجد كما  لداخل.للزوار بهدف جذب السياح من الخارج وا

 املتجددة، 
 
ملنيوم والذهب والنحاس واليورانيوم لك ثروات طبيعية معدنية كالفوسفات واألتململكة تماأن   علىعالوة

يجري العمل على تطوير القطاع وتأهيله وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا املجال ليساهم في الوفاء و وغيرها. 

والعمل على  ريال وتحقيق االكتفاء الذاتيمليار  97لى إباحتياجات الصناعة ورفع مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي 

مقومات يمنحها لكة مللمجغرافي املوقع ال وباإلضافة إلى ذلك، تنفيذ عدد من املشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

تم العمل على وضع  ،ذلكول. ا في هذا املجالا منافس  ننا ال نملك قطاع  أال إ، النجاح في قطاع الطاقة املتجددة وتنوعها

وتكوين  ،ا يسمح للقطاع الخاص بامللكية واالستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاصا وتنظيمي  ا قانوني  طار  إ

 .مبادرة امللك سلمان للطاقة املتجددة وإطالققاعدة من املهارات تضمن تنافسية سوق الطاقة املتجددة في اململكة، 

 إلى تحقيق ما يلي تهدف اململكةو 
 

 : إجماال

  األولى.عشرة املراكز الأحد لى إفي مؤشر التنافسية العاملي  25االنتقال من املركز 

  في  5,7لى املعدل العاملي إفي املئة  3,8من  اإلجمالياملحلي رفع نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من الناتج

 املئة.

  في املئة. 65لى إفي املئة  40جمالي الناتج املحلي من إالوصول بمساهمة القطاع الخاص في 

  جمالي الناتج املحلي غير النفطي.إفي املئة على األقل من  50لى إفي املئة  16رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 

  في املئة. 75لى إفي املئة  40رفع نسبة املحتوى املحلي في قطاع النفط والغاز من 

 األولى.الخمسة عشر املراتب إحدى لى إ 19من املرتبة  واالنتقال بهكة حجم اقتصاد اململ رفع 

 النشاط تحديد أي ؛األهداف تحقيق هذهاألنشطة االقتصادية القادرة على تحديد ولتحقيق ذلك، يجب              

من األنشطة  لكثير   زصانع النمو االقتصادي املستدام في اململكة، واملحرك أو املحّف و أد عراب االقتصادي الذي يعّ 

  .واعدةفرص استثمارية  يعزز ا مم االقتصادية املختلفة

 تأثير نمو القطاعات األخرى على القطاع الخاص .11

من ركائز التنويع هيكلية توزيع اإلنتاج حسب املجموعات الرئيسية لألنشطة االقتصادية املختلفة تعد             

فهم أبرز لو كل نمو على الناتج املحلي اإلجمالي. ينعكس و خر اقتصادي على اآل كل نشاط يؤثر حيث االقتصادي املهمة 

هم خمسة قطاعات مؤثرة على القطاع الخاص بهدف التركيز على هذه أسيتم دراسة  ،محددات نمو القطاع الخاص

الغاز واملاء، و الكهرباء نشاط و الصناعات التحويلية،  نشاط القطاعات التي تصب في صال  نمو القطاع الخاص وهي:

النقل والتخزين واالتصاالت. نشاط و تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق، نشاط و التشييد والبناء، ونشاط 

تفاوت في معدالت نمو القطاع الخاص مقابل األنشطة االقتصادية املذكورة وانخفاض  وجود وتوّض  الرسوم البيانية
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لكل نشاط ا سنتناولها الحق  مجموعة من األسباب التي لى إعزى ذلك ي  و الخاص تأثير األنشطة االقتصادية على القطاع 

  .ةحدعلى 

 شاط الصناعات التحويلية وعالقته بمعدالت النمو االقتصادين .12

ا من األنشطة االقتصادية الفرعية منها: صن               املنتجات الغذائية  ةعاتغطي الصناعات التحويلية عدد 

الخشب  ةعاصنو املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة،  ةعاصناملنسوجات وامللبوسات، و  ةعاوصنواملشروبات، 

 ةعاصنو فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة،  ةعاصنو ، هالورق ومنتجات ةعاصنو والفلين باستثناء األثاث، ه ومنتجات

 ةعاصنو املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات الصيدالنية،  ةعاصنو واملنتجات الكيميائية،  ةاملواد الكيميائي

الحواسيب  ةعاصنو منتجات املعادن الالفلزية األخرى والفلزات القاعدية،  ةعاصنو منتجات املطاط واللدائن، 

النفطية  تشكل إيرادات املنتجاتو  .الصناعات التحويلية األخرى و األثاث، ة عاصنو لكترونية والبصرية، واملنتجات اإل

 جمالي إيرادات الصناعات التحويلية.إفي املئة من  47املكررة واملنتجات الكيميائية ما يقارب 

 الحقيقي للقطاع الخاص ونشاط الصناعات التحويلية معدل النمو في الناتج ( 1رقم ) الشكل

 

 التحويلية  الخاص ونشاط الصناعات قطاعلل املحليمعدل النمو في الناتج متوسط ( 2رقم ) الجدول 

 الفترة الحقيقي في الناتج املحلي  معدل النمومتوسط 

 )%( الصناعات التحويلية )%( القطاع الخاص

 (2015-2017)سنوات 3متوسط  3.70 1.56

 (2013-2017)سنوات   5متوسط  4.80 3.41

 (2008-2017) سنوات 10متوسط  5.57 5.66
 .حصاءلل هيئة العامة الاملصدر: 

لنمو االقتصاد  املحّفزالنشاط  ويعّد  االقتصادية األخرى  نشطةيتصدر نشاط الصناعات التحويلية األ             

يتأثر نمو هذا النشاط و  .اإلجمالي نتيجة للقيمة املضافة التي يضيفهاا في نمو الناتج املحلي سهام  إالسعودي واألكثر 

النفط وينعكس هذا األثر على القطاع الخاص برفع الطاقة اإلنتاجية املحلية للتكرير في مصاف  بمعدالت الطلب على 

جنبية. كمصفاة ساتروب املشتركة بين )أرامكو( السعودية و)توتال( الفرنسية، ومصفاة ياسرف أذات شراكة سعودية و 
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كبير. ويتض  هذا األثر في نسب  خاص بشكل  التي بدورها تؤثر على نمو القطاع ال بين )أرامكو( و)سانيوبك( الصينية

أن متوسط نمو نشاط الصناعات  التغير في معدالت نمو القطاع الخاص مقابل نشاط الصناعات التحويلية حيث

يعكس أن معدالت النمو في القطاع قد وهذا  سنوات، 10خالل  التحويلية ومعدالت النمو في القطاع الخاص متقاربة

تعزيز ودعم هذا النشاط من البد ف لذلك،و  .معدالت النمو في نشاط الصناعات التحويليةبكبير  الخاص تتأثر بشكل  

 .ز ومحرك لألنشطة االقتصادية األخرى كنشاط محّف 

 نشاط خدمات الكهرباء والغاز واملاء وعالقته بمعدالت النمو في القطاع الخاص  .13

إمدادات وتوصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وتجميع املياه ومعالجتها  النشاط خدمات يشمل          

 وغير ذلك. جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها وخدماتوتوصيلها والصرف الصحي 

 خدمات الكهرباء والغاز واملاءالحقيقي للقطاع الخاص ونشاط معدل النمو في الناتج ( 2رقم ) الشكل

 

  لقطاع الخاص ونشاط الكهرباء والغاز واملاءل املحليمعدل النمو في الناتج متوسط ( 3رقم ) الجدول 

 الفترة الحقيقي متوسط معدل النمو في الناتج املحلي 

 )%( الغاز واملاءو الكهرباء نشاط  )%( القطاع الخاص

 (2015-2017)سنوات 3متوسط  2.96 1.56

 (2013-2017)سنوات   5متوسط  3.07 3.41

 (2008-2017) سنوات 10متوسط  5.65 5.66
 .حصاءلل هيئة العامة الاملصدر: 

لى ارتفاع الطلب على املياه والكهرباء إالغاز واملاء بارتفاع معدالت النمو ويعود ذلك و يتسم نشاط الكهرباء                        

  2014عام في في املئة  4,85 معدل نمو بل نشاط الكهرباء، الغاز واملاء ل حيث سج السكانيالنمو  وارتفاع معدالت
 
 مقارنة

بعض الخدمات والسلع في هذا النشاط مدعومة ن أعلى القطاع الخاص حيث  اطفيف   اتأثير   ر النشاطالعام السابق. ويؤثب

الغاز واملاء حسب معدالت الطلب واختالف و ولكن التأثير عكس ي من القطاع الخاص على نشاط الكهرباء  من الدولة
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عدل ليصل م الطاقة دعمحيث تم رفع  2016في معدالت النمو منذ عام  اتراجع  النشاط هد شمعدالت االستهالك. كما 

 .2017عام  املئة في 1.32لى إنموه 

 نشاط خدمات البناء والتشييد وعالقته بمعدالت النمو في القطاع الخاص .14

الهندسة املدنية مثل )رصف الطرق  وخدماتتشييد املباني السكنية واملباني غير السكنية  النشاط خدماتيشمل          

مشاريع الكهرباء والهاتف نفاق وخطوط السكك الحديدية ومشاريع املجاري واملياه والصرف الصحي و نشاء الكباري واأل إو 

وتوصيل املياه وتركيب لصرف الصحي توصيل املبنى با وعملياتبار وإصالح األرا  ي وتركيب أجهزة التكييف اآل ر وحف

التشييد املتخصصة مثل )أعمال هدم املباني  خدماتلى إ(، باإلضافة وغير ذلك األدوات الصحية وتركيب املصاعد

 .وغير ذلك( عمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواءأوتحضير املواقع والتركيبات الكهربائية و 

 الحقيقي للقطاع الخاص ونشاط البناء والتشييدمعدل النمو في الناتج ( 3رقم ) الشكل

 

  لقطاع الخاص ونشاط البناء والتشييدل املحليمعدل النمو في الناتج متوسط ( 4رقم ) الجدول 

 الفترة الحقيقيمتوسط معدل النمو في الناتج املحلي 

 )%( التشييد والبناءنشاط  )%( القطاع الخاص

 (2015-2017)سنوات 3متوسط  0.76- 1.56

 (2013-2017)سنوات   5متوسط  2.45 3.41

 (2008-2017) نواتس 10 متوسط 4.30 5.66
 .حصاءلل هيئة العامة الاملصدر: 

نفاق بسبب استمرار اإل  2014عام في املئة في  6,75لى إسجل نشاط التشييد والبناء معدالت نمو مرتفعة تصل           

 2016عام املئة في في  3,18لى إا لتصل وبدأت معدالت النمو باالنخفاض تدريجي   .مشاريع البنية التحتيةعلى الحكومي 

 مؤثر 
 
يدي العاملة وارتفاع نسبة العمالة األجنبية في القطاع بكثافة األ  ويتسم هذاا على القطاع الخاص. طفيف   اتأثير  ة

عن اتباع طرق اإلنتاج كثيفة رأس املال، مما يخفض مؤشرات اإلنتاجية وتنافسية القطاع.  بعدلى الإأدى مما املجال 

لى الخارج بما ال ينعكس إ تحويالت العمالةطفيف على القطاع الخاص الرتفاع نسبة  يكون التأثير ،أخرى  ومن ناحية  

التغييرات  في ظلارتفاع معدالت نمو هذا القطاع  ومن املتوقعكبير على االستهالك املحلي والقطاع الخاص.  بشكل  

-5

0

5

10

15

%

الخاص-القطاع الغير نفطي  التشييد والبناء



14  
 

الهيكلية واعتماد املشاريع الضخمة التي تتطلب منتجات قطاع البناء والتشييد مع اعتماد خطط الكفاءة االستثمارية 

 واإلنتاجية في النشاط.

 نشاط تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق وعالقته بمعدالت النمو االقتصادي .15

 خدماتلى إباإلضافة  ،إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةخدمات تجارة الجملة والتجزئة و  النشاطيشمل 

 خدمات األطعمة واملشروبات.و اإلقامة 

 تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادقالحقيقي للقطاع الخاص ونشاط معدل النمو في الناتج ( 4رقم ) الشكل

 

 لقطاع الخاص ونشاط تجارة الجملة والتجزئة املحليمعدل النمو في الناتج متوسط ( 5رقم ) الجدول 

 الفترة الحقيقيمتوسط معدل النمو في الناتج املحلي 

 )%(تجارة الجملة والتجزئة  )%( القطاع الخاص

 (2015-2017)سنوات 3متوسط  0.60 1.56

 (2013-2017)سنوات   5متوسط  2.87 3.41

 (2008-2017) سنوات 10متوسط  6.45 5.66
 .حصاءلل هيئة العامة الاملصدر: 

لى إلتصل  2015بدأت معدالت نمو نشاط تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق باالنخفاض منذ عام                     

كنتيجة حتمية  االستهالك إلى انخفاضسياسات رفع الدعم عن بعض املنتجات االستهالكية والطاقة وأّدت ، في املئة 2,8

ا لقد أن إصالحات سوق العمل كما  ،معها القطاع الخاص التي قد يتكيفو للتصحيح أسعار الطاقة  تكيف تحتاج وقت 

ويتض  هذا األثر في نسب التغير في معدالت نمو القطاع الخاص مقابل نشاط تجارة الجملة  .معهاالقطاع الخاص 

ومعدالت النمو في  تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادقنشاط  أن متوسط نمو والتجزئة واملطاعم والفنادق حيث

تحويلة، وهذا يعكس أن القيمة متقاربة ولكن بنسب أقل من نشاط الصناعات السنوات  10 خاللالقطاع الخاص 

القيمة هم بها نشاط الصناعات التحويلة في التأثير على معدل النمو في القطاع الخاص أعلى من ااملضافة التي يس

 .نشاط تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادقاملضافة التي يساهم بها 
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 االقتصاديوعالقته بمعدالت النمو النقل والتخزين واالتصاالت نشاط  .16

البريد ونقل الطرود و التخزين  وخدماتنابيب والنقل الجوي والبحري النقل البري والنقل عبر األ النشاط خدمات يشمل   

و املختلط، كما أو الخاص أتابعة للقطاع العام الوحدات للاالتصاالت  خدماتلى إضافة باإل  ،الدعم للنقل وخدمات

ا خدماتتضمن ي  البرمجة واإلذاعةو النشر والبرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وخدمات املعلومات  النشاط أيض 

 وغير ذلك.

 والتخزين واالتصاالت الحقيقي للقطاع الخاص ونشاط النقلمعدل النمو في الناتج ( 5رقم ) الشكل

 

  لقطاع الخاص ونشاط النقل والتخزين واالتصاالت املحليمعدل النمو في الناتج متوسط ( 6رقم ) الجدول 

 الفترة الحقيقيمتوسط معدل النمو في الناتج املحلي 

 )%( النقل والتخزين واالتصاالتنشاط  )%( القطاع الخاص

 (2015-2017)سنوات 3متوسط  3.59 1.56

 (2013-2017)سنوات   5متوسط  4.68 3.41

 (2008-2017) سنوات 10متوسط  9.69 5.66
 للحصاءالهيئة العامة املصدر: 

وهذا يعكس  الخاص،معدالت نمو متباينة عن معدالت نمو القطاع واالتصععععاالت  والتخزين سععععجل نشععععاط النقل             

النمو في القطاع الخاص  تفي التأثير على معدال واالتصععععععاالت  والتخزين النقلأن القيمة املضععععععافة التي يسععععععهم بها نشععععععاط 

من  عزى هذا التباين إلى أن نشععععععععععععاط النقل والتخزين واالتصععععععععععععاالت يحتاج إلى مزيد  وي   .متباينة مع بقية األنشععععععععععععطة االخرى 

ز االسععععتثمار األجنيي في هذا املجال بما يتعز و  ،وغيرهشععععاريع في مجال الطرق واملواصععععالت كميترو الرياض املو  االسععععتثمارات

من جهعععة  ا على أداء هعععذا النشععععععععععععععععاطإيجعععابععع  عمعععال النقعععل والحركعععة أتحسعععععععععععععن عكس ينينعكس على القطعععاع الخعععاص. كمعععا 

  واألنشعععععععطة االقتصعععععععادية األخرى من جهة  
 
على أن كثافة العمالة األجنبية في هذا النشعععععععاط وحجم النشعععععععاط  أخرى، عالوة

 القطاع الخاص.النمو في  في معدالت إلسهامهيضعف القيمة املضافة 

أهمية نشاط الصناعات التحويلية وحصولها على النصيب األكبر من التأثير تجاه األولى  تض  من خالل القراءةت           

 ويحتاج هذا النشاط .والقائدة لتنويع القاعدة اإلنتاجية في اململكة أحد القطاعات املؤهلة ّد كما يعالخاص القطاع و نم

من أجل تحقيق  اومؤشرات قياس فاعلة لكل مراحله إطار زمني محدد،لها وضع خطة صناعية واضحة املعالم إلى 
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ا لتوفر العديد من املقومات من رؤوس  ويمكن تحقيق ذلكاألهداف املنشودة كونه محفّز ومحرك لألنشطة األخرى.  نظر 

رتبطة بالنفط امليدي عاملة ومصادر طاقة مما يتيح إقامة العديد من الصناعات املختلفة غير وأأموال ومواد أولية 

لى إنتاج صناعي يضيف إلوجية وغيرها من و واالستثمار في الصناعات التكن ،دويةكصناعة املعدات الثقيلة وصناعة األ 

زيادة باإلضافة إلى  ،ا ال يعتمد على النفطفقي  أا ع  توسوتوسيع القاعدة اإلنتاجية  ،عوائد الصناعات البتروكيماوية

وفرص استثمارية ورفع مستوى خلق وظائف ، و لناتج املحلي اإلجماليفي اسهامها إو  ،املحتوى املحلي لخفض الواردات

مالية ونشر ثقافة العمل من خالل بناء قاعدة ع   ،ورفع نسبة الصادرات ،لى تحقيق االكتفاء الذاتيإالتنمية، باإلضافة 

أهمية املنشلت املتوسطة والصغيرة التي تعتمد مدخالتها على مخرجات املنشلت  هو جدير بالذكروال وطنية محترفة.

نشاط الصناعات  يحفز نأ يمكن كماالكبيرة وربطها بالصناعات التحويلية لرفع الفرص االستثمارية وخلق الوظائف. 

الطاقة املولدة من و بديلة ملصادر الطاقة كالطاقة املتجددة )الطاقة الشمسية الحلول الالتحويلية االبتكار وإيجاد 

ا ،طاقة الرياح والطاقة النووية(و  املخلفات ا بل واالتجاه نحو تصدير تقليل االعتماد على النفط محلي  في  كما يساهم أيض 

 إلى موارد الطاقة البديلة لتصبح مورد مستدام، 
 
واملوارد الطبيعية.  وذلك ال ينفي أهمية املحافظة على البيئة إضافة

النفط في الوقت الحالي، فما زالت عائداته هي أساس عملية تمويل استثمارات مشاريع البنية األساسية الالزمة لتنمية 

حيث في زيادة اإلنتاجية  ودوره الهامقطاع تقنية املعلومات خرى وتحريك االقتصاد الوطني. باإلضافة الى األنشطة األ 

مما ا عاملي  وأصبح الركيزة واللبنة األساسية للتنمية االقتصادية شهد التطور في هذا النشاط معدالت متسارعة ومتزايدة 

 ستثمارات األجنبية عالية التقنية.بالتعاون مع مراكز علمية متخصصة وكذلك جذب اال ا النشاط يشجع على توطين هذ

 النموذج القياس ي ونتائج التقدير .17

 ،ووضوح للقطاع بدقة الحقيقي املحلي الناتج علىوفاعلية األنشطة االقتصادية محل الدراسة تأثير  تحديدل           

ترتبط صحة النتائج  ،وعليه البحث. أهداف تحقيق من تّمكن موثوقة وقياسية إحصائية منهجية إلى اللجوء يستدعي

السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة حيث إن عدم  1أو سكون  املتعلقة بتقدير النماذج القياسية بافتراض استقرار

ويستلزم ذلك تقدير تلك  ،استقرار السالسل الزمنية يؤدي إلى الوقوع في أخطاء لها صلة بتحديد النماذج القياسية

تطبيق اختبارات  من خاللاملعادالت حسب األساليب القياسية الحديثة التي تقوم على تحليل السالسل الزمنية 

 (.ARDLر ألنموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة )االستقرا

 Time Series Analysisتحليل السالسل الزمنية      

أسهم تطور أساليب تحليل السالسل الزمنية خالل السنوات األخيرة في تحقيق طرق دقيقة للتنبؤ والحصول    

وبذلك يمكن  .تحليل سليم للمتغيرات والعالقات االقتصاديةإلى  والوصول على نتائج تساعد على اتخاذ قرارات سليمة 

، حيث تؤدي (OLS)نموذج املربعات الصغرى العادية تجنب اآلثار العكسية لتحليل السالسل الزمنية باستخدام 

طرق االنحدار التقليدية في حاالت غياب صفة االستقرار للسالسل الزمنية إلى نتائج مضللة عبر ما يعرف باسم 

ويرجع هذا إلى اتصاف البيانات  ا.عالي   𝑅2بالرغم من كون معامل التحديد  (Spurious Regression)حدار الزائف االن

                                                           
 .ذلك على للداللة السكون مفهوم بعضهم ويستخدم ،(Stationary) لكلمة ترجمة االستقرار مفهوم الدراسة هذه ستخدمت 1



17  
 

  االزمنية غالب  
 
معينة تؤثر في  اباختالف التباين أو بصفة املوسمية، أو وجود عامل االتجاه العام الذي يعكس ظروف

في اتجاهات متعاكسة. وسيبدأ التحليل بمناقشة تطبيقات مفهوم استقرار  أوفي االتجاه نفسه  اجميع املتغيرات إم

 السالسل الزمنية وهي مفاهيم مهمة حول السالسل الزمنية والعمليات العشوائية املرتبطة بها.

 (ARDL)نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة         

الذي تم تطويره من قبل  ،2017م عاإلى  1970من عام  الفترةخالل تعتمد الدراسة على بيانات سنوية        

(Dagum and Cholette, 2006( وقد أشار الباحثان مهران وخالد .)إلى بساطة هذا النموذج ومرونته وسهولة 2014 )

 ملتغيرات االقتصاد الكلي ودراسة العال
 
قة طويلة تقييمه وفاعليته وموثوقيته للعينات الصغيرة، كما أنه مناسب عادة

، بفرض عدم وجود تكامل مشترك )عالقة طويلة األجل( بين H0: μ1 = μ2… =μ8= 0األجل. وتكون فرضية العدم: 

. H1: μ1 ≠ μ2… ≠μ8≠ 0املتغيرات. كما يوجد تكامل مشترك )عالقة طويلة األجل( بين املتغيرات في الفرضية البديلة 

 2(.2005املحسوب وبين القيم الحرجة التي قدمها الباحث نارايان ) Fوبعد إجراء االختبار، يمكن املقارنة بين إحصاء 

املحسوب يتجاوز الحد األعلى للقيم الحرجة  F( إلى أنه في حال كان إحصاء 1997كما أشار بحث بيسران وآخرون )

رفض فر  وأI (0 ) وأI (1 )سواء كانت 
 
ستنتج من ذكليهما، فت قبل الفرضية البديلة، وي 

 
ك وجود تكامل لضية العدم وت

 مشترك )عالقة طويلة األجل( بين املتغيرات.

 اوأخير  
 
قترح في إثراء األدبيات املتعلقة بالنمو االقتصادي عبر دمج عدة متغيرات ، يسهم هذا النموذج النظري امل

تتجنب هذه الدراسة نقاط الضعف التي تشيع في األدبيات مستقلة ذات داللة في نموذج اقتصادي شامل. كما 

كاالعتماد الكبير على بيانات تقديرية أو مصادر غير رسمية أو مؤشرات مالية قليلة أو محدودة النطاق مما  ،البحثية

 قد يؤدي إلى استخالص نتائج غير دقيقة أو متحيزة.

 نموذج الدراسة    

ا انطال
 
رحت لتفسير من النظريات االقتصادية اق

 
الناتج  فيالنمو مساهمة األنشطة االقتصادية في معدالت لتي ط

الحقيقي للقطاع الخاص ومستويات التوظيف، وبناء  على ما تم استعراضه من الدراسات التطبيقية املتعلقة بذلك 

 الحقيقي للقطاع الخاصالناتج في الجزء السابق، فسيتم استخدام املنهج القياس ي عبر بناء نموذج قياس ي يتضمن 

 من املتغيرات االقتصادية املستقلة على النحو التالي: كمتغير تابع، باإلضافة إلى عدد  

 

∆GDPP𝑡 = ∀0 + ∑ 𝜆𝑖 ∆MANUFACTURING𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜖𝑖 ∆𝑅CONSTRUCTION𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 +

∑ 𝜁𝑖 ∆ELECTRICITY𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝜂𝑖 ∆RETAIL𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1  + ∑ 𝜂𝑖 ∆RETTRANSPORTAIL𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1  𝜐𝑡 

 حيث تشير الرموز الواردة في النموذج إلى ما يلي:

                                                           
 .(2001)موثوقة أكثر مع العينات الصغيرة من تلك الخاصة ببيسران ( 2005)تعد القيم الحرجة لنارايان  2

(1) 
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GDPP                                       املحلي الحقيقي للقطاع الخاصالناتج . 

MANUFACTURING                      .نشاط الصناعات التحويلية 

CONSTRUCTION                    نشاط البناء والتشييد . 

ELECTRICITY                     نشاط الكهرباء واملاء والغاز.   

RETAIL                                        تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادقنشاط . 

 TRANSPORT                                   النقل والتخزين واالتصاالت. 

إلى متجهة البواقي. ويمكن تلخيص األسلوب املتبع بنموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء  υtإذ تشير            

 اآلتية:( باتباع الخطوات ARDLاملوزعة )

 Akaike information criterion – AIC)) معاملاختيار طول فترة التباطؤ للنموذج، بناء  على الخطوة األولى: 

تحصل منها على مقّدرة  : تقدير النموذج والحصول على مقّدرة الخطوة الثانية التي تمثل عالقة  والتي سي 

التي تمثل معلمات التكيف  األجل الطويل بين متغيرات السالسل الزمنية )معلمات متغيرات النموذج(، ومقّدرة 

 . 'حيث 

متجه التكامل املشترك ومعامالت سرعة الّتكيف بعد أن تم الحصول على  Normalized): معايرة )الخطوة الثالثة

 ( من الخطوة السابقة.رة متجه التكامل املشترك )مقّد 

 النتائج القياسية .18

 اختبارات االستقرار:

املتغيرات ساكنة أو غير ساكنة، ال يتطلب نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة أن تكون جميع               

. I(2)على الفرق الثاني )) اولكن من املهم إجراء اختبار جذر الوحدة لضمان أال يكون أي متغير من املتغيرات ساكن  

كان استخدام نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة حيث وألن هذه املتغيرات ساكنة على مستويات مختلفة، 

ا لهذه  ا ،وبقاطعمختلفة ) املتغيرات محل الدراسة تحت فروض والستقرار ،الدراسةمناسب  بدون ، و وبقاطع واتجاه مع 

تبين أن سلسلة املتغيرات محل الدراسة غير مستقرة في مستوياتها األصلية حيث تم قبول فرض  ،(قاطع زمني واتجاه

ن السالسل مستقرة وساكنة أالعدم القائل بوجود جذر وحدة لهذه السالسل ومن ثم رفض الفرض البديل القائل 

 في مستواها األصلي.
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الذي يقول بوجود  0Hحيث رفض فرض العدم  ير مستقرة،غ و بينت النتائج أن السالسل الزمنية للمتغيرات

بل الفرض البديل 
 
يعني أن السالسل الزمنية للمتغيرات مستقرة مما يدل على أنها متكاملة  وهذا 1Hجذر وحدة وق

 .I( 1من الدرجة األولى )

 (:ARDL)اختبار التكامل املشترك باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة   

 البناءنشاط و الصناعات التحويلية،  )نشاطاألنشطة االقتصادية  ملعرفة األثر طويل وقصير األجل للتغيرات في        

النقل والتخزين و  ،والتجزئة واملطاعم والفنادقتجارة الجملة والتشييد، ونشاط الكهرباء واملاء والغاز، ونشاط 

اختبار التكامل املشترك باستخدام نموذج االنحدار  تم إجراءعلى معدالت النمو في القطاع الخاص،  (واالتصاالت

املحلي الحقيقي للقطاع  الناتجعلى  األنشطة االقتصادية املختلفة( ملعرفة تأثير ARDLالذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة )

أنها  أي 9,7( وكانت النتيجة 1اختبارات الحدود على املعادلة ) كما تم إجراءكما هو مبين في الجدول )امللحق(.  الخاص

(، مما يعني رفض فرض العدم 1%( عند مستوى داللة )2005تتجاوز الحد األعلى للقيمة الحرجة في جدول نارايان )

كما  .جه للتكامل املشترك، وهذا يعني وجود عالقة طويلة األجل بين املتغيرات محل الدراسةالقائل بعدم وجود أي مت

 Akaike)( لهذا النموذج بناء  على معيار )1.1، 1، 0االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء املوزعة ) تم استخدام نموذج

information criterion – AIC  .للمعلومة 

 بين الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاصا حصائي  إ وتشير نتائج االنحدار إلى وجود عالقة موجبة ومعنوية                                    

(، وذلك باستخدام 1%حسب الفرضية البديلة، وأن لها داللة إحصائية عند مستوى ) ونشاط الصناعات التحويلية

الصناعات وتؤدي زيادة  .مع ثبات العوامل األخرى  االتجاهيناختبارات الفرضية ذات االتجاه الواحد أو ذات 

عزى ذلك إلىفي املتوسط في املئة 0.9الناتج املحلي للقطاع الخاص بنسبة في املئة إلى زيادة  1 التحويلية بنسبة  . وي 

معدالت اإلنتاجية  وارتفاع ،نشاط الصناعات التحويلية على الناتج وعلى مستوى التوظيفالقيمة املضافة العالية ل

 
 
وهذا الكفاءة في استخدام املوارد االقتصادية وعدم اعتمادها على الواردات بشكل رئيس و  باألنشطة األخرى، مقارنة

 يوّض  ارتفاع 
 
نشاط تؤدي الزيادة في  ومن جهة  أخرى،  .باألنشطة األخرى  مساهمة نشاط الصناعات التحويلة مقارنة

وذلك بسبب  في املتوسط في املئة 0.6بنسبة الناتج املحلي للقطاع الخاص املئة إلى زيادة في  1بنسبة البناء والتشييد 

الناتج املحلي في املئة يؤدي إلى زيادة  1بنسبة  نشاط الكهرباء واملاء والغاز. كما أن ارتفاع كثافة العمالة في هذا النشاط

 وغير معنوي إحصائي   في املتوسط في املئة 0.2بنسبة  للقطاع الخاص
 
الدعم الحكومي عزى ذلك إلى وقد ي   امحدودا
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. باإلضافة إلى لنشاط الكهرباء واملاء والغاز مما ساهم في انخفاض مساهمته في الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص

ة الناتج املحلي للقطاع في املئة إلى زياد 1تجارة الجملة والتجزئة واملطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع نشاط  ذلك، يؤدي

مما يقلص من مساهمته بشكل  رئيس هذا النشاط على الواردات اعتماد نتيجة  في املتوسط في املئة 0.6الخاص بنسبة 

في  1بنسبة  نشاط النقل والتخزين واالتصاالتارتفاع ا، يؤدي وأخير   .في معدالت النمو في القطاع الخاص كبر أبشكل  

وتبين النتائج العالقة املوجبة واملعنوية . في املتوسط في املئة 0.3بنسبة  املحلي للقطاع الخاص زيادة الناتجاملئة إلى 

 ،متباينة حسب األنشطة املختلفةللقطاع الخاص ولكنها  والناتج املحلي الحقيقي ألنشطة االقتصاديةابين  احصائي  إ

عزى ذلك ، ولهذا تعّد األخرى هو نشاط الصناعات التحويلةز لألنشطة االقتصادية واملحّف إلى أن املحرك  وقد ي 

 مرتفعة مساهمته في معدالت النمو في الناتج املحلي الحقيقي للقطاع الخاص 
 
 .االقتصادية األخرى باألنشطة  مقارنة

ز وقائد لألنشطة االقتصادية األخرى عن التركيز على نشاط الصناعات التحويلة كمحرك ومحّف  من وعليه، فالبد

، وصناعة وإعادة التدوير، وصناعة األدوية، ، وتقنية املعلوماتالصناعات التحويليةانتقاء االستثمار في  طريق

والتشييد،  )البناءكما أن األنشطة االقتصادية األخرى  .الصناعات املختلفة ذات القيمة املضافةوغيرها من  املعدات

ا بشكل  عامذات مساهمة منخفضة ملة وغيرها( جوالنقل، وتجارة ال على نمو معدالت الناتج املحلي للقطاع  نسبي 

ا مقابل املشاريع الضخمة والتوسع في مساهمة نشاط البناء والتشييد منخفضة نسبي  على سبيل املثال، تعّد الخاص. 

تخدام لى استغناء الشركات عن اتباع طرق اإلنتاج كثيفة االسإمما أدى  ةغير مدربعمالة أجنبية ء بسبب وجود البنا

لى إمما يؤدي كبير  بشكل  دوية على العمالة الي تشركات املقاوال  كبيرة من نسبة باإلضافة إلى اعتمادلرأس املال. 

لتعزيز العالية املتوسطة و  من التركيز على االستثمارات التقنية البدف ،وعليه .تهسيوتنافالقطاع ة نتاجيإانخفاض 

 يعتمدحيث  ،بشكل  كبير الحكوميالقطاع النفطي والدعم بنشاط الصناعات التحويلة ويرتبط  .معدالت اإلنتاجية

على اإليرادات الحكومية  أثرهاالنصيب األكبر من الصناعات التحويلية على الصناعات البتروكيماوية التي ينعكس 

إلى األنشطة االستثمارات  توجيهيجب  ،وبناء  على ذلك. كبير ا مللكيته للدولة بشكل  والناتج املحلي اإلجمالي نظر  

  االقتصادية.في التنمية  األنشطة االقتصادية املختلفةومن ثم زيادة مساهمة  ة،االقتصادية ذات القيمة املضاف

 التجارب الدولية في تفعيل األنشطة االقتصادية املختلفة في دفع عجلة النمو في القطاع الخاص: .19

 ماليزيا 

على تعتمد وانتقالها من دولة  1957تباع اسععععتراتيجية التنويع االقتصععععادي منذ اسععععتقاللها عام في انجحت ماليزيا               

تعتمععد على الصعععععععععععععنععاعععات وتقععديم الخععدمععات وغيرهععا من األنشعععععععععععععطععة و  اإلنتععاجيععة تهععاقععاعععد تتنوعلى دولععة إاملوارد الزراعيععة 
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لى إأدى ذلك و سععمنت. الصععلب واأل و ات الكهربائية، القطع واملكونو االقتصععادية مما جعلها دولة رائدة في تصععدير األجهزة، 

في املئة من الناتج  140التبادل التجاري مسععععاهمة  بل  متوسععععطا في العالم، حيث من أكثر الدول انفتاح  واحدة تصععععنيفها 

في  أسععععععععععاسععععععععععيان ناالنفتاح التجاري وتحفيز االسععععععععععتثمار في القطاع الخاص عامال  يعّد . كما 2010املحلي اإلجمالي منذ عام 

من و  في املئة من الوظائف في ماليزيا مرتبطة باألنشععععععطة التصععععععديرية. 40ن أتوليد الوظائف ورفع معدالت الدخل، حيث 

 في مئة من األ  40 عععععععععععععععا لفئة الفي املئة سععنوي   11.9ارتفع متوسععط الدخل الحقيقي بما يعادل  ،أخرى  جهة  
 
في  سععر األقل دخال

 ماليزيا، مقارن
 
إيجابية ال تزال التوقعات االقتصععععععععععععادية على املدى القريب و  ي املئة ألجمالي السععععععععععععكان. ف 7.9بارتفاع يعادل  ة

مما يعكس نجاح االسععععععععععتراتيجية املاليزية في التنويع االقتصععععععععععادي وتحفيز القطاع الخاص بما يضععععععععععمن اسععععععععععتمرار معدالت 

م االقتصععاد الكلي عن طريق دارة قوية نجحت في رسععم سععياسععات تدعإذلك عن طريق واسععتطاعت ماليزيا تحقيق  .النمو

جنيي املباشععععر من خالل خلق الوسععععائط املتعددة جذب االسععععتثمار األ و دعم الصععععناعات واملنشععععلت الصععععغيرة واملتوسععععطة، 

االسععععععععتثمار في و لى مجال تطوير وتدريب املوارد البشععععععععرية، إالدعم الحكومي  توجيها، خير  ، وأوالتركيز على دعم الصععععععععادرات

 نتاجية.اإل  بحاث العلمية، ورفعاأل 

  اإلمارات  

للدول النفطية حيث تبنت سياسة التنويع االقتصادي في اتباعها استراتيجية  اناجح   ادولة اإلمارات نموذج   تعّد                 

على تطوير القطاعات غير اإلمارات ركزت و التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع منذ سبعينات القرن املا  ي. 

االنفطية  وقطاع  ونشاط السياحة، الذاتي واملساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي، االكتفاءبقطاع الصناعة لتحقيق  بدء 

ا ولت أكما  .الزراعة مما يرفع نسبة الصادرات ا أيض  ا كبير  وتلبية  االستثماراتقطاع الطاقة املتجددة لرفع نسبة باهتمام 

ا اهتمت و بالتالي تحقيق التنمية املستدامة، و الطلب املتزايد على الطاقة  بتطوير البنية التحتية وتنشيط حركة أيض 

 أدركت أهمية االستثمار في اقتصاد املعرفة وتحسين بيئة العمل.و  ،من خالل دعم قطاع السياحة والطيران االستثمار

في املئة  20لى إمة القطاع النفطي تهدف لتقليص مساه 2007طالقها عام إتبنت دولة اإلمارات خطة استراتيجية تم و 

ورفع مساهمة القطاعات األخرى من خالل التركيز على تطوير البحث العلمي لدراسة ومعالجة العقبات بهدف تطوير 

 
 
 عفا االقطاع الخاص وجعله شريك

 
رفع مخرجات التعليم وتدريب القوى العاملة الوطنية بما يتناسب و في االقتصاد،  ال

نها استخدمت أدوات تخفيض الرسوم أع إطار تنظيمي يدعم القطاعات االقتصادية املختلفة. كما مع احتياجها، ووض

في املئة  53حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي من  الحكومية والغرامات بهدف رفع الدخل املتاح لدى املستهلكين

في املئة لتتجاوز  58لى إفي املئة  18ر النفطية من يرادات الحكومية غي. وارتفعت اإل 2015في املئة عام  68لى إ 1990عام 

رقام الجدول التالي تطور قيمة الناتج املحلي اإلجمالي أتوض  و  في املئة. 41 بحوالياإليرادات النفطية التي تقدر مساهمتها 

في  70.5لى إارتفاع مساهمة القطاع الخاص  نتيجةمليار درهم  543بفارق  2005لى عام إ 1995بشكل ملحوظ منذ عام 

في املئة كما هو  29.5 البالغةمساهمة القطاع النفطي  ليتجاوز  1975عام  في املئة 41.5ن كانت أبعد  2017املئة عام 

مليار درهم  1003لى إ 32.2وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج املحلي اإلجمالي من .دناهأموض  بالرسم 

 في املئة. 8.5 يبل  بمتوسط معدل نمو سنوي  2017عام في ج املحلي اإلجمالي في املئة من النات 70.5بنسبة 
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  لدولة اإلماراتالقطاعات غير النفطية والنفطية  الحقيقي ومساهمةاإلجمالي  املحلي الناتج( 7رقم ) الجدول 

 السنة 

الناتج عن الفترة املحلي اإلجمالي الحقيقي  ومساهمة القطاعات غير النفطية والنفطية في   الناتج

 ( )مليار درهم(1975-2017)

 مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج % مساهمة القطاع النفطي  في الناتج  % الناتج غير النفطي  الناتج اإلجمالي

1975 77.5 32.2 58.50% 41.50% 

1985 149.1 92.6 37.90% 62.10% 

1995 292.6 190.3 35.00% 65.00% 

2005 835.7 525.8 37.10% 62.90% 

2010 1064.2 733.2 31.10% 68.90% 

2014 1304.1 903.4 30.70% 69.30% 

2015 1370.1 948.7 30.80% 69.20% 

2016 1411.1 978.7 30.60% 69.40% 

2017 1422.2 1003 29.50% 70.50% 

  .ماراتدولة اإل حصاء، املصدر: قاعدة بيانات الهيئة االتحادية للتنافسية واإل      

 من خالل التأكيد على ضرورة تجربة دولة اإلمارات في اتباع استراتيجية التنويع االقتصاديويمكن االستفادة من                

اتخذتها اململكة العربية  قدهذه الخطوة و وموازنة هيكليته  االقتصادامتالك خطة واستراتيجية تعمل على نقل 

في إصالح البنية التحتية  لالستثماراتالعمل على توفير بيئة جاذبة و ، 2030راتيجية الرؤية السعودية في اعتماد است

وضع قوانين ونظم تحت تشريعات الدولة تخضع و لوجيا واالبتكار، و االستثمار في التكنو وتمكين اليد العاملة الوطنية، 

 لة بين القطاعين العام والخاص.عللشفافية مما يوض  دور الشراكة الفا

ا  مما تم التطّرق اليه تجارب الدول األخرى في تحفيز القطاع الخاص بهدف االستفادة منها وتطبيق بعض من سابق 

التوازن بين عنصري رأس املال والعمل والتكامل فيما بينهما، وفتح مجال االستثمار للدول الناشئة تحقيق ل، املبادرات

 والنامية للدخول في السوق السعودي.

 التوصيات: .20

   نحو التنويع االقتصادي بالتركيز على تطوير رأس املال البشري واالبتكار الخطوة األولى اتخاذ

لوجي بهدف االبتعاد عن النموذج املتبع في الدول النفطية املعتمدة على عاملي االنفاق و التكن

ق نفااإل على  ال يعتمدخلق اقتصاد تنافس ي باإلضافة إلى الحكومي وكثافة عوامل اإلنتاج. 

 .مباشر الحكومي بشكل  

  البد من ف ،وعليه .ز لألنشطة االقتصادية األخرى نشاط الصناعات التحويلة محرك ومحّف  يعّد

 صناعات الوطنية ومعرفة مداها الزمني.لوضع خطة ل

 الحكومي والخاص في نشاط الصناعات  يناستحداث مشاريع ضخمة بالشراكة بين القطاع

 .مساهمة حقيقية في الناتج املحلي اإلجماليتحقيق الوطنية و يدي العاملة التحويلية لجذب األ 
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 مثل الهند وباكستان وجنوب  ،النامية أو الناشئة الدول  من املستثمرين لكبار املجال فتح

  ،أفريقيا والفلبين والبرازيل
 

 على التركيز من في االستثمار في نشاط الصناعات التحويلية بدال

 .املتقدمة الدول 

  عام، ونشاط الصناعات التحويلة  بشكل   االقتصادية األنشطة فيتعزيز القدرات التنافسية

إلى جانب تحسين بيئة األعمال التجارية  ،وتحفيز صادراته منتجاتهخاص، وتطوير  بشكل  

 واالستثمارية.

  ا لخطة تتسم بالشفافية ستقرار اال  تحقيقبهدف اإلسراع في تنفيذ املبادرات املطروحة وفق 

لسوق ورسم سياسات واضحة ملا لها من تأثير مباشر على املستثمرين وتشجيع االستثمار املحلي ل

برنامج العمل على . باإلضافة الى ورفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة العمل للمستثمر األجنيي

 ه،يز بجميع القرارات املستقبلية لتحف تسم بالوضوح متمثليطويل املدى العمل سوق ل

ببيوت الخبرة واالستفادة من تجارب الدول في تحفيز القطاع الخاص عن طريق  واالستعانة

باألنشطة االقتصادية القادرة على قيادة القطاع الخاص ومحركة تقديم التوصيات الخاصة 

 لألنشطة األخرى ومحفزة لرفع معدالت التوظيف للسعوديين.

 في املوارد  االستثمارملحافظة على الكفاءات واتباع سياسة اإلحالل على مدى طويل من خالل ا

 .معدالت التوظيفالبشرية الوطنية وتدريب وتطوير مهاراتهم للمحافظة على اإلنتاجية وزيادة 

  فتح قنوات استثمارية وتعزيز القدرة التنافسية التي ترفع من معدالت الدخل وخفض نسب

 البطالة.
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 امللحق 

 

ARDL Bounds Test   

Date: 10/10/18   Time: 12:58   

Sample: 1971 2017   

Included observations: 47   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  9.682285 5   
     
          

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 1.81 2.93   

5% 2.14 3.34   

2.5% 2.44 3.71   

1% 2.82 4.21   
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: D(GDPP)   

Method: Least Squares   

Date: 10/10/18   Time: 12:58   

Sample: 1971 2017   

Included observations: 47   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MANUFACTURING(-1) 0.912174 0.166227 5.499074 0.0029 

CONSTRUCTION(-1) 0.592690 0.191309 3.166228 0.0000 

ELECTRICITY(-1) 0.238704 0.152542 1.564834 0.1253 

RETAIL(-1) 0.641603 0.182015 3.536785 0.0217 

TRANSPORT(-1) 0.285859 0.115327 2.578682 0.0174 

GDPP(-1) -2.041252 0.336277 -6.070146 0.0000 
     
     R-squared 0.686225     Mean dependent var 0.060851 

Adjusted R-squared 0.635765     S.D. dependent var 0.256359 

S.E. of regression 0.421048     Akaike info criterion -6.337199 

Sum squared resid 0.542898     Schwarz criterion -6.573388 

Log likelihood 42.92242     Hannan-Quinn criter. -6.426078 

Durbin-Watson stat 1.591919    
     
          

     

     

     

 

 

 


