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  مستقبل التنمية في المممكة العربية السعودية بعد نضوب النفط
 دراسة في جغرافية التنمية((

 إعداد
 احمد إبراىيم شاكر زباده

 إشراف
 رأفت غضية د. احمد

 الممخص

إن اعتماد المممكة العربية السعودية عمى النفط بشكل كبير وقمة المصادر األخرى مع 
فط ىي سمعة ناضبة يشكل عائقا اقتصاديا كبيرا أمام المممكة بعد نضوب النفط، حقيقة أن سمعة الن

وقد ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى استفادة العربية السعودية من العوائد النفطية في تحقيق تنمية 
 اقتصادية ومشاريع وقطاعات إنتاجية تكون بديمة عن النفط في حال نضوبو.

ما حققتو المممكة العربية السعودية في مجاالت التنمية غير لقد ىدفت الدراسة إلى معرفة 
النفطية لمواجيو خطر نضوب النفط، ومدى استفادة المممكة من العوائد النفطية في تحقيق تنمية 

 شاممة ومشاريع اقتصادية تكون بديمة عن النفط في حال نضوب.

عات االقتصادية في لقد اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في وصف القطا
المممكة العربية السعودية ومعرفة مدى مساىمة ىذه القطاعات في الناتج المحمي اإلجمالي لعدة 
سنوات وكذلك حصة القطاع النفطي من ىذا الناتج وذلك باالعتماد عمى بيانات من النشرات 

حصاءات العامة التقارير واألوراق العممية ذات العبلقة بالموضوع وخصوصا بيانات مصمحة اإل
 والمعمومات السعودية.

وقد توصمت الدراسة إلى أن المممكة العربية السعودية لم تقم بخطوات لتحقيق تنمية 
اقتصادية مستقمة عن النفط، فبتحميل بيانات معدالت النمو في القطاعات االقتصادية فقد توصمت 

ت النمو في قطاع النفط الخام الدراسة أن ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية قوية جدا بين معدال



 م

والغاز الطبيعي من جية ومعدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي من جية أخرى، أي أن 
 اقتصاد المممكة يعتمد بشكل شبو كامل عمى قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي.

 وخرجت الدارسة بمجموعة من التوصيات أىميا: العمل عمى تقميل االعتماد شبو كامل
لبلقتصاد السعودي عمى سمعة النفط الخام ووضع خطة لمتنويع االقتصادي بإيجاد أو تطوير 
قطاعات اقتصادية تكون بديمة عن النفط وعن القطاع النفطي في حال نضوبو أو قمة الطمب عميو، 
والعمل عمى تحفيز اإلنتاج الصناعي السعودي واالستثمار الحقيقي في مجاالت الصناعة التحويمية 
وذلك إليجاد قطاع اقتصادي بديل يمكن االعتماد عميو في حال نضوب النفط، ومحاربة الفساد 
السياسي واالقتصادي في المممكة العربية السعودية وذلك لموصول إلى االستقبللية في اتخاذ 

 القرارات االقتصادية الصائبة نحو تحقيق ىدف التنويع االقتصادي وتقميل االعتماد عمى النفط. 
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة ومنيجيتيا

 المقدمة:

تنبع أىمية النفط في المممكة العربية السعودية من خبلل توفير العوائد المالية الضرورية 
لتمويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع أقاليميا، وكذلك في تحديد مسار وطبيعة 

أوجو النشاط االقتصادي في المممكة، وانو يشكل النسبة التنمية. ان لمنفط أىمية كبيرة في مختمف 
العظمى من الناتج المحمي االجمالي في المممكة العربية السعودية، وتنبع أىميتو كذلك من الفارق 
الكبير بين نفقات إنتاجو واألسعار التي يدفعيا المستيمك؛ مما أدى إلى  تراكم فوائض مالية في 

كبير عمى جميع القطاعات االقتصادية مثل الزراعة والصناعة الدول المنتجة كان ليا اثر 
 .1والخدمات

إن اعتماد ميزانيو المممكة شبة الكامل عمى إيرادات النفط، خصوصا بما يتعمق بالقطاع 
 من اإليرادات العامة. 2%92األجنبي من الصادرات السعودية تصل إلى 

عام حسب كميات  172تتحدث عن  وبما ان النفط قابل لمنضوب )أكثر التقارير تفاؤال
 82االحتياطي المؤكد والغير مؤكد أما إذا أخذنا بعين االعتبار االحتياطي المؤكد فالحديث عن 

 .3عام(

فبل بد من معرفة كيف استفادت المممكة العربية السعودية من عوائد النفط، من إيجاد 
 مصدر دخل أخر ال يعتمد عمى النفط لمواجو خطر النضوب.

                                                 
 .1997 يت،و المعيد العربي لمتخطيط، الك ،النفط والتنمية المستدامة في االقطار العربيةظاىر، جميل:  1

 5/4/2215تاريخ الوصول   https://www.standardandpoors.comالوكالة الدولية ستاندرد اند بورز  2

-7صحيفة االقتصادية، المممكة العربية السعودية بدون بترول )االطاللة عمى الزمن البعيد(، مقال  الدخيل، عبد العزيز: 3
7-212. 

https://www.standardandpoors.com/
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 ة الدراسة:منطق

 

 (: التقسيمات اإلدارية في المممكة العربية السعودية.1خريطة رقم )

 .2012المصدر: ىيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المممكة العربية السعودية حقائق وارقام، جدة، 

 أىمية الدراسة:

العربية السعودية من ناحية إيجاد بدائل  تكمن أىمية الدراسة في التعرف عمى واقع المممكة
لمطاقة النفطية؛ خصوصا أن المممكة تعتمد عمى النفط اعتمادا شبة كمي في تغطية موازنتيا 
ومواردىا المالية، مما يعرضيا إلي مشكبلت كبيرة جدا في حالة نضوب النفط أو قمة الطمب عمية 

 في المستقبل.
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 مشكمة الدراسة:

% من الميزانية، 92مى النفط بشكل كبير في ميزانيتيا حيث تشكل إن اعتماد المممكة ع
وقمة المصادر األخرى التي تشكل النسبة المتبقية، مع حقيقة نضوب النفط في المستقبل؛ ىذا 
يشكل عائقا كبيرا أمام المممكة العربية السعودية بعد نضوب النفط في فترة قدرتيا الدراسات من 

82-172
 عام. 4

الدراسة بمدى تجاوب المممكة العربية السعودية مع ىذه الحقيقة، وكيف  وتكمن مشكمة
 انعكست عمى خطط التنمية خبلل الفترات السابقة والحالية والمستقبمية.

 أىداف الدراسة:

 تيدف الدراسة إلى:

معرفة ما حققتو المممكة العربية السعودية في مجاالت التنمية غير النفطية لمواجيو خطر  -
 ط.نضوب النف

مدى استفادة المممكة العربية السعودية من العوائد النفطية في تحقيق تنمية شاممة ومشاريع  -
 اقتصادية تكون بديمة عن النفط في حال نضوبو.

 منيج الدراسة:

 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.

عية مثل يعتبر ىذا المنيج مظمة واسعة ومرنة قد تتضمن عددا من المناىج واألساليب الفر 
المسوح االجتماعية ودراسات الحاالت والتطورية والميدانية وغيرىا. إذ أن المنيج الوصفي يقوم 

أساس تحديد خصائص الظاىرة ووصف طبيعتيا ونوعية العبلقة بين متغيراتيا وأسبابيا  عمى
يا في واتجاىاتيا وما إلى  ذلك من جوانب تدور حول مشكمة أو ظاىرة معينة والتعرف عمى حقيقت

                                                 
 ، مرجع سابق.5/4/2215تاريخ الوصول   https://www.standardandpoors.comالوكالة الدولية ستاندرد اند بورز  4

https://www.standardandpoors.com/
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الواقع. ويعتبر بعض الباحثين بان المنيج الوصفي يشمل كافة المناىج األخرى باستثناء  ارض
التاريخي والتجريبي، الن عممية الوصف والتحميل لمظواىر تكاد تكون مسألة مشتركة  المنيجين

 كافة أنواع البحوث العممية. ويعتمد المنيج الوصفي عمى تفسير الوضع القائم وموجودة في
وتحديد الظروف والعبلقات الموجودة بين المتغيرات. كما يتعدى المنيج  )لمظاىرة المدروسة(

الوصفي مجرد جمع بيانات وصفية حول الظاىرة إلى  التحميل والربط والتفسير ليذه البيانات 
 .5النتائج منيا وتصنيفيا وقياسيا واستخبلص

دي لمممكة العربية السعودية، ودراسة قام الباحث في ىذه الدراسة بتحميل الوضع االقتصا
اثر النفط عمى القطاعات االقتصادية األخرى في المممكة، ومعرفة قوه ىذه العبلقة عن طريق 

 دراسة مساىمة القطاعات االقتصادية المختمفة بالناتج المحمي اإلجمالي لممممكة.   

 أدوات الدراسة:

والتقارير واألوراق العممية المحكمة، ذات  تم االعتماد عمى البيانات المتوفرة من النشرات
لتحميل البيانات الرقمية  SPSSالعبلقة بالموضوع وتحميميا احصائيا وذلك باستخدام برنامج 

 واختبارىا.

 فرضيات الدراسة:

تفترض الدراسة أن المممكة العربية السعودية قد استفادت من العوائد النفطية في تحقيق  -
 جدت مصادر بديمة عن النفط في حالة نضوبو.تنمية مستقبمية، بحيث أو 

 تفترض الدراسة أن المممكة العربية السعودية لدييا خطط مستقبمية لمواجو نضوب النفط. -

                                                 
 .1986القاىرة.  ،تطور الفكر التربوي :مد، سعيد مرسيحا 5
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 الدراسات السابقة:

النفط والتنمية المستدامة في األقطار العربية: الفرص دراسة جميل ظاىر بعنوان ) -1
 .1997( والتحديات

عمى النفط  في  -سواء كانت منتجة أو مستيمكة -ل العربية تناولت الدراسة اعتماد الدو 
تحقيق التنمية المستدامة. وىدفت الدراسة إلى تحميل وتقييم لدور النفط في المسار 
االقتصادي لؤلقطار العربية وتنميتيا المستدامة، من خبلل تحديد آثاره عمى القطاعات 

كة لو، باإلضافة إلى  آفاق صناعة النفط االقتصادية؛ سواء في األقطار المنتجة أو المستيم
والتحديات التي قد تواجو االقتصاديات العربية المنتجة والمستيمكة في ضوء التغيرات 

 العالمية واإلقميمية والمحمية المتوقعة.

توصمت الدراسة إلي أن الزيادة الكبيرة التي تحققت في العائدات النفطية أتاحت لمدول  
ىائمة لمتطور االقتصادي، من خبلل توفير الوسائل البلزمة لتحسين المنتجة لمنفط فرصا 

مستويات معيشة مواطنييا. أما البمدان العربية غير النفطية، فقد أتيحت ليا فرص كثيرة من 
خبلل انتقال عناصر اإلنتاج، سواء العمالة أو رأس المال عبر الحدود. وقد ساىمت 

تعزيز دور المشروعات العربية المشتركة، ومن ثم  الفوائض النفطية باإلضافة إلى  ذلك في
 تحقيق خطوات ممموسة نحو التكامل االقتصادي.

دول الخميج العربي في عصر ما دراسة عبد األمير الحيالي، وفراس عبد الجبار بعنوان ) -2
 .2229( دراسة في الجغرافيا السياسية بعد النفط:

سية في دول الخميج العربي قبل ظيور النفط، تناولت ىذه الدراسة الحياة االقتصادية والسيا
والتحوالت االقتصادية والسياسية في دول الخميج العربي بعد ظيوره. وتناولت كذلك 

 احتمالية نضوب النفط والبدائل المطروحة في منطقة الخميج العربي.
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وىدفت الدراسة إلي اإلجابة عمى األسئمة التالية: ماذا لو نضب النفط؟ ىل لدى دول 
الخميج العربي البدائل المناسبة لمنفط في حالة نضوبو؟ وما ىو مصير المنطقة السياسي 

 بعد النفط؟

توصمت الدراسة إلى  النتائج التالية: أن دول الخميج سوف تعاني من صعوبات جمة في 
حالة نضوب النفط، والتي تفوق ما كانت تعاني منو قبل ظيور النفط؛ بسبب شيوع الطابع 

ي، وانعدام البدائل الحقيقية التي يمكن ان تحل محل النفط، وان مساىمة االستيبلك
الصناعة ال تزال تعتمد عمى الخبرة األجنبية، والمواد األولية المستوردة من الخارج، وعدم 

 وجود استراتيجية صناعية واضحة المعالم.

القتصادية، دور المشروعات العامة في التنمية ادراسة عمى خميفة الكواري، بعنوان ) -3
مدخل إلى  دراسة كفاءة أداء المشروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية المنتجة 

 .1981( لمنفط

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الواقع الحالي لممشروعات العامة في أقطار المنطقة، 
اولة وتحري كفاءة أدائيا، والتعرف عمى دورىا في عممية التنمية. ثم تسعى الدراسة إلى مح

التوصل إلى أفضل السبل لتطوير واقع ىذه المشروعات، من خبلل تحديد المشكبلت التي 
 تواجييا المعوقات التي تحول دون الوصول بكفاءة أدائيا إلى المستوى المطموب.

كما سعت الدراسة إلى محاولة تصور إستراتيجية عممية مناسبة، تمكن ىذه المشروعات من 
بشكل متدرج ومستمر؛ لكي تتمكن من القيام بالدور المتوقع منيا  رفع مستوى كفاءة أدائيا

 في التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي تمر بيا أقطار المنطقة في مسيرتيا التنموية.

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:

 افتقار المشروعات العامة في المنطقة إلى نظام متكامل لتقييم األداء -

 ر ىذه المشروعات إلى وجود تقييم خارجي لؤلداء.افتقا -
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عدم إعطاء الرأي العام وأجيزة اإلعبلم الرسمية مسالة تقييم األداء، مما تستحقو من  -
 اىتمام.

عدم االىتمام باالعتبارات والمعايير االقتصادية الصحيحة والمناسبة، التي يمكن عمى  -
 .ضوئيا تحديد مستوى كفاءة أداء المشروعات العامة

حداثة التجربة اإلدارية في أقطار المنطقة، والحساسية الشديدة اتجاه النقد؛ أدى إلى   -
 غياب األساليب العممية الصحيحة وتقييم أداء المشروعات العامة.

إن ىذه الدراسة قد نجحت في تحديد أىم المشاكل والعقبات التي تواجييا المشروعات  -
جة لمنفط، مما يؤثر بصوره سمبيو عمى دورىا في العامة في أقطار الجزيرة العربية المنت

 عمميو التنمية.

-1944أوجو استخدام عائدات النفط في العراق دراسة عمى خميفة الكواري بعنوان ) -4
1971.) 

وينحصر ىدف ىذا البحث في التحقق من مقدار المبمغ، والنسبة التي خصصت من 
عبر الفترة المدروسة. وقد توصمت عائدات النفط لكل قطاع من القطاعات اإلنفاق العام 

كانت مساىمة عائدات النفط في إجمالي  1971-1944الدراسة إلى أن في الفترة من عام 
 مميون دينار(. 3868مميون دينار من  2279% )53.8إيرادات العامة 

 %66، و1952% عام 5، و1944% عام 12وكانت نسبة مساىمو العائدات النفطية 
 .1972% عام 57، و1962عام 

% لمنفقات الجارية والتحويمية، 72خصص من إجمالي عائدات النفط طول الفترة المدروسة 
وكان نصيب الخدمات االجتماعية حوالي الربع، إما نصيب النفقات اإلنشائية )االعمار( 

% من إجمالي العائدات. ولقد تزايدت نسبة المخصصات لمنفقات الجارية 32حوالي 
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إلى   1962% عام 68، و1951%عام 15النفط السنوية من  والتحويمية من عائدات
 .1972% عام 74

مستقبل المدينة في الخميج العربي، إشكالية ما دراسة مشاري بن عبد اهلل النعيم بعنوان ) -5
 (.بعد الطفرة النفطية

وقد ىدفت الدراسة إلى محاولة تقديم سيرة نقدية لتجربة بناء المدن بالخميج العربي، خبلل 
 زىا عمى تجارب ثبلث مدن وىي: دبي والدوحة والمنامة.تركي

وقد توصمت الدراسة إلى أن مدن الخميج العربي مثمت عمى الدوام ما يسمى )مدن 
المحظة(، التي ال تحتفظ بذاكرة واضحة يعول عمييا، ومن ثم فان ىذه المدن تواجو إشكالية 

 نية والعمرانية.ثقافية ناتجة في األصل من عدم استقرار تركيبتيا السكا

النظرة الجغرافية لمتوسع في استخدام نمط دراسة عبد المحسن راجح الشريف بعنوان ) -6
 .2227( الزراعة المحمية في المممكة العربية السعودية

ىدفت الدراسة إلى التركيز عمى استخدام أنماط زراعية ذات تكثيف عال في استخدام 
ات مائية منخفضة )الخضراوات( وذات التقنية؛ من خبلل زراعة محاصيل ذات مقنن

إنتاجية عالية تدر ربحا عمى ممارسي ىذا النشاط، حيث أن قطاع الزراعة يستوعب نحو 
% من مجمل قوة العمل بالقطاعات اإلنتاجية إلى تضييق الفجوة الغذائية ليذه 7.1

فيض المحاصيل وتعديل ىيكل اإلنتاج الزراعي، من خبلل زيادة الكفاءة اإلنتاجية تخ
 التكمفة وفق المعطيات البيئية والييدرولوجية لمممكة العربية السعودية.

 وضحت الدراسة إمكانية التوسع في زراعة محصولي الخيار والطماطم في المستقبل.
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األفاق اإلقميمية لتجربة التصنيع في أقطار مجمس دراسة عمى مجيد الحمادي بعنوان ) -7
 .1988( التعاون الخميجي

لبحث إلى تحميل الخطوات والخصائص األساسية لتجربة التصنيع في أقطار ىدف ىذا ا
مجمس التعاون الخميجي، والوقوف عمى المحددات واالختناقات التي تواجييا، والكشف عن 
الدوائر شبة اإلقميمية واإلقميمية التي يمكن المجوء إلييا، بوصفيا العمق الطبيعي ليذه 

مجموعة من األفكار التي قد تساعد في التصدي  التجربة؛ وذلك بيدف التوصل إلى
 لمشاكل التصنيع في المنطقة وتامين استمراريتيا.

وقد توصل الباحث إلى ضرورة تعزيز الجيود التكاممية بين أقطار المجمس من جية، 
 واألقطار العربية األخرى من جية أخرى عن طريق المشاريع المشتركة.

               بعنوان  Samargandi. Fidrmuchjan. Ghoshsugataدراسة  -8

 (Financial development and economic growth in an oil-rich 

economy: The case of Saudi Arabia) 2214. 

الغير نفطي عمى تنمية القطاع المالي اسة أن تقيس اثر القطاع النفطي و حاولت ىذه الدر 
، 2212-2226، واستخدمت بذلك بيانات واالقتصادي باستخدام نماذج اقتصادية قياسية

وقد وجدت ان التنمية االقتصادية والمالية في المممكة العربية السعودية تتأثر بنمو القطاع 
الغير نفطي، في حين لم يكن ىناك تأثير ذو داللة معنوية لمقطاع النفطي وفي بعض 

 األحيان ذو اثر سمبي.

 :Economic diversification in Saudi Arabia)بعنوان   Albasamدراسة  -9

Mythorreality?) 2215. 

اختبرت ىذه الدراسة مدى وجود التنوع االقتصادي في المممكة العربية السعودية، وىل 
الخطط االقتصادية التي تقوم بيا المممكة العربية السعودية منذ ما يقارب األربعين عاما 
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ستخدمت ىذه الدراسة الخطط تحقق أىدافيا عمى صعيد التنويع االقتصادي أم ال، ا
ضمن أربع متغيرات أساسية وىي  التنموية لمممكة العربية السعودية التسعة وقامت بتحميميا،

نسبة النفط من الناتج المحمي اإلجمالي، ومن ثم نسبة مساىمة القطاع الخاص في الناتج 
درات المحمي اإلجمالي، ونسبة صادرات المممكة من النفط وحصتو من إجمالي الصا

 الكمية، وأخيرا حصة اإليرادات النفطية إلى جميع اإليرادات.

وقد توصمت الدراسة أن بعد أربعين عاما من الخطط التنموية الموضوعة من قبل المممكة 
لم تحقق أىدافيا فيما يتعمق بالتنويع االقتصادي، وال تزال المممكة بحاجة إلى ىذا التنويع 

 االقتصادي.

 Oil-Led Development: Social, Political, andبعنوان )  Karl،terryدراسة  -12

Economic Consequences )2224. 

عالج الباحث تأثير النفط عمى المتغيرات االجتماعية والسياسية والتنمية االقتصادية 
بإسياب بتحميل نماذج عالمية مختمفة من وجية نظر فمسفية وتحميمية، وتوصل إلى  نتيجة 

مكن أن يقود النفط إلى نتيجة ايجابية إال بإحداث إصبلح في معايير مفادىا، أنو ال ي
ال سيكون اثر النفط سمبيا عمى  الديمقراطية و الشفافية ومحاربة الفساد داخل ىذه البمدان، وا 

 التنمية في جميع اتجاىاتيا في ىذه البمدان.

ادي عمية عمى التنمية لقد تناولت الدراسات السابقة في مجمميا تأثير النفط والعائد االقتص
االقتصادية في البمدان المنتجة لو فقد توافقت نتائج دراستنا الحالية مع بعض ىذه الدراسات 
بصوره كبيرة مع دراسة عبد األمير الحيالي، الذي خرج بنتيجة أن دول الخميج سوف تعاني 

بب من صعوبات جمة في حال نضوب النفط والتي تفوق ما كانت عمية قبل ظيوره بس
الطابع االستيبلكي المعتمدة عمية تمك الدول اما في دراستنا الحالية فقد خرجنا بنتيجة ان 
المممكة العربية السعودية لم تستطع إيجاد بديل عن النفط كمصدر رئيسي يعتمد عمية 

 اقتصاد الببلد بنسبة كبيرة جدا.
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لمجال في ان المممكة وفي المجمل اتفقت نتائج الدراسة مع  الدراسات السابقة في ىذا ا
العربية السعودية لم تصل إلي التنويع االقتصادي ولم تحقق أي انجازات نحو ىذا اليدف 
بالرغم من أن خطط التنمية جميعيا تتضمن تحت طياتيا ىدف التنويع االقتصادي، كما 
جراء اإلصبلحات السياسية واالقتصادية  أنيا بحاجة إلى تعزيز الجيود التكاممية وا 

يجاد بديل وديم قراطية ومحاربة الفساد لموصول إلى تحقق األىداف في التنوع االقتصادي وا 
 مجدي عن النفط لتبلفي اإلخطار في حال نضوبو أو قمة الطمب عمية.

اختمفت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنيا اعتمدت عمى وصف تحميمي لمقطاعات 
من حيث نسبة ما تشكمو من الناتج المحمي االقتصادية في المممكة العربية السعودية 

اإلجمالي لمممكة العربية السعودية، وكذلك مدى اعتماد ىذه القطاعات االقتصادية في 
تطورىا عمى القطاع النفطي الذي يعد اكبر قطاع اقتصادي في الببلد، وقياس مدى ارتباط 

 باط بيرسون .القطاعات االقتصادية األخرى بالقطاع النفطي باستخدام معامل ارت
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 الفصل الثاني

 جغرافية منطقة الدراسة

 الموقع الفمكي والمساحة:

تقع المممكة العربية السعودية في شبة الجزيرة العربية، في أقصى جنوب غرب قارة أسيا، 
دقيقة شماال وخطي  14درجة و 32دقيقة و  22درجة و 16وتنحصر أراضييا بين دائرتي عرض 

 دقيقة شرقا، ويمر مدار السرطان من وسطيا. 42درجة و 55دقيقة و  29درجة  34طول 

% من مساحة شبة 72تبمغ مساحة المممكة نحو مميوني كيمو متر مربع تقريبا، تغطي نحو 
 . 1 2مميون كم 2,8الجزيرة العربية البالغ نحو 

 ودية (: المناطق اإلدارية في المممكة العربية السع1جدول رقم )

 النسبة المئوية 2المساحة / كم المنطقة
 19,5 380,000 الرياض

 7 137,000 مكة المكرمة
 7,7 150,000 المدينة المنورة

 3,7 73,000 القصيم 
 27,6 540,000 المنطقة الشرقية

 4,1 80,000 عسير
 6,9 136,000 تبوك
 6,1 120,000 حائل

 5,3 104,000 المنطقة الشمالية
 0,6 13,000 جازان

 6,6 130,000 نجران
                                                 

ساحة الجيولوجية، الرياض، ، ىيئة المالمممكة العربية السعودية حقائق وأرقامالعنيران، محمد بن احمد، عبداهلل بن صالح:  1
 .14، ص2212
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 النسبة المئوية 2المساحة / كم المنطقة
 0,6 12,000 الباحة
 4,3 85,000 الجوف

 100 1,950,000 المساحة اإلجمالية

 المصدر: ىيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

 ( توضح المناطق اإلدارية في المممكة العربية السعودية.1والخريطة رقم )

 الجغرافي والحدود:الموقع 

، 1( كم4531تجاور المممكة سبع دول عربية في حدود برية يبمغ مجمل أطواليا نحو )
حيث تجاور كل من: المممكة األردنية الياشمية، وجميورية العراق، ودولة الكويت، ودولة قطر، 

 ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسمطنة عمان، والجميورية اليمنية. 

لمممكة وتقابميا عشر دول في حدود بحرية في الخميج العربي، وفي خميج كما تجاور ا
العقبة والبحر األحمر حيث تجاورىا في الخميج العربي دولة الكويت وتقابميا كل من: الجميورية 
اإلسبلمية اإليرانية، ومممكة البحرين، وتجاورىا وتقابميا كل من: دولة قطر ودولة اإلمارات العربية 

في حين تجاورىا في خميج العقبة المممكة األردنية الياشمية، وتقابميا جميوريو مصر المتحدة. 
 العربية، وجميورية السودان، ودولة اريتريا، وتجاورىا الجميورية اليمنية.

 الحدود البرية: -1

يحد المممكة من الشمال كل من: الممكة األردنية الياشمية، وجميورية العراق، ودولة 
رق كل من: الخميج العربي، ودولة قطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، الكويت، ومن الش

 وسمطنة عمان، والجميورية اليمنية، ومن الغرب البحر األحمر وخميج العقبة.

وترتبط المممكة مع الدول المجاورة ليا بمنافذ حدودية يبمغ عددىا أربع عشر منفذا حيث 
ي الدرة وحالة عمار والحديثة ومع العراق بمنفذ ترتبط المممكة مع األردن بثبلث منافذ ى

                                                 
 .22+ 22، مرجع سابق، صالمممكة العربية السعودية حقائق وارقامالعنيران، محمد بن احمد، عبد اهلل بن صالح:  1
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واحد ومع الكويت بمنفذين ومع البحرين بمنفذ واحد عمى جسر الممك فيد ومع قطر منفذ 
واحد ومع اإلمارات بمنفذ واحد ومع عمان منفذ واحد وترتبط مع الجميورية اليمنية بأربع 

 منافذ.

 الحدود البحرية:  -2

ياه الخميج العربي خمسة دول، حيث تجاورىا دولة الكويت، تجاور المممكة وتقابميا في م
وتقابميا الجميورية اإلسبلمية، ومممكة البحرين، في حين تجاورىا وتقابميا كل من: قطر 

 واإلمارات.

كما تجاور المممكة وتقابميا في خميج العقبة والبحر األحمر خمس دول، حيث تجاورىا في 
ياشمية وتقابميا جميورية مصر العربية، في حين تقابميا في خميج العقبة المممكة األردنية ال

البحر األحمر كل من جميوريو مصر العربية وجميورية السودان، ودولة ارتيريا، وتجاورىا 
  .1الجميورية اليمنية

 التكوين الجيولوجي:

 قسمت ارض المممكة العربية السعودية جيولوجيا إلى اربع مناطق ىي:

األجزاء الغربية من المممكة، ويمتد بمحاذاة ساحل خميج العقبة والبحر  يغطي الدرع العربي: -1
 % من مساحو المممكة، تمثل ثمث مساحتيا.32األحمر، يغطي نحو 

تحتوي صخور الدرع العربي معظم الرواسب المعدنية والفمزية مثل الذىب، والفضة، 
 ونحاس، وزنك وحديد وغيرىا.

عربي، والغطاء الرسوبي، ويقع شرق الدرع العربي يطمق عميو الرف ال الرصيف العربي: -2
 من مساحة المممكة. 2%68ويغطي 

                                                 
 .22+ 22مرجع سابق، صالمممكة العربية السعودية حقائق وارقام، : اهلل بن صالح العنيران، محمد بن احمد، عبد 1

 ق.المرجع الساب 2
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وكان الرصيف العربي في فترات جيولوجية سابقة جزء من بحر تيثس )البحر المتوسط 
قديما( فكانت المياه تمتد وتنحسر عمى فترات متقطعة مخمفة ورائيا طبقات من الرواسب 

ور يزبد سمكيا باتجاه الشرق ليصل سمكيا في حوض والتي تحولت بفعل الدفن إلى صخ
 . 1متر 6222الخميج العربي والربع الخالي إلى 

وتحتوي صخور الرصيف العربي الرسوبية الثروات النفطية والغاز، كما تحتوي رواسب 
المعادن البلفمزية )المعادن الصناعية( كالبوكسايت، والفوسفات، والطين، والحجر الجيري، 

 كبر خزانات المياه العميقة في المممكة.كما تضم ا

طفوح بازلتية تكونت من حمم الصخور البركانية المنصيرة، والتي تدفقت من باطن  الحرات: -3
األرض إلى سطحيا من خبلل فوىات بركانية، نتيجة أنشطة حركية وزلزالية، وىي ما 

 ، وقد بنت معالم طبوغرافية جديدة. (lava)تعرف ببلفا 

حرات في المممكة خبلل العصرين الثالث والرابع نتيجة التدفقات البركانية التي وقد تكونت ال
 سنة. 2مميون 32.5صاحبت انكسار البحر األحمر وتقدر أعمارىا 

من مساحة  3%4,6تنتشر معظم الحرات في الجزء الغربي من المممكة، وتمثل نحو 
 .4(2كم22222مغ مساحتيا )المممكة، وتعتبر حرة رىاط اكبر حرات المممكة مساحة اذ تب

يشكل السيل الساحمي لمبحر األحمر الحافة الشرقية  السيل الساحمي لمبحر األحمر: -4
لخسف واسع تحده من الشرق المرتفعات الغربية امتد واتسع نتيجة اتساع قاع البحر 
األحمر، ويتكون السيل الساحمي من شعب مرجانية وصخور رسوبية ورواسب سطحية، 

 . 5متر 5222صخور الرسوبية فييا إلى ويصل سمك ال

                                                 
 .22+ 22، مرجع سابق، صالمممكة العربية السعودية حقائق وارقامالعنيران، محمد بن احمد، عبد اهلل بن صالح:  1

 المرجع السابق. 2
 المرجع السابق. 3
 المرجع السابق. 4

 34-32مرجع سابق، صالمممكة العربية السعودية حقائق و ارقام، العنيران، محمد بن احمد، عبداهلل بن صالح، 5
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 ( توضح التكوين الجيولوجي لمممكة العربية السعودية. 3والخريطة رقم )

 

 .شبو الجزيرة العربيةجيولوجية  :(2)خريطة رقم 
 المصدر: الموسوعة الجيولوجية المصورة 

http://www.geologyksa.com/gallery/details.php?image_id=69  :2015-5-12التاريخ  

 :مصائد النفط والطبقات الصخرية الحاوية لو

المصيدة ىي نسق ىندسي لمطبقات الرسوبية يسمح لمبترول أو الغاز أو لكمييما بالتجمع 
دون ىروبيما منيا، ويتخذ ىذا النسق الطبقي اليندسي أشكااًل عدة، فيو بكميات اقتصادية، ويحول 

لكن تظل السمة الرئيسية لممصيدة ىي وجود صخر مسامي مغطى بصخور حابسة غير منفذة. 
ويعد الماء عامبًل أساسيًا في توجيو البترول والغاز إلى المصيدة في أغمب الحاالت، مثمما يساعد 

http://www.geologyksa.com/gallery/details.php?image_id=69
http://www.geologyksa.com/gallery/details.php?image_id=69
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ى فتحات اآلبار في مرحمة اإلنتاج، وىكذا تكون المصيدة بؤرة تبادل في إزاحة البترول والغاز إل
 .1نشط لمسوائل

 
 (: مصيدة داخل طيو محدبة 1الرسم التوضيحي رقم )

 sites.google.com/site/sypeteng/research/3المصدر: الخولي، رشيد، مبدأ طرق المسح االىتزازي االستكشافي 
 2/5/2016تاريخ الوصول 

 ن النفط:طريقة تكو

ال يعد النفط من الصخور الرسوبية رغم كونو عبارة عن مواد عضوية غنية بالكربون 
ومتمركزة أساسًا في الصخور الرممية والكربوناتية. وعميو، فيو يدرس عادًة مع مجموعة الصخور 

وية الرسوبية الكربوناتية. والنفط يتكون عبر سمسمة عمميات إنضاجية معقدة تمر بيا المواد العض
 )الحيوانية والنباتية( المدفونة تحت الطبقات الرسوبية السميكة.

تتضمن العمميات اإلنضاجية تحواًل بكتيريًا في البدء، ثم تعقبيا الحقًا، تحواًل حراريًا. فتتولد 
بنتيجة ذلك مواد عضوية معقدة ذات جزيئات كيميائية كبيرة غير قابمة لمذوبان بالمذيبات العضوية 

كيروجين. وتتعرض المواد الكيروجينية، المدفونة تحت طبقات رسوبية تتجاوز أسماكيا ُتعرف بال

                                                 
1 http://www.qalqilia.edu.ps/  23/4/2216تاريخ الوصول 

http://www.qalqilia.edu.ps/
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( درجة مئوية، إلى  تكسر حراري تجزئ بعض 50-120حاجز األلف متر وتتراوح حرارتيا ما بين )
جزيئاتيا الكبيرة إلى جزيئات صغيرة قابمة لمذوبان بالمذيبات العضوية ُتعرف بالبتيومين. وبإستمرار 

لتكسر الحراري وتواصميا تتحول جزءًا من المواد البتيومينية إلى النفط السائل المعروف بإسم النفط ا
(. Catagenesisالخام. وُتعرف ىذه العمميات، أي العمميات المولدة لمنفط الخام عادًة بإسم )

ارية وبتواصل عمميات التكسير الحراري لجزيئات النفط الخام، وال سيما تحت المديات الحر 
( درجة مئوية، يتحول جزء من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي 150-200المحصورة ما بين )

 كالميثان مثبًل.

نظرًا لضغط ثقل الطبقات الرسوبية السميكة، ولقوى العصر التكتوني اليائمة المسمطة عمى 
تمك القطرات تحطم قطرات النفط والغاز المتولدة ضمن مسامات الصخور األم المدفونة عميقًا، فإن 

الجدران الفاصمة بينيا وبين المسامات المجاورة الواقعة إلى  الجية التي تقع تحت ضغط أقل نسبيًا 
بسبب النحافة النسبية لمتتابعات الرسوبية التي تعموىا. وبذلك تندفع محتويات المسام األول لتزاحم 

لجدار اآلخر المقابل. وىكذا، محتويات المسام الثاني ليحطما بعد ذلك وبتبلحم ضغوطيما ا
تتواصل عمميات تحطيم الجدران المسامية بتتابع سريع لتحصل بالنتيجة جريانًا ىيدروكاربونيًا 
باتجاه المسامات الواقعة تحت الضغوط الواطئة نسبيًا أي بإتجاه طبقات الحافة الحوضية األقل 

 سمكًا. وُتعرف ىذه العممية باليجرة األولية لمنفط.

النفط وقريناتو من الغاز والماء ىجرة أخرى وعبر ممرات مسامية ُتعرف باليجرة يبدأ 
الثانوية. وقد تكون مسالك اليجرة الثانوية لمنفط جانبية أو عمودية أو مائمة مستيدفًة المواضع 
 العالية تركيبيًا. فتتراكم في نياية المطاف في مصائد ُمعّدة سابقًا مثل ىامات الطيات المحدبة  أو
المصائد الطبقية والييدروديناميكية. وُتعرف صخور المصائد المسامية النفاذة بالصخور الخازنة. 
وىي صخور نفاذة يتجمع فييا الغاز في أعمى المصيدة والنفط في أوسطيا، في حين تحتل المياه 

ة الكفوءة أجزائيا السفمى، أي تتجمس كل منيا تبعًا لكثافتيا. وال تكتمل مواصفات المصيدة النفطي
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إال بتغطية الطبقات الخازنة وحبسيا بطبقات غطائية غير نفاذة كالترسبات الممحية والطينة 
 .1المضغوطة

 الصخور الحاوية لمنفط:

يوجد البترول في طبقات الصخور الرسوبية، مثل الصخر الرممي والصخر الجيري 
 شروط معا وىي:والدولماتي، وتتواجد تمك التجمعات النفطية عندما تتحقق ثبلثة 

يحتوى عمى مادة عضوية تتحول إلي نفط نتيجة الدفن وتغيرات ما  الصخور المصدرية:  -1
ليتم  بعد الترسيب مثل صخر الطفل، ويتم االنضاج عمى عمق كاف )أو نضوج حراري(

  الزيت والغاز من المادة العضوية. "طبخ

البترول وينتقل عبره، مثل  والذي يكون ذو مسامية ونفاذية تكفى ألن يخزن صخور الخزان: -2
  .الحجر الرممي أو الحجر الجيري

وىي مجموعة من الظروف التي تحتفظ بالنفط وتحتجزه بكميات كبيرة في  المصيدة النفطية -3
  .صخر الخزان وتمنع ىروبو باليجرة

ذا لم يتحقق أحد تمك الشروط، فمن  وال بد من تواجد الظروف الثبلثة السابقة معا. وا 
صخر حفظ وحجز النفط أو الغاز. ويؤدى ضغط الراسب الطيني العضوي في طبقات يستطيع ال

المصدر إلي دفع السوائل والغازات المحتوية عمى الييدروكربونات في الصخور المسامية )مثل 
الحجر الرممي أو الحجر الجيري المسامي( التي تمثل خزانات النفط. وتسبب الكثافة المنخفضة 

و الزيت والغاز فوق الماء الذي يتواجد بصفة دائمة تقريبا في مسام الصخور لمزيت والغاز في طف
 المنفذة.

ويحتاج وجود الغاز الطبيعي لتحقق الشروط نفسيا البلزمة لتراكم الزيت. ويمكن أن يتواجد 
الغاز عند أعماق أكبر من تمك التي يتواجد عندما الزيت، وقد تؤدى االختبلفات فى صخر 

                                                 
 .2215جامعة الموصل، نشأة النفط واألسباب الجيولوجية لغزارتو في منطقة الشرق األوسط، الحمداني، عبد العزيز:  1
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الدفن أو التاريخ الحراري لممادة العضوية في التحكم في تراكم الغاز أو الزيت المصدر أو عمق 
  .أوكمييما معا. وىنالك عدة أنواع من المصايد البترولية لمنفط والغاز

 
 (: جيولوجية واعمار الصخور في شبو الجزيرة العربية.3خريطة رقم )

 .2/5/2016تاريخ الوصول  /http://www.sgs.org.saالمصدر: ىيئة المساحة الجيولوجية السعودية 

 السكان:

 حجم السكان: -1

( نسمة مقارنة 27136977ميبلدية ) 2212بمغ جممة سكان المممكة العربية السعودية عام 
 .1%19.7م بنسبة زيادة بمغت 2004( نسمة عام 22.678.262مع )

                                                 
المالمح الرئيسية لمسكان في المممكة العربية (: 2212السعودية )مصمحة االحصاءات العامة والمعمومات المممكة العربية  1

 .، الرياضالسعودية

http://www.sgs.org.sa/
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%( من جممة 68.9( نسمة أي ما نسبتو ).18.707.07ويشكل السكان السعوديون )
 .1سكان المممكة

 :التوزيع الجغرافي لمسكان -2

 (: التوزيع النسبي لسكان المممكة العربية السعودية حسب المحافظات 2جدول رقم )

 النسبة المئوية لسكان المحافظات من مجموع سكان المممكة المنطقة
 %25.5 مكة المكرمة
 %25 الرياض

 %15.1 قة الشرقيةالمنط
 %7 عسير

 %6.6 المدينة المنورة
 %5 جيزان
 %4.5 القصيم
 %2.9 تبوك
 %2.2 حائل
 %1.9 نجران
 %1.6 الجوف

 %1.2 الحدود الشمالية
المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة االحصاءات العامة والمعمومات المممكة العربية السعودية التعداد 

 (2010م )العا

أما بالنسبة لمسكان السعوديين في المناطق اإلدارية فقد شكمت الثبلث مناطق اإلدارية 
 %( من إجمالي السكان السعوديين في المممكة.62.5األكثر سكانا، ما نسبتو )

وبخصوص السكان غير السعوديين، فقد استأثرت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة 
 % من إجمالي السكان غير السعوديين.83.1ورة بما نسبتو الشرقية والمدينة المن

                                                 
المالمح الرئيسية لمسكان في المممكة العربية (: 2212مصمحة االحصاءات العامة والمعمومات المممكة العربية السعودية ) 1

 .، الرياضالسعودية



22 

أما اقل المناطق من حيث عدد السكان غير السعوديين فيي منطقة الحدود الشمالية والتي 
%( من إجمالي السكان غير السعوديين في المممكة وذلك بسبب قمة فرص 2.6بمغت نسبتيم )

 .1العمل المتاحة فييا لقمة الموارد النفطية

 يع السكان في المدن الرئيسية:توز  -3

ىناك أربع مدن في المممكة العربية السعودية يزيد عدد سكان كل منيا عن مميون نسمة 
( نسمة ومدينة مكة 3.432.697( نسمة ومدينة جدة )5.194.232ىي مدينة الرياض )

 . 2( نسمة1,1222.293( نسمة والمدينة المنورة )1,534,731المكرمة 

المدن التي يزيد عدد سكانيا عن نصف مميون نسمة أربع مدن ىي: في حين بمغ عدد 
الدمام ومدينة اليفوف والمبرز، ومدينة الطائف، ومدينة تبوك أما عدد المدن التي يزيد عدد 

 سكانيا عن مئة ألف فقد بمغ تسعة عشر مدينة.

 مظاىر السطح:

 ناطق رئيسية ىي:يمكن تقسيم أشكال السطح بالمممكة العربية السعودية إلى سبع م

 السيل الساحمي الغربي )سيول تيامة(: -1

تمتد سيول تيامة عمى طول البحر األحمر من العقبة شماال حتى حدود اليمن جنوبا وىي 
كم عند مدينة جازان وتكثر فييا  42عبارة عن شريط ضيق أقصى عرض لو يبمغ حوالي 

ية والسبخات الساحمية الشعب والرواسب المرجانية والرؤس والخمجان ومصبات األود
والمراوح الفيضية والحرات والكثبان الرممية، وبحد السيل من الناحية الشرقية سبلسل الجبال 

 الغربية )جبال السروات(.

                                                 
المالمح الرئيسية لمسكان في المممكة العربية (: 2212بية السعودية )مصمحة االحصاءات العامة والمعمومات المممكة العر  1

 ، الرياض. السعودية
 المرجع السابق. 2
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 :المرتفعات الغربية )جبال السروات( -2

تسمى جبال السروات أو جبال الحجاز ألنيا تحجز السيل الساحمي عن ىضبة نجد وقد 
ات نتيجة تصدع حدث خبلل العصر الثبلثي وتمتد من خميج العقبة تكونت ىذه المنحدر 

كم ويبمغ أقصى 142-42في الشمال حتى مضيق باب المندب جنوبا ويتراوح عرضيا بين 
فوق سطح البحر في اليمن وتتكون صخور ىذه الجبال من  3762ارتفاع ليا حوالي 

ذه المرتفعات باالنحدار صخور نارية ومتحولة تعود  لعصر ما قبل الكمبري وتتميز ى
 الشديد جية الغرب بينما تنحدر بشكل تدريجي نحو الشرق.

 :اليضاب الوسطى -3

عبارة عن المنطقة المرتفعة الواسعة التي تحتل وسط وغرب المممكة حيث يحدىا من 
الشرق منطقة المنحدرات الوسطى ومن الشمال حوض النفوذ ومن الغرب سبلسل الجبال 

 كم.622-522ىضبة حضر موت ويتراوح عرض ىذه المنطقة بين  الغربية ومن الجنوب

 وىناك ثبلث أقاليم مميزه لميضبة الوسطى يمكن تقسيميا عمى النحو التالي:

 ىضبة الحجاز. - أ

 ىضبة الخرمة. - ب

 سيل نجد الطبقة المنبسطة. - ت

 :منطقة المنحدرات الوسطى -4

ه المنطقة من الشمال تقع في وسط المممكة وىي عبارة عن منحدرات رسوبية وعرة تمتد ىذ
إلى  الجنوب حول الحافة الشرقية لمدرع العربي كما تمتد عرضيا من منطقة اليضبة 

كم، تكونت ىذه  252الوسطى في الغرب إلى  الدىناء شرقا حيث يصل عرضيا حوالي 
المنحدرات عمى سفوح المرتفعات الرسوبية والوسطى منيا جبل طويق وجبال العرمة 

 ألودية مثل وادي الحنو ووادي نساح.ويقطعيا عدد من ا
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 :منطقة رواسب الرياح الرممية -5

تغطي ثمث مساحة المممكة ففي الشمال يوجد النفوذ األكبر ونفوذ الدىناء وفي الجنوب 
 صحراء الربع الخالي وكميا كثبان رممية متنوعة.

 :ىضبة الصمان -6

ن من صخور عبارة عن منبسط صحراوي رسوبي يحاذي ساحل الخميج العربي ويتكو 
 كم عمى االمتداد الشمالي الجنوبي. 252-82رسوبية صمبة يبمغ عرضيا 

 :السيول الشرقية ) سيول الخميج العربي(  -7

عبارة عن شريط ضيق من السيول الساحمية التي تمتد عمى شاطئ الخميج العربي ويحد 
كثر فيو ىذا السيل من ناحية البحر منحدرات شديدة الوعورة غرب مدينة اليفوف وت

( التي توضح مظاىر 5. الخريطة رقم )1المسطحات المائية والسبخات والكثبان الرممية
 سطح المممكة.

                                                 
 .44+42+41مرجع سابق، صالمممكة العربية السعودية حقائق و ارقام، : العنيران، محمد بن احمد، عبداهلل بن صالح 1
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 (: مظاىر سطح المممكة العربية السعودية.4خريطة رقم )

http://www.arab-المصدر:

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6952&m=1 1-5-2015  

 نظرة عامة عن حقول البترول في المممكة:

يعتبر البترول من أىم مصادر الوقود بالعالم وخاصة بعد التقدم الصناعي الذي وصل إليو 
تعدد مشتقاتو وكثرة استخداماتو في جميع وسائل النقل العالم في مختمف المجاالت وذلك بفضل 

 .1البري والجوي والبحري والصناعات البتروكيماوية وصناعة الببلستك والمطاط واألسمدة وغيرىا

                                                 
 .225، ص1977، مكتبة االنجمو المصرية، الرياض، يةجغرافية المممكة العربية السعودبندقجي، حسين حمزة:  1

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6952&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6952&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6952&m=1
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حقل غاز، وعدد اآلبار يزيد عمى  28حقل بترول، و  49تمتمك المممكة العربية السعودية
 بار والحقول التي تضميا:بئر، غير أننا سنتحدث عن أضخم ىذه اآل 722

م في 1948حقل الغوار: وىو أكبر حقل بترول في العالم، وتم اكتشاف ىذا الحقل في عام  -1
م، يبمغ طولو 1951منطقة اإلحساء شرق جزيرة العرب، وتم اإلنتاج الفعمي منو في عام 

% إلى  قرابة 52كم، وينتج ىذا الحقل ما تتراوح نسبتو ما بين  32كم وعرضو  282
% من إنتاج 6.4% من كامل إنتاج النفط السعودي، وىو ينتج عمى المستوى العالمي 72

النفط في العالم، وتم تقسيم ىذا الحقل إلى  خمسة مناطق ىي عين دار وشدقم والحوية 
مميون برميل يوميًا،  5.7م وصل إنتاج ىذا الحقل إلى 1981والعثمانية وحرض، وفي عام 

مميون برميل يوميا، وحقل الغوار  4.5ج حقل الغوار إلى م انخفض إنتا2221وفي عام 
وصل فعميًا إلى ذروة إنتاجو وحاليًا يتم ضخ كميات كبيرة من الماء الستخراج أكبر كمية 

 ممكنة من النفط الخام.

حقل السفانية: وىو أكبر حقل نفط مغمور في العالم )أي أكبر حقل بترول بحري في  -2
كم، 15كم وعرضو  52المممكة العربية السعودية، ويبمغ طولو  العالم(، وثاني أكبر حقل في

م، وتم 1957وبدأ اإلنتاج في عام  م من خبلل شركة تكساكو،1951تم اكتشافو في عام 
تقسيمو إلى  ثبلثة أقسام السفانية الشمالية والوسطى والجنوبية، ويقع شمال شرق الجزيرة 

مميون برميل غير أن ىذا المعدل  1.2ميًا في الخميج العربي، وبمغ إنتاج ىذا الحقل يو 
برميل  522222م، ويبمغ حاليا قرابة الـ 1988ألف برميل يوميا في عام  632انخفض إلى 

 يوميا.

كم  56م وتبمغ مساحتو 1942حقل أبقيق: ويقع شرق جزيرة العرب، وتم اكتشافو عام  -3
ث اإلنتاج ويوجد في كم عرضا، وىو ثاني أكبر حقل نفط في المممكة من حي 8طواًل، و

 ألف برميل. 622أبقيق مصفاة نفط من أكبر مصافي المممكة، وينتج ىذا الحقل يوميًا 
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حقل الشيبة: ويقع جنوب شرق المممكة في صحراء الربع الخالي وتم اكتشافو في عام  -4
 ألف برميل يوميًا. 622م، ويبمغ حجم إنتاجو 1975

لى  جوار حقل المرجان وتم اكتشافو في عام حقل الظموف: حقل يقع في منطقة السفانية إ -5
ألف برميل يوميًا، ويشغل ىذا الحقل ثبلث معامل لفرز الغاز  522م، ويبمغ إنتاجو 1965

 من الزيت.

 ألف برميل. 422م، وينتج يوميًا 1964وتم اكتشاف ىذا الحقل في عام  حقل بيري: -6

 ميل يوميًا.ألف بر  252مويبمغ إنتاجو  1967حقل المرجان: تم اكتشافو  -7

ويوجد في شمال شرق المممكة وتسمى بالمنطقة المحايدة وتم اكتشافو في  حقل الخفجي: -8
 .1ألف برميل يوميا 322م ويبمغ إنتاجو 1961عام 

 .2014(: إنتاج حقول النفط في المممكة العربية السعودية لعام 3جدول رقم )

 ج من اإلنتاج السعودي%نسبة اإلنتا كمية اإلنتاج مميون برميل/ يوم حقول النفط
 62.64 5.7 الغوار

 5.32 2.5 السفانية

 6.34 2.6 البقيق

 6.34 2.6 الشيبة

 5.32 2.5 الظموف

 4.25 2.4 بيري

 2.66 2.25 مرجان

 3.19 2.3 الخفجي
 5.85 2.55 حقول أخرى

 .2014عام  http://mugtama.com المجتمع المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات من مجمة

                                                 
 .http://mugtama.com ،2214، مجمة المجتمع :الشمقومي، احمد 1

http://mugtama.com/
http://mugtama.com/
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 (: حقول النفط و الغاز في المممكة العربية السعودية5خريطة رقم )

 www..nooor.com 18-1-2016 وزارة التربية والتعميم السعودية -مناىج المممكة العربية السعودية المصدر:
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 الفصل الثالث

 العالميةموقع السعودية عمى خريطة النفط 

يمكن تعريف إنتاج النفط بأنة عممية تستيمك فييا االحتياطيات النفطية وتحويميا إلى    
عائدات مالية. وتبعا لذلك فان مستوى االحتياطيات النفطية يعتمد عمى كمية اإلنتاج. فالنتيجة 

الفعل بعد األولى لذلك ىو نقصان كمية االحتياطي. وقد تناقصت االحتياطيات النفطية العربية ب
زيادة اإلنتاج زيادات كبرى وذلك خبلل السبعينات من القرن الماضي. وال ريب ان عمميات 
االكتشاف والتنقيب الناجحة تؤدي إلى  زيادة كميات االحتياطات النفطية. ولكن عمى الرغم من ىذه 

 .1األعمال فقد انخفضت االحتياطيات العربية في ذلك الحين

                                                 
 .6، ص2227، دار المناىل المبناني، بيروت، التطورات النفطية في الوطن العربي والعالم ماضيا وحاضرا :التنير، سمير 1
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 يات النفط الخام المثبتة )مميون برميل((: احتياط4جدول رقم )

 األعوام
احتياطي 

 السعودي النفطي
 احتياطي

 أمريكيا الشمالية

 احتياطي

 أوروبا الغربية

 احتياطي اسيا

 ومنطقة اليادي
احتياطي السعودية/  احتياطي العالم احتياطي أوبك

 احتياطي عالمي %
1971 139609 46511 7592 16848 430820 569827 24.5 

1972 146000 46539 10521 16332 428492 579868 25.18 

1982 165484 35948 21340 37212 467371 697732 23.72 

1992 261203 28838 17731 36659 778276 1002075 26.07 

2002 262790 27167 18309 40448 895639 1157610 22.7 

2010 264500 30900 13850 44440 1068400 1383200 19.12 

2012 265850 37893 11559 50438 1200830 1483793 17.92 

2013 265789 37893 12267 50208 1206170 1489865 17.84 

 Opec annual statistical bulletin 2005-2014المصدر: المصدر من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات: 
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 (: إنتاج واستيالك المممكة العربية السعودية من النفط الخام والمشتقات النفطية5جدول رقم )

 األعوام

إنتاج السعودية من 
 1000النفط الخام 

 برميل باليوم

ن إنتاج السعودية م
المشتقات النفطية 

 برميل باليوم 1000

استيالك السعودية من 
 1000المشتقات النفطية 
 برميل باليوم

استيالك السعودية 
من إنتاج النفط 

 الخام%
1972 6016.3 599.2 54.8 2.91 

1982 6483.0 804.8 546.6 8.43 

1992 8331.7 1447.5 729.4 8.75 

2002 7093.1 1596.9 1053.7 14.85 

2010 10007.0 2100.0 1500 14.99 

2012 9763.0 1927.1 2227 22.81 

2013 9637.0 1841.7 2330 24.18 

 Opec annual statistical bulletin 2005-2014المصدر: المصدر من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات:

نتاج 1شكل  رقم وبمقارنة إنتاج المممكة العربية السعودية من اإلنتاج العالمي لمنفط )ال ( وا 
%  9.92كانت تييمن عمى  ما نسبتو  1971أوبك فإننا نجد أن المممكة العربية السعودية في عام 

% من  12.19% من إنتاج األوبك وارتفعت ىذه النسبة لتصل إلى   18.92من اإلنتاج العالمي و
 .2212% من إنتاج األوبك في عام  29.15اإلنتاج العالمي و 

 
 (: مقارنة إنتاج المممكة السعودية مع إنتاج كل من اوبك والعالم من النفط الخام )ألف برميل يوميا(.1شكل رقم )

 Opec annual statistical bulletin 2005-2014 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات:

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1972198219922002201020122013

 انتاج العالم  انتاج بلدان أوبك  انتاج السعودية من النفط الخام  األعوام



32 

ليا من تأثير عمى احتياطات المممكة والتي قدرت ىذه الزيادة الكبيرة في اإلنتاج وما 
% في 17.84% من احتياطي العالمي وانخفض إلى 24.5ب  1971احتياطاتيا المؤكدة في سنة 

 . 2213عام 

 
 .2013، 1971: االحتياطي السعودي من النفط من االحتياطي العالمي (2شكل رقم )

 Opec annual statistical bulletin 2005-2014 ن إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات:المصدر: م

أظيرت بعد  2211-يونيو –ولكن البيانات الصادرة عن شركة برتش بروتوليوم في حزيران 
ذلك زيادة في حجم االحتياطات النفطية المؤكدة في أمريكا الشمالية، إذ ازداد حجم االحتياطي ليبمغ 

مميار برميل تقريبا، مما قمل من حصة االحتياطي السعودي من االحتياطي العالم، كما  32922
أظيرت البيانات كذلك ارتفاع في حجم إنتاج كل من المممكة العربية السعودية وجميورية روسيا 

مبليين برميل يوميا في  12.272مبليين برميل يوميا لمسعودية، مقابل  12االتحادية إلى نحو 
 . 1روسيا

( التطور المستمر لبلحتياطات النفطية السعودية ويرجع ذلك 2ونبلحظ من الشكل رقم )
إلى عدة عوامل منيا: إدخال تقنيات االستكشاف والحفر واالستخبلص النفطي الحديثة في ميدان 

 .2االستكشاف التي اتبعتيا المممكة، مثل الحفر المائل والحفر االفقي وتقنية اآلبار الذكية

                                                 
، مركز اإلمارات لمدراسات محددات السياسة النفطية اإلنتاجية والسعرية لمممكة العربية السعوديةي، عمار محمد: عباد 1

 .28، ص2211والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، 

 .32، صالمرجع السابق 2

االحتياطي السعودي من 
االحتياطي العالمي لسنة 

2013 

احتياطي السعودي 
 النفطي

 احتياطي العالم 

االحتياطي السعودي من 
االحتياطي العالمي سنة 

1971 

احتياطي السعودي 
 النفطي

 احتياطي العالم 
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طريقة التقميدية لحفر آبار النفط ىي الحفر العمودي، ولكن مع التطور العممي الكبير إن ال
في تقنيات حفر اآلبار وذلك من اجل استخراج اكبر كمية ممكنة منو، تم اكتشاف طريقة الحفر 
المائل و التي تقوم عمى أساس الحفر بشكل مائل وذلك لموصول إلى اكبر كمية ممكنة من النفط، 

لى ذلك، فإن وجود المباني والتبلل واألنيار قد يمنع فريق الحفر من تثبيت أبراج الحفر إضافة إ
فوق ىدف ثمين، كما أن التصدعات الجوفية، أو تشكيبلت الصخور غير المتماسكة قد تمنعيا من 

 .1( يوضح الفرق بين التقنيتين1الحفر رأسيا، والرسم التوضيحي رقم )

 
 تقنيات الحفر الراسي والحفر االفقي (: 2الرسم التوضيحي رقم )

 20/5/2016تاريخ الوصول sites.google.com/site/peetroly/all/8 المصدر:

                                                 
1  Georga A.Gooper’ الكويت11،1995جمدمجمة العموم الترجمة العربية لمجمة سينتفيك االمريكية، م’ الحفر الموجة ،.  
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أما بالنسبة لآلبار الذكية فتقوم الفكرة عمى أساس وضع حساسات داخل اآلبار النفطية 
التقنيات تتوافر الذي ساىم في تدفق المعمومات الضرورية إلدارة اآلبار والمكامن النفطية، فبيذه 

دارة حقوليم بطريقة  السبل المختمفة القادرة عمى إتاحة الفرص لتمكين الميندسين من مراقبة وا 
.لحظية ومستمرة، وبطرق أكثر كفاءة وفعالية

1 

 
 االحتياطي السعودي مميون برميل :(3شكل رقم )

 Opec annual statistical bulletin 2005-2014 ماد عمى بيانات:المصدر: من إعداد الباحث باالعت

( تطور إنتاج المممكة العربية السعودية من 4ونبلحظ كذلك من بيانات الجدول رقم )
ألف برميل يوميا وارتفع ليصل إلى  599.2 1972المشتقات النفطية حيث كان اإلنتاج في عام 

زيادة كبيرة جدا باالستيبلك المحمي من ىذا  ولكن ىناك 2212برميل يوميا سنة  2122222
برميل يوميا عام  1522222ألف برميل يوميا ليصل إلى  54.8 1972اإلنتاج حيث بمغ في عام 

 % من إنتاج مشتقات النفط.71م أي أن االستيبلك المحمي بمغ أكثر من  2212

ول اخذة ومن المبلحظ كذلك في السنوات األخيرة ان كمية صادرات مشتقات البتر 
ألف برميل  1228222تبمغ  2229بالنقصان مع زيادة االستيبلك المحمي فبعد ان كانت في عام 

برميل أي ان المممكة العربية السعودية تعتمد عمى  794222ما مقداره  2213فقد بمغت في سنو 

                                                 
 .22/5/2216/  تاريخ الوصول http://qafilah.comمقال بعنوان الحقول الذكية، مجمة القافمة، ’ مبارك. سعيد  1
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تصدير النفط خام فقط مما يدل عمى ضعف في قطاع الصناعة التحويمية القائمة عمى النفط 
وخصوصا صناعة تكرير النفط، والسؤال ىنا لماذا ال تقوم المممكة بتصدير النفط بعد تكريره 
خصوصا ان العائد االقتصادي عمى المشتقات النفطية اكبر منة في حالتو خاما ألنو يمر في 
مرحمة تصنيع وبتالي يعطيو قيمة مضافة، الجواب ان المممكة غير مستعدة صناعيا لمواجو الطمب 

 لمي من مشتقات النفط فتقوم بتصديره خاما.العا

( والذي يوضح كميات اإلنتاج مقابل كميات 4ومن المبلحظ من خبلل الشكل البياني رقم )
االستيبلل من مشتقات النفط في المممكة العربية السعودية ان معدالت االستيبلك قد فاقت معدالت 

نفط وتراجعيا بمعدالت كبيرة، وزيادة استيبلك اإلنتاج وىذا بدوره يشير إلى  تخمف صناعة تكرير ال
الفرد من المشتقات النفطية المكررة، ويرجع ذلك إلى عده أسباب من أبرزىا دعم أسعار مشتقات 
النفط من قبل الحكومة مما أدى إلى تقميل أسعاره بشكل كبير، وبتالي زيادة الطمب عمية بسبب 

كميات كبيرة من الوقود، وكذلك عدم وجود ثقافة حول استخدام السيارات كبيرة الحجم التي تستيمك 
ترشيد استيبلك الوقود، وبما ان مناطق المممكة في الغالب من المناطق الصحراوية التي ترتفع فييا 
درجات الحرارة معظم أيام السنة فبل بد من اإلشارة إلى استخدام أجيزه التبريد والتي تستيمك طاقة 

 بكميات كبيرة.

من قيام المممكة برفع درجة الوعي عند الشعب بأىمية ترشيد استيبلك الطاقة وال بد ىنا 
عن طريق حمبلت التثقيف والتوعية سواء بالمدارس أو الجامعات أو حتى في المجتمع المحمي، 

 وكذلك ال بد من تقميل الدعم الحكومي ألسعار الوقود. 
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 نتاج واستيالك المممكة من المشتقات النفطية : إ(4شكل رقم )

 Opec annual statistical bulletin 2005-2014 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات:

 :موقع السعودية عمى خريطة النفط العربية

يتميز الوطن العربي بوجود ثروات طبيعية ضخمة في أعماق صحاريو، وقد بات يعتبر من 
زن الطاقة االحفورية في العالم، ومصدرا رئيسيا في تزويد بقاع عديدة من العالم بما اكبر مخا

تحتاجو من النفط، وىذا مع جعل الدول العربية تتبوأ مكانة مرموقة عمى خارطة النفط العربي 
سيحتل مكانة متنامية األىمية في ميزان الطاقة العالمية باعتباره مصدرا ىاما لبلستثمار من اجل 

 متطمبات العالم من الطاقة في األفاق المستقبمية. سد

يتضح الدور الفاعل والموقع المتميز الذي تتمتع بو الدول العربية المنتجة لمنفط عمى 
الخريطة العالمية من خبلل مجموعة من المؤشرات تتمثل في خصائص النفط العربي, حجم 

 لمحمي من النفط.االحتياطات و مستويات اإلنتاج، وكذلك حجم االستيبلك ا
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 : خصائص النفط العربي

  تكاليف إنتاج النفط العربي تعتبر اقل بكثير من تكاليف إنتاج النفط في أماكن أخرى من
العالم، إذ يتصف نفط الكويت والمممكة العربية السعودية بأنو األرخص بين كل مناطق 

 15من دوالر واحد في مقابل العالم إذ تبمغ كمفة اإلنفاق الرأس مالي لمبرميل المنتج اقل 
دوالر كمفة إنتاج البرميل في الواليات المتحدة األمريكية. وبعود ذلك إلى االحتياطات 
الغزيرة والتي تتوفر فييا إمكانيات التدفق الذاتي، معظم مكامن النفط العربية قريبة من 

رول بنفقات السطح، خاصية غزارة البئر اإلنتاجية تزيد من معدل تدفق البئر من البت
استخراجية اعتبارية وىو ما يؤدي إلى انخفاض متوسط النفقة الكمية إلنتاج البئر من 
البترول، إذ تمثل سبعو من حقول المممكة العربية السعودية وىي: الغوار، البقيع، الشيبة، 

، مبليين برميل يوميا 7.25السفانية، الظموف، البري والمرجان، طاقة إنتاجية مشتركة  تبمغ 
 ويسيم حقل الغوار والذي يعد اكبر الحقول في العالم بخمسة مبليين برميل يوميا.

  الموقع الجغرافي في مناطق إنتاج البترول يشكل مركزا متكامبل إلنتاج وتصدير البترول
إلى األسواق االستيبلك الرئيسية، إذ أن قرب مناطق اإلنتاج البترولي من مواقع االستيبلك 

 اض كمفة النقل.يترتب عميو انخف

  يعتبر النفط العربي من أجود أنواع النفط بالعالم، وذلك النخفاض نسبة الكبريت فيو وتعتبر
نسبة مادة الكبريت من أسوأ الشوائب في النفط الخام وتعتبر محدد لسعره في األسواق 

 العالمية.

 .ضخامة كميات االحتياطي النفطية العربية 

نت الدول العربية بفضل الجيود التي بذلتيا والمبالغ احتياطات النفط العربية: تمك -
الضخمة التي استثمرتيا خبلل العقود األربعة الماضية من أن تضاعف من حجم 

 احتياطاتيا النفطية.
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استيبلك النفط في الدول العربية: لقد ازدادت قيمة استيبلك الدول العربية من  -
   -2222متوسط خبلل الفترة من % سنويا في ال5.9المنتوجات البترولية بمعدل 

2212
1. 

وقد حازت المممكة العربية السعودية عمى المرتبة األولى في قيمة صادرات النفط الخام  في 
الخمس سنوات األخيرة بين الدول العربية المصدرة لمنفط من خبلل بيانات منظمة األقطار العربية 

 .(5المصدرة لمبترول )اوابك( انظر إلى  الشكل رقم )

 
 مميون دوالر-(: قيمة صادرات النفط في الدول العربية5شكل رقم )

 لمنظمة اوابك. 2012المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات تقرير األمين العام السنوي لعام 

موقة عمى خريطة تحتل الدول العربية المصدرة لمنفط )دول منظمة االوابك( مكانة مر 
 55.7ما نسبتو  2213احتياطيات النفط المؤكدة في العالم فقد بمغت نسبو االحتياطي المؤكدة لسنة 

 (.6% من االحتياطي العالمي. الشكل رقم )

 
                                                 

، مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية، مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العالميةابراىيم، بمقمة:  1
 .69، ص2213
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 احتياطيات النفط المؤكدة لدول االوابك مقارنة بالعالم. (:6شكل رقم )

 .2013التقرير اإلحصائي السنوي لمنظمة األقطار العربية المنتجة لمنفط )اوابك(، لسنة  المصدر:

اما بالنسبو لبلحتياطات المؤكدة من النفط الخام فقد احتمت المممكة العربية السعودية 
مميار برمبل حسب التقرير االحصائي  252بما يزبد عن  2212المرتبة األولى عند نياية عام 

 (.7عربيو إلنتاج النفط )اوابك(. الشكل رقم )لممنظمة ال

 
 (: االحتياطي المؤكد من النفط الخام.7شكل رقم )

  2013المصدر: التقرير اإلحصائي السنوي لمنظمة األقطار العربية المنتجة لمنفط )اوابك(، لسنة 
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ات إنتاج النفط في دول االوابك )منظمة الدول ( الذي يبين كمي6وبالنظر إلى الجدول رقم )
العربية المصدرة لمنفط( فإننا نجد أن المممكة العربية السعودية تحتل كذلك المرتبة األولى من بين 

 ألف برميل يوميا. 9763.4إلى  2212دول االوابك إنتاجا فقد بمغ إنتاجيا في عام 

 يوم -ألف برميل (: إنتاج دول اوابك من النفط الخام 6جدول رقم )

 

 2013المصدر: التقرير اإلحصائي السنوي لمنظمة األقطار العربية المنتجة لمنفط )اوابك(، لسنة 

أما بالنسبة لكميات استيبلك المممكة العربية السعودية من النفط احتمت كذلك المركز األول 
كمية كبيرة نسبيا إذا ما  2213بالنسبة لمدول العربية المصدرة لمنفط فقد استيمكت السعودية عام 

برميل يوميا وكانت اقرب الدول العربية إلييا في  2227122قورنت بالدول العربية بمغت 



41 

برميل يوميا الشكل رقم  791222االستيبلك جميورية مصر العربية حيث بمغت كمية استيبلكيا 
ادىا عمى مصادر أخرى (، وبرجع ىذا االستيبلك الكبير لمممكة العربية السعودية إلى عدم اعتم8)

إلنتاج الطاقة فعند النظر إلى  الدول التي تستخدم الطاقة المائية مثبل نجد أن مكانتيا مفقودة 
بينيا، وكذلك االستيبلك الكبير لمطاقة عمى مستوى الفرد بسبب رخص أسعار الوقود الناجم عن 

 الدعم الحكومي ألسعار الوقود.

تخفيض استيبلك الوقود عن طريق رفع أو تقميل الدعم  ويمكن لمممكة العربية السعودية من
الحكومي لموقود، ورفع درجة الوعي عند السكان لضرورة ترشيد استيبلك الطاقة، واعتماد سياسة 
استيراد السيارات ووسائل النقل منخفضة االستيبلك لموقود، وتشجيع المواصبلت العامة في ارجاء 

 الببلد.  

 
 .2013استيالك النفط لمدول اوابك/ألف برميل لعام  (:8شكل رقم )

 مالحظة: يشمل استيالك المشتقات النفطية واالستيالك المباشر لمنفط الخام.

 .2013المصدر: التقرير اإلحصائي السنوي لمنظمة األقطار العربية المنتجة لمنفط )اوابك(، لسنة 

لمممكة العربية السعودية تحتل مركزا مرموقا عمى الخريطة وبناء عمى ما سبق فان ا
العالمية والعربية لمنفط إذ تشكل نسبة االحتياطي نحو خمس االحتياطي العالمي. كما أن ليا دورا 
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يراداتو في االقتصاد الوطني السعودي حيث يشكل قطاع النفط أكثر من ثمث الناتج  ميما لمنفط وا 
 . 1كل إيراداتو نحو ثمثي اإليرادات العامةالمحمي اإلجمالي، بينما تش

 ورات أسعار النفط العالمية والعوامل المؤثرة فييا:تط

تتعرض أسعار النفط لمتقمبات بين االرتفاع واالنخفاض حسب قوى الطمب والعرض من 
دان ىذه السمعة وقد اثبت تاريخيا ارتباط أسعار النفط باألحداث العالمية والسياسية التي تمر بيا بم

 العالم وخصوصا منطقة الشرق األوسط باعتبارىا أكثر بمدان العالم إنتاجا لمنفط.

 
مرت أسعار النفط بعدد من المحطات التي أدت إلى  تأرجحيا عبر تاريخ النفط الذي يمتد 

وحتى نياية  1948عاما فقد تراوحت أسعار النفط الخام خبلل الفترة من عام 138ألكثر من 
إلى حوالي   1948عام  2.52دوالرات لمبرميل. ثم ارتفع سعر النفط من  3و 2.52الستينات بين 

م بعد ذلك تضاعف ىذا 1972واستقرت عند ىذا السعر تقريبا حتى عام  1957دوالرات عام  3
دوالر لمبرميل بعد أن حظرت الدول العربية  12أربع مرات متجاوزا  1974السعر مع نياية عام 
لى الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية ردا عمى دعميا إلسرائيل تصدير النفط الخام إ

                                                 
 ، مرجع سابق.محددات السياسة النفطية اإلنتاجية والسعرية لمممكة العربية السعوديةي، عمار محمد: عباد 1
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ما  1978وحتى عام  1974خبلل حربيا مع العرب. ثم استقرت أسعار النفط العالمية خبلل عام 
 .دوالرا لمبرميل 13.55دوالرا لمبرميل و 12.21بين 

نية العراقية فقد تضاعفت أسعار ونتيجة لمثورة اإليرانية والحرب اإليرا 1981أما في عام 
إلى اقل  1986دوالر لمبرميل، إال إن األسعار انيارت في عام  85النفط حتى وصمت عند مستوى 

 دوالرات لمبرميل. 12من 

بسبب اإلنتاج المنخفض و المخاوف من حرب الخميج  1992ارتفعت األسعار في عام 
إلى أدنى مستوى ليا منذ  1994مت عام بعدىا دخمت األسعار في مرحمة انخفاض دائم حتى وص

لكن ىذا التعافي لم يدم طويبل وانتيت نياية سريعة في  1996ثم تعافت األسعار عام  1973عام 
، نتيجة لتجاىل تأثير األزمة االقتصادية في آسيا وتحركت األوبك 1998وعام  1997أواخر عام 

 دوالرا لمبرميل. 25تصعد األسعار إلى م ل1999مبليين برميل في عام  3وخفضت إنتاجيا بمقدار 

دوالر لمبرميل وذلك بسبب  32إلى  أن وصمت   2222ثم ارتفعت أسعار النفط في عام 
قفزت أسعار النفط قفزه كبيرة بسبب األعاصير والعوامل  2225المشاكل الفنية وفي عام 
لسريع لبلقتصاديات دوالر، أدى ضعف الدوالر األمريكي، والنمو ا 78الجيوسياسية إلى مستوى 

اآلسيوية واستيبلكيا لمنفط والعوامل المناخية والجيوسياسية والقبلقل األمنية في نيجيريا وفنزويبل 
 .1دوالرا لمبرميل 92والعراق خبلل ىذا العام إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية المست 

دوالر وبقي   99إلى   وصل سعر برميل النفط بعد سمسمة من التقدم 2227أما في عام 
 42دوالر لمبرميل، ثم ىبط ليصل إلى   133إلى  2228ياخذ باالرتفاع حتى وصل في شير يوليو 

دوالر في شير ديسمبر بسبب األزمة االقتصادية العالمية وما رافقو من انخفاض عمى الطمب، ثم 
ناك استقرار نسبي كان ى 2214وحتى عام  2211، ومن عام  2229أخذت األسعار بالتعافي عام 
لمبرميل الواحد، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك ىو األجواء  112في أسعار النفط عند السعر

                                                 
 .2227-12-22، صحيفة الرياض االقتصادي، والرد 90إلى  3رحمة أسعار النفط التاريخية من العنيزي، عقيل محسن:  1
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الجيوسياسية التي أوجدت قمقا كبيرا في سوق النفط من انقطاع إمدادات النفط الخام في سوق 
 .1النفط

تصاديات الدول فقد انخفضت أسعار النفط انخفاضا كبيرا بات ييدد اق 2215أما في عام 
دوالرا لمبرميل بعد ما  42المعتمدة عمية و منيا المممكة العربية السعودية فقد انخفضت إلى اقل من 

أي انو فقد أكثر من ثمثي قيمتو في ىذه السنة ومن األسباب التي  2214دوالر عام  115تعدى 
 :2أدت إلى  انخفاض األسعار ما يمي

مريكية فقد ارتفع إنتاجيا إلى الضعف تقريبا خبلل الست ارتفاع إنتاج الواليات المتحدة األ -
سنوات األخيرة وىذا ما حول تنافس الدول المنتجة الكبيرة ومنيا السعودية إلى الدول 

 األسيوية بدال من الواليات المتحدة.

ىبوط الطمب: إن اقتصاديات أوروبا والدول النامية يشوبيا الضعف في السنوات األخيرة،  -
ذلك إدخال تكنولوجيا توفير الطاقة في وسائل المواصبلت وخصوصا السيارات  إضافة إلى

 أدت النخفاض الطمب عمى النفط.

سياسة اوبك الرافضة لخفض اإلنتاج رغم التخمة التي يعاني منيا سوق النفط و بقيت  -
الغ المممكة العربية السعودية باعتبارىا اكبر منتج في اوبك محافظو عمى إنتاجيا الكبير الب

 نحو عشرة مبليين برميل يوميا.

ارتفاع سعر صرف الدوالر يعتبر من أسباب ضعف الطمب عمى النفط، الن برميل النفط  -
 محدد بالدوالر مما يجعل سعره أعمى لمستخدمي العمبلت األخرى. 

                                                 
، /http://www.alarabiya.net، 2214-9-1، 2008ما ىي فرص تكرار سناريو أسعار النفط عام الشطي، محمد:  1

 2216-3-1تاريخ الوصول 
-3-1، تاريخ الوصول http://www.aljazeera.net/news/ebusinessاربع اسباب رئيسية ليبوط أسعار النفط،  2

2216. 

http://www.alarabiya.net/
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness
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األسباب السياسية:  تمعب الواليات المتحدة األمريكية دورا كبيرا في أسعار النفط باعتبارىا  -
ازه من دعامات األمن القومي األمريكي وذلك ما جاء في دراسة ماده الحالة في كمية رك

الدراسات العميا لئلدارة في جامعة ىارفارد التي تقول "لمسيطرة عمى سعر النفط وكمية 
إنتاجو ىما من ركائز األمن القومي األمريكي". إذًا كمية اإلنتاج والسعر من ركائز األمن 

ال تجيره إلى أحد، وأن قرارا السعر  ومن البدييي أن الواليات المتحدة القومي األمريكي
 %.122وكمية اإلنتاج ىما أمريكيان 

وعمى الرغم من انخفاض أسعار النفط وقمة الطمب عميو، إال أن المممكة العربية السعودية 
المممكة بيذا  تحافظ عمى إنتاجيا كما ىو ولم تقم حتى بتخفيض إنتاجيا والسؤال ىنا لماذا تقوم

الشيء عمى الرغم من انو يتنافى مع مصالحيا االقتصادية؟ اإلجابة عن ىذا السؤال مرتبط بسياسة 
الواليات المتحدة في المنطقة وبالنسبة لمممكة لمحفاظ عمى نظاميا السياسي، وبما أن الواليات 

رار أمريكي، فمو المتحدة مسيطرة عمى حقول النفط أي أن قرار زيادة أو خفض اإلنتاج ىو ق
مميون برميل  12مميون برميل بدال من  3افترضنا جدال أن المممكة قررت خفض إنتاجيا إلى 

مميون  12دوالر ولكانت اإليرادات يعادل ما تحصل عمية من بيع  122لوصل سعر البرميل إلى 
 .1برميل يوميا في األسعار الحالية

 

 

 

 

 

                                                 
1
، شبكة نوى 2216-1-22؟ لماذا ىبطت األسعار؟ وسعر البترول من يقرره؟ ومن الخاسر ومن الرابح :زلوم، عبد الحي - 

 . 2216-3-1، تاريخ الوصول http://nawa.ps/arabicاالخبارية، 

http://nawa.ps/arabic
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 الفصل الرابع

 المممكة العربية السعوديةالقطاعات االقتصادية في 

تتمتع المممكة العربية السعودية باقتصاد معتمد بشكل كبير عمى النفط في ظل سيطرة 
من االحتياطي البترولي  1%18حكومية قوية عمى األنشطة الصناعية الرئيسة، تمتمك السعودية 

يات من القرن العالمي المؤكدة، شيد االقتصاد السعودي تطورا كبيرا من أواسط عقد السبعين
العشرين نتيجة لمزيادة الكبيرة في إنتاج النفط منذ تمك المحظة، وىذا بدوره أدى إلى  تطور كبير في 

مرة  33االقتصاد السعودي، ومن مؤشرات ىذا التطور تضاعف الناتج المحمي اإلجمالي أكثر من 
 .2عام 28خبلل 

مكة العربية السعودية وما سوف نتناول في ىذا الفصل القطاعات االقتصادية في المم
تساىم بو في اقتصاد المممكة وذلك من خبلل تصنيف مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات 

( يوضحان مساىمة القطاعات االقتصادية 8( والجدول رقم )7السعودية ومن خبلل الجدول رقم )
 في اقتصاد المممكة:

  

                                                 
1 Opec annual statistical bulletin 2005-2014 
 2214مؤشرات الحسابات القومية لعام  –حة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية مصم 2
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ات االقتصادية بماليين الدوالرات باألسعار (: الناتج المحمي اإلجمالي حسب القطاع7جدول رقم )
 .2010الثابتة الحقيقية لسنة األساس 

  2010 2011 2012 2013 2014 

 13,467 13,233 12,985 12,822 12,550 الزراعةـ الغاباتـ واألسماك -1

 258,932 256,961 260,670 247,917 218,994 التعدين والتحجير -2

 256,447 254,547 258,330 245,670 216,839 بيعي أ( الزيت الخام والغاز الط

 2,485 2,414 2,340 2,247 2,155 ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

 73,497 68,161 65,938 63,359 58,179 الصناعات التحويمية -3

 18,614 16,541 17,355 16,676 17,006 أ( تكرير الزيت

 54,884 51,620 48,583 46,684 41,173 ب( صناعات أخرى

 8,415 7,956 7,828 7,393 7,008 الكيرباء، الغاز والماء -4

 32,056 30,031 27,866 26,597 24,208 التشييد والبناء -5

تجارة الجممة والتجزئة والمطاعم  -6
 والفنادق

46,535 50,202 53,231 56,719 60,112 

 36,427 34,299 32,229 30,713 26,988 النقل والتخزين واالتصاالت -7

خدمات المال والتأمين والعقارات  -8
 وخدمات األعمال

48,694 49,577 53,315 58,231 60,627 

 32,277 30,748 26,976 24,098 23,540 أ( ممكية المساكن

 28,349 27,482 26,339 25,479 25,154 ب( أخرى

خدمات جماعية واجتماعية  -9
 وشخصية

10,071 10,720 11,357 12,091 12,775 

 5,431 5,378 5,323 5,281 5,225 الخدمات المصرفية المحتسبة -10

 550,878 532,303 520,096 494,018 448,003 المجمــــــوع الفرعـــــي

 92,293 89,348 85,160 80,842 74,897 منتجو الخدمات الحكومية   -11

 643,171 621,651 605,256 574,860 522,900 المجمــــــوع 

 –المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 
 .2014مؤشرات الحسابات القومية لعام 

، صحيفة 3775وىو  2010تم احتساب سعر الدوالر االمريكي مقابل اللاير السعودي بناء عمى السعر في عام 
 .5969، العدد 13/2/2010االقتصادية، 
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(: المساىمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار 8جدول رقم )
 م.2010الثابتة لعام 

 

 .2014مؤشرات الحسابات القومية لعام  –المصدر: مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 

 :القطاعات االقتصادية الرئيسية في المممكة

 :األسماك -الغابات  -الزراعة  -1

تعتبر الثروة الزراعية من أىم الجوانب التي تعتمد عمييا الدول في نموىا وتطورىا، ولقيام 
الزراعة وتنوعيا فبل بد من تنوع الظروف الطبيعية كالمناخ والتضاريس وكمية المياه والتربة 

 والظروف البشرية والظروف االقتصادية. 

%2.1%2.1%2.1%2.2%12.4- الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

%39.9%41.0%42.7%42.8%241.6- التعدين والتحجير

%39.5%40.6%42.3%42.4%41.2أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي 

%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى

%11.3%10.9%10.8%10.9%311.0- الصناعات التحويمية

%2.9%2.6%2.8%2.9%3.2 أ( تكرير الزيت

%8.5%8.2%8.0%8.1%7.8ب( صناعات اخرى

%1.3%1.3%1.3%1.3%41.3- الكهرباء ،الغاز والماء

%4.9%4.8%4.6%4.6%54.6- التشييد والبناء

%9.3%9.0%8.7%8.7%68.8- تجارة الجممة والتجزئة والمطاعم والفنادق

%5.6%5.5%5.3%5.3%75.1- النقل والتخزين واالتصاالت

%9.3%9.3%8.7%8.6%89.2- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

%5.0%4.9%4.4%4.2%4.5أ( ممكية المساكن

%4.4%4.4%4.3%4.4%4.8ب( أخرى

%2.0%1.9%1.9%1.9%91.9- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

%0.8%0.9%0.9%0.9%101.0- الخدمات المصرفية المحتسبة

ــــي ــوع الفرعـ ــ %84.9%84.9%85.2%85.3%85.0المجمــ

%14.2%14.3%13.9%14.0%1114.2-  منتجو الخدمات الحكومية  

ــوع  ــ %99.2%99.2%99.1%99.2%99.3المجمــ

%0.8%0.8%0.9%0.8%0.7رســوم االستيراد

%100%100%100%100%100الناتج المحمي اإلجمالي

2010201120122014 2013
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لمياه و المواد العضوية في المممكة العربية ويمكن تحديد المناطق التي تتوفر فييا ا
السعودية وىي: جنوب غرب المممكة أو منطقة عسير، نظرا لسقوط اإلمطار الموسمية، كما تتوفر 
المياه الجوفية في كل من المنطقة الشرقية وخاصة اليفوف والقطيف واالحساء وتتواجد المياه 

لمناطق ىي التي يمكن أن تتركز وتتنوع فييا الجوفية أيضا في كل من القصيم واالفبلج، ىذه ا
الزراعة، أما بقية أجزاء المممكة فإنيا تفتقر إلى  الماء، فالمناطق الجنوبية تتأثر باألمطار الموسمية 

( تبين مناطق توزيع 7الصيفية واألجزاء الشمالية تتأثر بأمطار البحر المتوسط شتاء والخريطة رقم )
 .2222-1952السعودية خبلل الخمسين سنة بين عامي األمطار بالمممكة العربية 

 
 (: توزيع األمطار في المممكة العربية السعودية.6خريطة رقم )

 IMPROVE UNDERSTANDING OF THE ATMOSPHERE, EARTH SYSTEM, AND  المصدر:

SUN 

http://www.nar.ucar.edu/2008/RAL/goal_1/priority_2.php 22/4/2016الوصول  تاريخ 

http://www.nar.ucar.edu/2008/RAL/goal_1/priority_2.php%20تاريخ
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تنعكس ظروف المناخ والتربة عمى الحياة النباتية الطبيعية في المممكة حيث تسود جزر 
من الغابات في الجيات المرتفعة من الجبال السروات جنوب غرب المممكة العربية السعودية، 

لى  منطقة الطائف شماال كما تسود حشائش  ممتدة من الحدود السعودية اليمنية في الجنوب وا 
كثيفة في ىذه الجيات، اما بقية أجزاء المممكة فتسود حشائش صحراوية بما فييا صحراء الربع 
الخالي وصحراء النفوذ الكبير والتي تعتبر مراعي جيدة في بعض فصول السنة عندما تسقط 

 ( التي تبين التوزيع الجغرافي لمثروة الحيوانية في المممكة.8م )األمطار الحظ الخريطة رق

 
 (: التوزيع الجغرافي لمثروة الحيوانية في المممكة العربية السعودية.7خريطة رقم )

 18-تاريخ الوصول   ooor.comwww.n وزارة التربية والتعميم السعودية -المصدر: مناىج المممكة العربية السعودية

1-2016 

إن قسوة المناخ ىي التي دفعت إعداد كبيرة لميجرة من القرى والبادية حتى أن ما تبقى بيا 
من سكان اخذ الشباب يتركونيا ويياجرون إلى المدن المجاورة حيث يرتفع الدخل ويعيشون حياة 

http://www.nooor.com/
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وىذا  1احد من األرض الزراعية أفضل، حتى أصبح نصيب من بقي في القرية شخصين لمدونم الو 
عكس ما يجب ان يكون ومن تبقى في القرى والبادية تنخفض قدرتيم اإلنتاجية )الصبيان والشيوخ( 

 فان ذلك سوف ينعكس سمبا عمى قدرة إنتاج األراضي الزراعية بالمممكة.

من المبلحظ أن األراضي الزراعية في المممكة محدودة المساحة ومبعثرة عمى جوانب 
األودية وبطونيا وفي الواحات وعمى مدرجات الجبال وال تتصل األراضي الزراعية ببعضيا كثيرا وال 

، قدرت المساحة 2تحتل مساحات كبيرة إال في إقميم عسير إذ تنتشر الزراعة بين سيولو ومرتفعاتو
ما يعادل مميون ىكتار أي  52.7األراضي القابمة لمزراعية في المممكة العربية السعودية بنحو 

، 3ىكتارا  5862131 تبمغ المزروعة الرقعة % من المساحة، كانت25ما يعادل   2كم527222
نتاج العسل وكل ما يتعمق بيا.  يشمل اإلنتاج الحيواني والنباتي وصيد األسماك وا 

% من  2.1نسبو  2214بمغت مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي السعودي عام 
مميون دوالر محققة زيادة عما كانت  13467ي لمممكة العربية السعودية أي الناتج المحمي اإلجمال

% من الناتج المحمي  2.4مميون دوالر مشكمة ما نسبتو  12552حيث بمغت  2212عمية عام 
إلى  2214لمممكة العربية السعودية ويعود سبب انخفاض حصتيا من الناتج المحمي السعودي عام 

 األخرى عمى حساب حصتيا في تمك السنة.نمو القطاعات االقتصادية 

                                                 
 .2213حسب احصائيات وزارة الزراعة  1
 .136+134+133ص ، مرجع سابق،جغرافية المممكة العربية السعودية: بندقجي، حسين حمزة 2

3 FAO ،باألرقامفي اقميم الشرق االوسط الري ، المممكة العربية السعودية الجغرافيا والمناخ والسكان. 
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 االسماك من الناتج المحمي اإلجمالي.   -الغابات -(: المساىمة النسبية لقطاع الزراعة10الشكل رقم )

مؤشرات الحسابات  –المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 
 2014القومية لعام 

 :التعدين والتحجير -2

يمكن أن  نقسم المعادن بالمممكة العربية السعودية إلى  قسمين، إحداىما المعادن الفمزية 
وىذه تتواجد في الجزء الغربي من المممكة أو ما يعرف باسم الدرع العربي والذي يمتد من خميج 

ر إذ يبمغ اتساعو العقبة شماال إلى مضيق باب المندب جنوبا، ويختمف عرضة من مكان إلى  آخ
 -عند خميج العقبة حوالي سبع كيمومترات بينما يصل إلى سبعمائة كيمومتر عند منطقة الدوادمي

 % من مساحة المممكة.27البحر األحمر، ويغطي 

ويتميز الدرع العربي بوجود الصخور النارية والمتحولة اما المعادن البلفمزية فتتواجد في 
بالدرع العربي من جية الشرق، من اجل ذلك نجد البترول والغاز الصخور الرسوبية والتي تحيط 

( تبين توزيع المعادن 9الخريطة رقم ) 1يتركزان في المنطقة الشرقية من المممكة العربية السعودية
 بالمممكة العربية السعودية.

                                                 
 .169مرجع سابق ص ،جغرافية المممكة العربية السعودية: بندقجي، حسين حمزة 1
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 (: الثروة المعدنية في المممكة العربية السعودية.8خريطة رقم )

-18 تاريخ الوصول www..nooor.com  وزارة التربية والتعميم السعودية -مكة العربية السعوديةالمصدر: مناىج المم

1-2016 

يعد قطاع التعدين والتحجير في المممكة العربية السعودية أكثر القطاعات االقتصادية 
الطبيعي  إنتاجا وأكثرىا تأثيرا عمى الناتج المحمي اإلجمالي وذلك بسبب اشتماليا عمى النفط والغاز

مميون  258932% من الناتج المحمي اإلجمالي بما قيمتو 39.9نسبتيا  2214فقد بمغت عام 
مميون دوالر وىذه الزيادة  218994التي بمغت  2212دوالر محقق زيادة عما كانت عميو عام 

نفط سببيا زيادة إنتاج المممكة العربية السعودية من النفط بسبب تحسن في تكنولوجيا استخراج ال
وانخفاض أسعار النفط العالمية عما كانت عمية لذلك من المبلحظ أن نسبو مساىمتيا في الناتج 

% إلى أن وصل 42.8بمغ  2211% وعام 41.6بمغ  2212اإلجمالي لمممكة قد انخفض ففي عام 
 %.41إلى  2213عام 
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 حمي اإلجمالي.  (: المساىمة النسبية لقطاع التعدين والتحجير في الناتج الم11شكل رقم )

مؤشرات الحسابات  –المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 
 2014القومية لعام 

من الناتج المحمي  39.5نسبو  2214واذا تحدثنا عن النفط والغاز الطبيعي فانو شكل عام 
 من الناتج المحمي اإلجمالي السعودي. فقط 2.4اإلجمالي وباقي المعادن شكمت 

 :الصناعات التحويمية -3

قبل ظيور البترول لم تكن المممكة العربية السعودية من الدول الصناعية وان كانت حتى 
الوقت الحاضر ال تحتسب من الدول الصناعية إال أن الزيادة السريعة في إنتاج البترول وما ترتب 

ع دخل الدولة جعميا توجو ىذه العائدات إلى  الجوانب الصناعية عميو من زيادة في عائداتو وارتفا
وان تجيز الدولة نفسيا إلى  االعتماد عمى قاعدة عريضة تشمل القطاع الزراعي واستخراج 
المعادن والصناعة وبما أن البترول يعتبر من المواد الخام الرئيسية فبل بد أن تكون الصناعات 

ريع الصناعية ومن اجل ذلك سوف تقسم الصناعة في المممكة إلى  البتروكيماوية في مقدمة المشا
( تبين 12قسمين احدىما الصناعات البترولية وثانييما الصناعات غير البترولية والخريطة رقم )

 المناطق و المدن الصناعية في المممكة العربية السعودية.
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 ية.(: المدن الصناعية في المممكة العربية السعود9خريطة رقم )

 www..nooor.com 18-1-2016   وزارة التربية والتعميم السعودية -مناىج المممكة العربية السعودية المصدر:

تعتبر صناعة الزيت في المممكة العربية السعودية من اىم الصناعات فيي التي تسيطر 
ا زالت محدودة ، أما بالنسبة لمصناعات غير البترولية فكانت مساىمتيا وم 1عمى اقتصاديات الببلد
 في اقتصاد المممكة.

 :2تشمل الصناعة التحويمية ما يمي

 صناعة المواد الغذائية والمشروبات الغازية. -1

                                                 
 .263، مرجع سابق، صجغرافية المممكة العربية السعودية: بندقجي، حسين حمزة 1

 ،2213 ،ي الحسابات القوميةالدخل القوم إحصاءات :العامة والمعمومات المممكة العربية السعودية اإلحصاءاتمصمحة  2
 .الرياض
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 صناعة الغزل والنسيج والمبلبس والجمود. -2

 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فييا األثاث. -3

 صناعة الورق ومنتوجات الورق والطباعة والنشر. -4

 منتجات البترول والفحم والمطاط والببلستك.الصناعات الكيماوية و  -5

 صناعة منتوجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا منتجات البترول والفحم. -6

 الصناعات المعدنية األساسية  -7

 صناعة المنتوجات المعدنية والمكائن والمعدات. -8

 صناعات تحويمية أخرى. -9

لمحمي اإلجمالي كما ىو في ومنيا صناعة تكرير الزيت وقد بمغت حصتيا من الناتج ا
% فقط عن العام الذي قبمة 2.4% محققة زيادة قدرىا 11.3نسبة  2214( لعام 5الجدول رقم )

ويبلحظ كذلك عدم تطور ىذا القطاع في السنوات األربعة األخيرة وذلك بسبب انخفاض أسعار 
نفط أما بشكل مباشر النفط وما شكمو من أعباء الن جزء كبير جدا من ىذا القطاع يعتمد عمى ال

مثل تكرير النفط أو بشكل غير مباشر مثل الصناعات التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة 
واعتمادىا األساسي عمى النفط والسبب اآلخر ىو زيادة استيبلك المممكة العربية السعودية من 

 النفط المكرر بشكل مطرد.
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 عة التحويمية في الناتج المحمي اإلجمالي.المساىمة النسبية لقطاع الصنا :(12شكل رقم )

مؤشرات  –المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 
 2014الحسابات القومية لعام 

كما أحرزت المممكة تقدما في توسع الصناعة غير المرتبطة بقطاع النفط والغاز، إال إن 
ال تزال صغيرة الن المممكة ليس لدييا ميزة نسبية في ىذه المجاالت باستثناء  ىذه القطاعات

 الصناعات المستيمكة لمطاقة بشكل كثيف.

 :الكيرباء والغاز والماء -4

يعكس التطور في قطاع الكيرباء التطور االجتماعي واالقتصادي، في المممكة بصفة 
كبرى حتى الستينات ميبلدية، وكانت معظم عامة كانت الخدمات الكيربائية مقصورة عمى المدن ال

القدرة الكيربائية مخصصة لتامين احتياجات شركة ارامكو، وكانت مشاريع الكيرباء صغيرة 
م أنشئت المؤسسة العامة لمكيرباء لتوفير الكيرباء لمقرى 1975ومعزولة عن بعضيا، وفي عام 

 .1التي تقع خارج مناطق الخدمات الكيربائية لشركة الكيرباء

 

                                                 
 .1989الرياض، ص ، مطابع المجد التجارية،التنمية االقتصادية بالمممكة العربية السعودية :عيسى، سيد 1
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 2214مميون دوالر بالناتج المحمي اإلجمالي في سنة  8415ساىم ىذا القطاع بمبمغ 
% 1.3وكانت مساىمتو قميمة نسبيا بالمقارنة مع كافة القطاعات االقتصادية األخرى والتي بمغت 

وذلك لما تقدمة الدولة من دعم عمى أسعار الكيرباء سواء  2214إلى سنة  2212من سنة 
المصانع والقطاعات االقتصادية األخرى، وكذلك األمر بالنسبة لممياه فتكمفة تحميو  لممواطنين أو

مياه البحر التي تعد مصدرا ميما لممياه في المممكة عالية، أما بالنسبة لمغاز الطبيعي فيسد بو 
 الحاجة المحمية فقط لممممكة.

 :البناء والتشيد -5

نشاء ورصف الطرق، إنشاء يشمل نشاط كافة إنشاء المنازل السكنية وغير ال سكنية وا 
الكباري واإلنفاق وخطوط السكك الحديدية مشاريع المجاري والمياه والصرف ومشاريع الكيرباء 
صبلح األراضي وتركيب أجيزه التكييف وعمميات توصيل المباني بالصرف  والياتف وحفر اآلبار وا 

 .1زالة المباني وغيرىا....الخالصحي والمياه و تركيب األدوات الصحية و تركيب المصاعد وا  

مميون دوالر بالناتج المحمي اإلجمالي لمممكة العربية  32256لقد أسيم قطاع التشيد والبناء بمبمغ 
% من الناتج المحمي اإلجمالي لمممكة ولكن معدل 4.9أي ما نسبتو  2214السعودية في سنة 

يساوي  2212بعد ان كان في سنة النمو السنوي انخفض في األربع سنوات األخيرة بشكل كبير ف
ليصل  2213% وقد ارتفع في سنة 4.77ليصل إلى  2212% واصل انخفاضو في سنة 12.33

% وذلك بسبب األزمة االقتصادية العالمية وما 6.74ال ـ 2214% ليعاود تراجعو في عام 7.77الـ 
ع أىداف خطة التنمية كان ليا من تأثير كبير عمى قطاع العقارات بالعالم، )وىذا ما يتعارض م

% خبلل ىذه 7.2وىي أن يحقق ىذا القطاع نسبة نمو سنوي  2214إلى  2212التاسعة لؤلعوام 
 2الخطة(.

 
                                                 

، مرجع الدخل القومي الحسابات القومية إحصاءات :العامة والمعمومات المممكة العربية السعودية اإلحصاءاتمصمحة  1
 .سابق

 .217ص -13الفصل -البناء والتشيد-المممكة العربية السعودية –التاسعة خطة التنمية  2
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 :تجارة الجممة والتجزئة والمطاعم والفنادق -6

ويقدر اإلنتاج في تجارة الجممة والتجزئة عمى أنو الفرق بين قيمة المبيعات والمشتريات من 
بيعيا عمى نفس حالتيا دون إحداث أي تغيير فييا من حيث الشكل  السمع المشتراه بغرض

والمحتوى، في حين يقدر إنتاج المطاعم والفنادق باإليراد مقابل تقديم الوجبات واإلقامة والخدمات، 
ىذا باإلضافة إلى استخدام الواردات كمؤشر في استكمال تقديرات تجارتي الجممة والتجزئة، في 

رف المشغولة وعدد المقيمين وجممة اإليرادات المحصمة كمؤشر بالنسبة حين يستخدم عدد الغ
 .1لمفنادق

حتى سنة  2212( تبين ان ىذا القطاع في نمو مطرد من سنة 5ومن خبلل الجدول رقم )
مستمرا في الزيادة إلى ان  2212% من الناتج المحمي اإلجمالي سنة  8.7حيث ساىم ب  2214

 %.9.3إلى  2214وصل في عام 

 
 المساىمة النسبية لقطاع تجارة الجممة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحمي اإلجمالي.  : (13شكل رقم )

مؤشرات الحسابات  –المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 
 2014القومية لعام 

                                                 
، مرجع الدخل القومي الحسابات القومية إحصاءات :العامة والمعمومات المممكة العربية السعودية اإلحصاءاتمصمحة  1

 .سابق
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ن المممكة ودوره في زيادة التجارة وتحسن الوضع االقتصادي وذلك بسبب زيادة عدد سكا
لمممكة خبلل ىذه السنوات، وكذلك لتأثير الكبير لمسياحة الدينية عمى ىذا القطاع عمى الرغم من 

بسبب أعمال التوسعة لمحرم المكي إال انو من المتوقع وبعد  2214نقصان إعداد الحجاج في عام 
مميون حاج ومعتمرا وىذا  32عدد الحجاج والمعتمرين إلى أن يصل إلى انتياء ىذه األعمال بزيادة 

ما سيؤدي بدوره إلى  زيادة مساىمو ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي لمممكة بشكل كبير 
 وتحقيق ىدفو التي وضعت في خطو التنمية التاسعة.

 :النقل والتخزين واالتصاالت -7

محققا تقدما عما قبمة من السنوات فقد  2214عام  % في5.6لقد ساىم ىذا القطاع بنسبة 
% متفوقا عمى 6.21بمغت  2214% وقد حقق نسبة نمو في عام 5.1نسبة  2212بمغ في عام 

% وقد قمت ىذه النسبة بسبب ظروف االقتصاد 4,94والتي بمغت  2212نسبة النمو في سنة 
قطاع لما لو من عبلقة مباشره بقطاع العالمي في تمك الفترة والتي كان ليا اثر كبير عمى ىذا ال

% وىذا يدل عمى ازدىار ىذا القطاع قبل 13.32نما ىذا القطاع بنسبة  2212التجارة، ففي سنة 
 األزمة االقتصادية العالمية.

 :خدمات المال والتامين والعقارات -8

 لم يطرأ أي تغير كبير في مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي في األربع
ما  2214% من ىذا الناتج بينما بمغ في عام 9.2ما نسبتو  2212سنوات األخيرة فقد بمغ في عام 

 %.9.3نسبتو 

 :خدمات جماعية واجتماعية وشخصية -9

وىذا القطاع يتضمن اإلنتاج واالستيبلك الوسيط واألجور والمرتبات المدفوعة والقيمة 
دخول المممكة وتقدير قيمة الخدمات المنزلية  المضافة وعناصر التكوين الرأس مالي وباقي مفردات

 . 1المقدمة لمعائبلت فيما بينيا

                                                 
، مرجع قومي الحسابات القوميةالدخل ال إحصاءات :العامة والمعمومات المممكة العربية السعودية اإلحصاءاتمصمحة  1

 .سابق
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% ولم تشيد أي تغير 2نسبة  2214وقد بمغت حصتيا من الناتج المحمي اإلجمالي عام 
 %.1.9ما نسبتو  2213إلى عام  2212في السنوات السابقة حيث بمغت من عام 

 :الخدمات المصرفية المحتسبة -12

اىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي لمممكة العربية السعودية من لقد تراجع مس
عمى الرغم من تحسن قيمة النقود التي ادخميا ىذا القطاع  2214% عام 2.8الـ  2212% عام 1

م أي ان 2214مميون دوالر عام  5431مميون دوالر مرتفعة إلى  5225بمغت  2212ففي عام 
نمت وتطورت بشكل اكبر منيا مما اثر عمى حصتيا في الناتج ىناك قطاعات إنتاجية أخرى 
 المحمي اإلجمالي بشكل سمبي.

 
 المساىمة النسبية لقطاع الخدمات المصرفية المحتسبة في الناتج المحمي اإلجمالي. :(14شكل رقم )

مؤشرات  –ودية المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السع
 .2014الحسابات القومية لعام 

 :منتجو الخدمات الحكومية -11

تشمل كافة المصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المركزية والمحمية وأجيزه الدفاع واألمن 
والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية االقتصادية وتخطيط الرفاىية االجتماعية والتعميم 
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مات االجتماعية التي تقدم مجانا أو بمقابل رمزي ال يغطي تكمفة اإلنتاج، والصحة والثقافة والخد
باإلضافة إلى ىيئات الضمان االجتماعي سواء كانت ىذه الوحدات تمول عن طريق الميزانية 
العادية أو غير العادية متضمنة السفارات والقنصميات والوحدات العسكرية الخاصة بالدولة 

 .1والموجودات في الخارج

مميون دوالر مشكمة نسبة مساىمة في  74897بمبمغ  2212وقد ساىمت بما قيمتو عام 
مميون  92293إلى  2214% وزاد ىذا المبمغ ليصل عام 14.2الناتج المحمي إجمالي السعودي 

 دوالر محافظا عمى نسبو مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي.  

 قطاع السياحة:

دية واجتماعية في عالم اليوم، وتحتل صناعة السياحة تمثل السياحة أىم ظاىرة اقتصا
كقطاع إنتاجي موقعًا ميمًا في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، وتشير توقعات 

م إلى  أن دول الشرق األوسط ستشيد نموًا مرتفعًا في السياحة 2222منظمة السياحة العالمية لعام 
%(، وذلك كأعمى معدل متوقع بالنسبة لجميع مناطق 1.4مي % سنويًا )المعدل العال7.7يبمغ 

العالم. ومع ذلك تشير التوقعات إلى أن أوربا ستبقي أكبر منطقة جذب سياحي رغم تباطؤ معدالت 
.نمو السياح فييا

2 

 تعود أسباب االىتمام بقطاع السياحة في مختمف دول العالم إلى عدد من اآلثار اإليجابية:

المحمي اإلجمالي: ويعتبر قطاع السياحة أكبر قطاع مكون لمناتج المحمي  األثر عمى الناتج -1
في كثير من الدول غير البترولية، كما أن بعض الدول المصدرة لمبترول أعطت السياحة 

 .أىمـية كبرى كقطاع رئيس في االقتصاد

                                                 
، مرجع الدخل القومي الحسابات القومية إحصاءات :العامة والمعمومات المممكة العربية السعودية اإلحصاءاتمصمحة  1

 .سابق

 ابيا، ،حالة المممكة العربية السعودية :األىمية واألثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة :الييئة العميا لمسياحة السعودية 2
2221. 



63 

صل األثر عمى ميزان المدفوعات: تشير اإلحصاءات إلى أن عوائد النقد األجنبي المتح  -2
م، بما 2222بميون دوالر عام  476عمييا بسبب السياحة عمى المستوى العالمي تبمغ 

يتجاوز العوائد المتحصل عمييا من المصادر األخرى كالمنتجات البترولية, والسيارات, 
 .1وأدوات االتصال، واألقمشة، وغيرىا من السمع والخدمات

لسياحة مصدرًا رئيسًا لمتوظيف والعمالة، يمثل قطاع السفر وا األثر عمى التوظيف والعمالة: -3
وتشير بعض الدراسات إلى أن الفرص الوظيفية في قطاع السياحة تنمو بما يقارب 
الضعف مقارنة بالقطاعات األخرى. وتتمثل معظم الفرص في المشروعات الصغيرة 

 .2والمتوسطة الحجم وكذلك المشروعات العائمية

تؤدي تنمية قطاع السياحة إلى  زيادة االستثمارات : حتيةاألثر عمى االستثمار في البنى الت -4
في البنى التحتية المتمثمة في: المطارات، والطرق، والموانئ، وأنظمة المجاري، ومعامل 
تنقية المياه، والمتاحف، والمراكز الطبيعية، وغيرىا. وىذا بدوره يؤدي إلى زيادة مستويات 

 .حد سواء الرفاه االقتصادي لممقيمين والسياح عمى

 مساىمة قطاع السياحة في االقتصاد السعودي:

بالرغم من تزايد الحاجة لمعرفة حجم مساىمة قطاع السياحة في االقتصاد، إال أن نظام 
ال يوفر معمومات موثقة عن حجم وأىمية الدور الذي  -في وضعو الحالي  -الحسابات الوطنية 

تصاد، لذلك يعتمد عمى التقديرات، تقدر وزارة يمعبو أو يمكن أن يمعبو قطاع السياحة في االق
% من الناتج 2.6بما نسبتو  2214السياحة واآلثار السعودية ان قطاع السياحة قد ساىم في عام 

المحمي اإلجمالي لمببلد، وىذه المساىمة ليست المأمول منيا في قطاع ضخم بحجم قطاع السياحة 
سائح معظميم سياحة دينية. ان  18,259,000م 2214السعودي، حيث بمغ عدد السياح لعام 

                                                 
1 www.wttc.org  22/4/2216موقع المجمس العالمي لمسياحة والسفر، تاريخ الوصول. 
ورقة مقدمة في ندوة تبوك لمسياحة الداخمية بالمممكة العربية  دور القطاع السياحي في توفير فرص العمل،إبراىيم: سجيني،  2

 .1999السعودية، 

http://www.wttc.org/
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انخفاض إعداد السياح وذلك  2213إعداد السياح في المممكة في تزايد مضطرد نبلحظ في عام 
 (.15بسبب أعمال التوسعة بالحرم المكي الشريف. انظر الشكل رقم )

 
 (: إعداد السياح في المممكة العربية السعودية.15شكل رقم )

لباحث باالعتماد عمى بيانات البنك الدولي المصدر: من إعداد ا
http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL  25/4/2016تاريخ الوصول. 

 :مساىمة القطاع النفطي بالناتج المحمي اإلجمالي في المممكة العربية السعودية

ال شك أن النفط يساىم مساىمة كبيرة في الناتج المحمي اإلجمالي في المممكة العربية 
( الذي يمثل المساىمة النسبية لمقطاعات التنظيمية 14السعودية فمو نظرنا إلى الشكل البياني رقم )

% من الناتج 44.6لوجدنا أن القطاع النفطي يشكل  2212في الناتج المحمي اإلجمالي في عام 
 المحمي اإلجمالي بالمممكة أي أن االعتماد كبير جدا عمى النفط في الناتج المحمي اإلجمالي.  

 مساىمة القطاع النفطي بالناتج المحمي اإلجمالي في المممكة العربية السعودية:

ال شك أن النفط يساىم مساىمة كبيرة في الناتج المحمي اإلجمالي في المممكة العربية 
( الذي يمثل المساىمة النسبية لمقطاعات التنظيمية 14رنا إلى الشكل البياني رقم )السعودية فمو نظ

http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL
http://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL
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% من الناتج 44.6لوجدنا أن القطاع النفطي يشكل  2212في الناتج المحمي اإلجمالي في عام 
 المحمي اإلجمالي بالمممكة أي أن االعتماد كبير جدا عمى النفط في الناتج المحمي اإلجمالي.  

 

(: المساىمة النسبية لمقطاعات التنظيمية في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 16م )شكل رق
 م.2010

مؤشرات  –المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 
 .2014الحسابات القومية لعام 

عمى النفط فقد زادت حصة القطاعات النفطية في  فقد زاد االعتماد 2211أما في عام 
% من الناتج 45.5مميون دوالر أي ما يشكل نسبة  263751 1الناتج المحمي اإلجمالي فقد بمغ

المحمي اإلجمالي وذلك لتعويض التراجع في القطاعات اإلنتاجية األخرى فقد تراجع القطاع غير 
 2211% وتراجع في عام 54.6بما نسبتو  2212 النفطي عن السنة التي تسبقيا فقد ساىم في عام

اخذ القطاع النفطي بتراجع  2214وحتى عام  2212% أما بعد ذلك في السنوات 53.7ليصل إلى 
% من الناتج المحمي 42.7ما نسبتو  2214ولكن بمقدار قميل فقد بمغت مساىمتو في عام 

 اإلجمالي.  

 
                                                 

 .2014، الدخل القومي الحسابات القومية إحصاءات :العامة و المعمومات المممكة العربية السعودية اإلحصاءاتمصمحة  1
 .2212 األساسلاير حسب سعر الصرف سنة   3.75تم احتساب سعر الدوالر بسعر *

44.6% 

54.6% 

37.7% 

16.9% 

0 
0.7% 

 رســوم االستيراد   القطاع الحكومي القطاع الخاص القطاع الغير النفطي القطاع النفطي
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 2010التنظيمية في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام المساىمة النسبية لمقطاعات(: 17) رقم شكل

 .2011لسنة 

مؤشرات  –الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية  إعدادالمصدر: من 
 .2014الحسابات القومية لعام 

في الناتج المحمي  مساىمة النفط تبد 2214التي تمتيا لغاية عام  األعوامفي  أما
)الشكل  %42.7 إلى 2214اإلجمالي تنخفض ولكن بشكل قميل حتى بمغت مساىمتيا في عام 

 أن، أي األخرىبصورة كبيرة عمى باقي القطاعات االقتصادية  االنفط بقي مييمن أن(( أي 18رقم)
تماد باقي تقميل االعتماد عمى النفط في اقتصادىا ولمعرفة مدى اع باتجاهالمممكة لم تخطو 

عمى قطاع  اإلنتاجيةالقطاعات  هعمى قطاع النفط تم دراسة مدى اعتماد ىذ اإلنتاجيةالقطاعات 
 النفط في تطوره في الفصل القادم.

 

 2010المساىمة النسبية لمقطاعات التنظيمية في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام(: 18) رقم شكل
 .2012 لعام

مؤشرات الحسابات  –داد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية المصدر: من اع
 2014القومية لعام 
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 2010المساىمة النسبية لمقطاعات التنظيمية في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام(: 19) رقم شكل
 .2013لعام 

مؤشرات الحسابات  –تماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية الباحث باالع إعدادالمصدر: من 
 .2014القومية لعام 

 

 

 2010المساىمة النسبية لمقطاعات التنظيمية في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام(: 20) رقم شكل
 .2014لعام 

مؤشرات الحسابات  –مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية  الباحث باالعتماد عمى بيانات إعدادالمصدر: من 
 .2014القومية لعام 
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في نياية ىذا الفصل نبلحظ ىيمنة القطاع النفطي عمى جزء كبير من الناتج المحمي 
% من الناتج المحمي 45اإلجمالي من القطاعات االقتصادية األخرى حيث شكل ما يعادل 

مة، ليس ىذا فحسب بل إن ىناك قطاعات اقتصادية مرتبطة في تطورىا اإلجمالي بصورتو المستق
بيذا القطاع وىذا ما سندرسو في الفصل القادم لمحاولة إيجاد قطاعات اقتصادية ال تعتمد عمى 
قطاع النفط، سنجيب عمى سؤال ىل أوجدت المممكة العربية السعودية قطاعا اقتصاديا مستقبل عن 

عتماد عمية في حالة نضوب النفط؟ أم أنيا بقيت معتمدة عمى النفط القطاع النفطي ويمكن اال
 اعتمادا كامبل وتجاىمت ىذه الحقيقة.
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 الفصل الخامس

 عالقة القطاعات اإلنتاجية الرئيسية في المممكة العربية السعودية مع القطاع النفطي

الزيادة  لنفط، اقترنتا قطاع في بالتطورات كبيرة بدرجة مدفوعا المممكة اقتصاد في النمو جاء
إجمالي  نمو وبارتفاع معدالت إنتاج النفط في حادة بزيادة السبعينات في أسعار النفط في الحادة
ىذه العممية  مسار المتوسط، وتحوَّل في سنويا% 12تجاوزت  مستويات إلى  الحقيقي المحمي الناتج
نمو  ومعدالت إنتاج النفط في حاد جعترا إلى  أسعار النفط انخفاض أدى عندما الثمانينات أوائل في

 المحمي. الناتج إجمالي سالبة في

يعتمد  يزال ال االقتصاد أن رغم الناتج، في متزايدة بصورة يسيم النفطي غير النشاط يزال وال
الناتج  إجمالي ثبات من أكبر بثبات النفطي غير المحمي الناتج إجمالي ويتسم النفط عمى بدرجة كبيرة

% سنويا 2.7 معدل من زاد حيث الماضيين، العقدين مدى عمى تدريجيا يرتفع وقد ظل ي،الكم المحمي
وىذه الزيادة   2211-2222% خبلل الفترة 4.3إلى  التسعينات من القرن الماضي في المتوسط في

زيادة قميمة ال ترقى إلى المستوى المطموب منيا وىذا ال يعني أن االقتصاد أصبح اقل اعتمادا عمى 
العقد الماضي،  مدى عمى النفطي اإليراد في حادة زيادات إلى  أسعار النفط زيادة أدت فط حيثالن

 بصورة باألسعار الحقيقية بالقيمة المحمي الناتج إجمالي في النفطي القطاع مساىمة ارتفعت وفعميا

 . 1%62 من حاليا القريبة المستويات إلى  التسعينات أواخر في% 32 نحو من حادة

ما يجعل اقتصاد المممكة العربية السعودية معرضا لحالة يطمق عمييا االقتصاديون وىذا 
تقميل : أن زيادة الموارد الطبيعية تؤدي إلى إلى ىذا المصطمحوُيشير  مصطمح لعنة الموارد

قطاع الصناعة الذي يرتبط بشكل كبير  اإلنتاجية والتنافسية في القطاعات غير النفطية وخاصةً 
 ، أيًضا تذبُذبات في إيرادات الدولة بسبب تذبُذب أسعار النفط وسوء إدارة حكوميةبقطاع النفط

 .2لمموارد

                                                 
 .2212 ،، واشنطن العاصمةالمممكة العربية السعودية قضايا مختارة :صندوق النقد الدولي 1

 ."، تقرير لشركة سنيار كابيتالتقمبات أسعار النفط ولعنة الموارد والحاجة إلى الميزانية الصفرية": (2212) رمضان، محمد 2
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السمبية لمنفط يجب االعتماد عمى قاعدة عريضة من القطاعات  ولتغمب عمى اآلثار
عدم  االعتماد عمى التنويع في مصادر الدخل و غير النفطية أي بمعنى أخر االقتصادية األخرى

في قطاعات  وكذلك محاولة رفع القدرة اإلنتاجية النفط، ى مصدر دخل وحيد وىواالعتماد عم
 .النفط متنوعة لتكون بديمة لممورد الوحيد وىو

 -المعتمدة في اقتصادىا عمى الموارد النفطية  – وفكرة التنويع االقتصادي لمبمدان الريعية
حيُث التّأىيل والتدريب ورفع القدرات  تتطمب تعديل أسموب فوائضيا أواًل، وتنمية قاعدة الموارد من

دخال التقنيات الحديثة  .1ثانًيا وا 

وعمى الرغم من ان النفط ىو الدعامة الرئيسية لبلقتصاد، فانو ليس مصدر كبيرا 
سنة، فقد  25عمره عن  الستحداث فرص العمل، وبالنظر الى ان نصف الشعب السعودي يقل

توفير فرص العمل من اجل تحويل ىذه الفئة اصبح من الضروري عمى الحكومة ان تضمن 
السكانية الشابة الى فئة منتجة تحقق العائدات لمببلد، وال يمكننا ىنا تجاىل حقيقة ان االقتصاد 
غير النفطي يعتمد بشكل كبير عمى االنفاق الحكومي المرتفع، والذي يمثل بدوره استيبلكا لعائدات 

 .2الثروة النفطية

 اد السعودي المعتمد عمى النفط:تحديات تواجو االقتص

ىناك العديد من التحديات التي تواجو االقتصاد السعودي المعتمد عمى النفط والتي تتطمب 
التفكير الجاد في فكرة التنويع االقتصادي وليس االعتماد المطمق عمى سمعة واحدة  من السعودية

 وىي النفط وىي:

 

 

                                                 
، مجمة االقتصادي "التنويع االقتصادي في بمدان الخميج العربي مقاربة لموقائع والدالئل" :(2213) مرزوك، عاطف 1

 .7ص ،24، العدد7الخميجي، المجمد
 ، جدة.مجمة الخبير، المممكة العربية السعودية الطريق الى المستقبل(: 2212شاوول، ىنري ) 2
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 :األوسط الشرق في النفط بإنتاج المرتبط الغموض-1

 كانت حيث الضامن، العالمي الموّرد دور السعودية العربية المممكة تمعب النفط، سوق في

 األوسط، الشرق في الرئيسيين المنتجين من اإلمدادات في انخفاض أيّ  يعّوض من ىي تاريخيا

 .المعروض نقص صدمات من العالمي االقتصاد تحمي وبالتالي

 العام خبلل كبيرة الجراء تغييرات طوعية االحتياطية تاجيةاإلن طاقتيا المممكة استخدمت وقد
العراق  حرب وبسبب فنزويبل في النفط عمال اضراب أعقاب في اإلمدادات لنقص كاستجابة م 2003
 عمى تؤثر أن يمكن التي العوامل أىم ىي األوسط الشرق في التطورات الجغرافية السياسية فإن وىكذا

 .السعودي النفطي قتصادواال العالمية النفط أسعار

 :الزيتي الصخر من المستخرج والغاز النفط من الشمالية أميركا إنتاج-2

 في الزيتي الصخر من والغاز النفط باستخراج المتعمقة األخيرة التقنية التطورات ضوء في

 مادىااعت من كبير بشكل الشمالية أميركا اقتصادات تخّفض بأن حقيقية مخاطر توجد الشمالية، أميركا

 مستوردي أىم بين بارزة مكانة تحتل ال الشمالية أميركا منطقة أن من الرغم وعمى، النفط واردات عمى

 صادرات النفط إجمالي من ٪ 13 نحو المتحدة الواليات إلى الصادرات شكمت حيث( السعودي النفط

 إمدادات بفضل ضالعر  زيادة عن الناجم األسعار بانخفاض الوشيك التيديد فإن ،)السعودي الخام

 العربية المممكة في المالي لموضع ممموسا تحديا يخمق قد الزيتي الصخر من المستخرج والغاز النفط

 نحو حاليا يمثل وىو الحاد تراجعو المتحدة الواليات في المستورد الوقود استيبلك ، ويواصل السعودية

 ٪62بنحو تُقّدر كانت والتي ، 2226 عام نسبتو من بكثير أقل وىذا االستيبلك، إجمالي من ٪ 36
 يوميا برميل مميون 7.7 إلى أكتوبر شير في المتحدة الواليات في الخام النفط إنتاج معدل وارتفع

 وربما تصل بعض الدول ومنيا الواليات المتحدة االمريكية الى االكتفاء الذاتي في مجال الطاقة،،
 عمى التقميدي الخام النفط أسعار عمى يؤثر ال قد األميركي الزيتي الصخر نفط أن من الرغم وعمى

 .1األسعار في التحكم عمى أوبك قدرة سيضعف أنو المتوقع فمن القصير، المدى

                                                 
 2216-9-22تاريخ الوصول  https://aleqt.com/2016/08/26/article_1080873.htmlاالقتصادية،  1

https://aleqt.com/2016/08/26/article_1080873.html
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 : النفط استخراج تكاليف وزيادة الناضجة، الحقول في اإلنتاج استنفاذ-3

 معظم تبدأ وقد الكبيرة، النفطية الحقول من صغير عدد من السعودي النفط معظم إنتاج يتم

 الغوار حقل القديمة الحقول ىذه أىم ومن سنو، خمسين عمرىا يتجاوز إذ تشيخ، النفطية الحقول ىذه

 ،1964 عام المكتشف بري وحقل ،1957 عام المكتشف السفانية وحقل ،1951 عام اكتشافو تم الذي
 تدريجيا الحقول ىذه كل من في النفط احتياطيات تقمصت ، وقد1964عام  المكتشف منيفة وحقل

 بنسبة السعودية النفط حقول مجمل استنفاذ معّدل شركة ارامكو السعودية وتقّدر. السنين مر عمى

 النفط احتياطيات من %48نحو الحجم، حيث من األكبر وىو الغوار، حقل استنفذ حيث %28

 وىو يبة،ش حقل أما .احتياطياتو من%  74اآلبار، أقدم وىو بقيق، حقل استنفذ بينما فيو؛ المؤكدة

 .1احتياطياتو من ٪5نحو استنفذ فقد الحقول، أحدث

 النفط كميات زيادة يمكنيا المحسنة االستخراج تقنيات بأن أثبتت األبحاث أنّ  من الرغم وعمى

 النفطية، تراجع االحتياطيات استمرار عالية ، ومع إضافية تكاليف إلى تحتاج أنيا إال المستخرجة،

 2.جديدة آبار اكتشاف عبر القائمة اآلبار إنتاج في النقص تعويض صعوبة تزداد

 :لمنفط المحمي االستيالك ارتفاع -4

 وىو لدييا، الطاقة عمى المتزايد الطمب لتمبية األحفوري الوقود عمى كبير بشكل المممكة تعتمد

 نلك ،ةالعالمي أسعاره عن كثيرا يقل بسعر المحمية األسواق في البنزين يباع حيث حكوميا مدعوم
 ُتعدّ  إذ السعودية، العربية لممممكة كبير قمق مصدر اآلن أصبح لموقود الحكومي الدعم تكمفة ارتفاع

 معدل أنّ  الدولية الطاقة وكالة تقديرات وتشير العالم، في لمنفط مستيمك أكبر سادس حاليا المممكة
وىنا  %،7ـسنوية تقدر ببنسبة زيادة  السنة، في برميبل 35 يقارب المممكة في لمنفط الفرد استيبلك

                                                 
1

 .، جدةمجمة الخبير، المممكة العربية السعودية الطريق الى المستقبل (:2212شاوول، ىنري ) 

،  2211-6-26، االقتصادية عصر النفط السيل  يقترب من نيايتوالسعدون، عبد الوىاب،  2
http://resourcecrisis.com/oil/201/  2216-9-22تاريخ الوصول 

http://resourcecrisis.com/oil/201/
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اصبحت الحاجة ضرورية لرفع الدعم الحكومي عن اسعار النفط او تقميميا وذلك لتخفيف من 
 . 1االستيبلك المحمي المتزايد

معدالت النمو في القطاع غير النفطي تسير جنبا  ( أن22نبلحظ من الرسم البياني رقم )
غير النفطية معتمدة في تطورىا  اإلنتاجيةالقطاعات  جنب مع معدالت النمو النفطي أي أن إلى

عمى القطاع النفطي بشكل كبير ولكن ىذا التطور بدا باالبتعاد تدريجيا عن تطورات النفط بشكل 
 الغير نفطية بدأت تأخذ ىناك بعض القطاعات اإلنتاجية أي أن 2214و 2213قميل جدا من عام 

 . وب منياصفة استقبللية عن النفط و لكن ليس بالمستوى المطم

النفطية عمى القطاع النفطي أي ان ىناك اعتماد شبة كامل لمقطاعات االنتاجية غير 
لتطورىا وان النفط مازال يشكل القطاع االنتاجي االول واالكثر ىيمنة عمى القاعات االنتاجية 

 االخرى.

% من صادراتيا في عام 81شكمت الصادرات النفطية لممممكة العربية السعودية نسبة 
% منيا 3% وصادرات الخدمات 16في حين شكمت الصادرات السمعية غير البترولية   2214

وحتى ىذه الصادرات معتمده في تطورىا عمى النفط كما الحظنا سابقا  انظر إلى الرسم البياني رقم 
 .2214( الذي يوضح التوزيع النسبي لمكونات الصادرات لعمم 21)

                                                 

Saudi energy mix ،-mix-energy-http://www.iea.org/ieaenergy/issue7/saudiوكالة الطاقة الدولية،  1

gas.html-augment-renewables  2216-9-21تاريخ الوصول 

 

http://www.iea.org/ieaenergy/issue7/saudi-energy-mix-renewables-augment-gas.html
http://www.iea.org/ieaenergy/issue7/saudi-energy-mix-renewables-augment-gas.html
http://www.iea.org/ieaenergy/issue7/saudi-energy-mix-renewables-augment-gas.html
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 .2014لمكونات الصادرات لعام التوزيع النسبي  :(21شكل رقم )

 .2014مؤشرات الحسابات القومية عام  –المصدر: مصمحة اإلحصاءات العامة 

 
قيمة الناتج المحمي اإلجمالي لمقطاع النفطي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي بماليين  :(22شكل رقم )

 الدوالرات.

مؤشرات الحسابات القومية لعام  -حصاء السعوديالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإل
2014. 
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( لوجدنا إن القطاع الحكومي والقطاع الخاص معتمدة 22إذا نظرنا إلى الرسم البياني رقم ) 
في تطورىا بشكل شبة كامل عمى قطاع النفط، أي أن معظم القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية 

بة الشركات الخاصة في المممكة العربية السعودية ىي معتمدة اعتمادا مطمقا عمى النفط الن غالي
ممك لمدولة ، وال يمكن تجاىل حقيقة ان القطاع غير النفطي يعتمد اعتمادا كامبل عمى الدعم 
الحكومي المرتفع ، أي إن تطور القطاع النفطي يؤدي إلى تطور القطاعات الخاص والحكومي، 

( ليذه القطاعات لوجدنا ىيمنة القطاع 23شكل رقم )فمو أخذنا قيمة الناتج المحمي اإلجمالي ال
 النفطي عميو.

 

 الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية.: (23شكل رقم )

 .2014مؤشرات الحسابات القومية عام  –المصدر: مصمحة اإلحصاءات العامة 

اعات ولتوضيح أكثر تم دراسة اثر التطور في قطاع النفط لمخمس سنوات األخيرة والقط
 اإلنتاجية األخرى وذلك لمعرفة مدى اعتماد ىذه القطاعات عمى قطاع النفط.
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 :الصناعات التحولية -1

ُتعّرف الصناعة التحويمية عمى أنيا "أحد ُفروع القطاع الصناعي والتي تتولى ُميّمة تحويل      
ِيئتيا بحيث تكون المواد التي تأتي من قطاع الصناعات االستراتيجية والقطاع الزراعي بغرض َتي

 .1"االستيبلكيةُمفيدة إلشباع الحاجات اإلنتاجية أو 

وتكمن أىمية الصناعة التحويمية في أنيا تقمص ظاىرة عدم االستقرار في االقتصاديات 
المعتمدة عمى منتج واحد في تكوين دخميا القومي وكذلك تطوير وسائل اإلنتاج في القطاعات 

صنيع يساعد عمى استغبلل المواد األولية الموجودة في البمد وبتالي األخرى كما أن التوجو نحو الت
 زيادة القيمة المضافة عمييا بدال من أن تصدر خام. 

انخفاضا في نمو القطاع النفطي وذلك بسبب تدني أسعار النفط عما  2212لقد شيد عام 
و من انخفاض الطمب كانت عميو سابقا وذلك بسب تبعيات األزمة االقتصادية العالمية وما رافق

بعد أن تعافت أسعار النفط العالمية  2211عمى النفط  ما عاد وأن تطور القطاع النفطي في عام 
( أن 24و تبعو ذلك تطور في قطاع الصناعة التحويمية  كما نبلحظ من خبلل الرسم البياني رقم )

اعتمادا شبة كامل عمى  قطاع الصناعات التحويمية خبلل الخمس سنوات األخيرة معتمدا في تطوره
 القطاع النفطي. 

                                                 
1 ، الطبعة األولى، مطبعة التعميم العالي، العراق.التخطيط الصناعي :(1998) العزيز و رشاد، ىاشم م، عبدالكري عبد   
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 نمو الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي والصناعات التحويمية: (24شكل رقم )

مؤشرات الحسابات القومية لعام  -المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاء السعودي
2014. 

االعتبار نسبة مساىمة ىاذين القطاعين في الناتج المحمي اإلجمالي  ولكن إذا أخذنا بعين
ما نسبتو  2214لوجدنا أن النفط الخام والغاز الطبيعي يييمن بصوره كبيرة جدا إذ شكل عام 

% من الناتج المحمي اإلجمالي 11.3% في حين شكل قطاع الصناعة التحويمية لنفس السنة 39.9
 .1السعوديةلمممكة العربية 

 :التشييد والبناء -2

كان تطور ىذا  2213إلى عام  2212( من عام 24نبلحظ من خبلل الرسم البياني رقم ) 
بدأ يأخذ صفة معاكسة أي انو رغم انخفاض  2212القطاع مرتبط بتطور النفط ولكن بعد عام 

 أي يمكن القول انو بدأ 2213-2212التطور في قطاع النفط بدأ ىذا القطاع يتطور بين عامي 
يأخذ صفة استقبللية عن قطاع النفط ولكن ليس بالمستوى المطموب منة وذلك الن نسبة مساىمتو 

                                                 
، 2214، الدخل القومي الحسابات القومية إحصاءات :العامة و المعمومات المممكة العربية السعودية اإلحصاءاتمصمحة  1

  .الرياض
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في الناتج المحمي اإلجمالي لمممكة قميل جدا إذا ما قورن بالقطاع النفطي إذ لم تزيد ىذه النسبة في 
 %.5الخمس سنوات األخيرة عن 

صاد المممكة بمعزل عن القطاعات األخرى أي أن ال يمكن االعتماد عمى ىذا القطاع  لتطور اقت 
 وخصوصا قطاع النفط.

 
 نمو الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي والتشييد والبناء.: (25شكل رقم )

مؤشرات الحسابات القومية لعام  -المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاء السعودي
2014. 

ن إذا ما تم دراسة أسعار النفط مقابل أسعار العقار عمى المدى التاريخي فنجد أن ولك
ىناك ارتباطا كبيرا بينيما أي انو عند ارتفاع أسعار النفط نجد أن أسعار العقار قد ارتفعت والعكس 
صحيح، وحسب اإلحصاءات فان أسعار العقار في المممكة كانت متدنية قبل اكتشاف النفط، ثم 

عند ارتفاع أسعار النفط ارتفعت أسعار العقار بشكل  1973ت تدريجيا مع اكتشافو وبعد ارتفع
واضح لتصل إلى أعمى معدالتيا بعد الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وفي الثمانينيات بدأت أسعار 

ع تب 2215العقار في التراجع مع انييار أسعار النفط، ومع انخفاض أسعار النفط بنسب كبيرة عام 
 .1المممكةىذا تأثير واضح ألسعار العقار في 

                                                 
 .http://aqartalk.com،/24-5-2215،حديث العقار :احمد فقية، 1
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 :تجارة الجممة والتجزئة والمطاعم و لفنادق -3

نبلحظ أن مستويات التطورات أخذت بالتراجع فبعد أن حققت مستوى نمو متقدم في عام 
ذا  2212 بدا بالتراجع تدريجيا ونبلحظ عدم وجود ثبات في مستويات التطور في ىذا القطاع وا 

ىذا القطاع بالقطاع النفطي فنجد أنو ليس ىناك تأثير مباشر بين القطاعين أي أن  أخذنا عبلقة
كل قطاع ينمو بصوره منفصمة تماما، ولكن إذا أخذنا العبلقة غير المباشرة فإننا نجد تأثير لمقطاع 
النفطي عمى ىذا القطاع رغم صغر نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي الذي لم يتجاوز في 

%، مع حقيقة أن ىذا القطاع يعد من القطاعات االستيبلكية والتي ال يمكن 12خر خمس سنوات أ
 االعتماد عمية بصوره كبيرة ومستقمة عن القطاعات االقتصادية األخرى خصوصا القطاع النفطي.

 
ة والتجزئة نمو الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي وتجارة الجمم: (26شكل رقم )

 والمطاعم والفنادق.
مؤشرات الحسابات  –المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 

 2014القومية لعام 

 :األسماك –الغابات  -الزراعة -4

ء، كما لقطاع الزراعة أىمية إستراتيجية خاصة في التنمية ألنيا المصدر األساسي لمغذا 
أنيا تعد مادة خام لمعديد من الصناعات الرئيسية، إما بالنسبة لمممكة العربية السعودية فيضم 
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الزراعة المستقرة وزراعة البادية التي تعتمد عمى مياه األمطار، كما يشمل مصائد األسماك 
يواني، وتوجد والمراعي والغابات، وقطاع الزراعة المستقرة ىو مصدر إنتاج المحاصيل واإلنتاج الح

الزراعة المستقرة في بعض مناطق المممكة التي تسقط عمييا كميات مناسبة من األمطار، أما 
قطاع البادية فيو موزع بين مساحات كبيرة من األراضي الخضراء المتناثرة التي تكفي الحتياجات 

 .1الرعي التقميدية لقطعان الماشية واألغنام 

إلى  2212ن معدالت التطور في ىذا القطاع من عام يتضح من خبلل الرسم البياني أ 
اخذ تطور  2212متوافقة مع مستويات التطور في القطاع النفطي ولكن بعد عام  2212عام 

 بصوره قميمة جدا حتى تقارب الثبات تقريبا.

 
 بات واألسماك.(: نمو الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي والزراعة والغا27شكل رقم )

مؤشرات الحسابات  –المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات السعودية 
 .2014القومية لعام 

إذا الحظنا أن مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي لمممكة العربية السعودية 
% لقطاع 43% مقابل 2.4ع في الخمس سنوات األخيرة قميل جدا إذ لم تزد مساىمة ىذا القطا

                                                 
 .226ص ،1984 مطبعة المجد التجارية، الرياض، ،التنمية االقتصادية بالمممكة العربية السعودية :عيسى، سيد 1
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النفط والغاز الطبيعي حتى مستويات التطور في القطاع الزراعي لم تكن ضمن المستوى المطموب 
 منيا لتكون بديل لمقطاع النفطي.

اقتصاد المممكة تم دراسة التطورات في اإلنتاج  ولمعرفة مدى إمكانية ىذا القطاع في
 :2213-2229ة المختمفة من عام لمقطاعات الزراعي

 : الحبوب والخضروات واألعالف والفواكو -1

تم دراسة ىذا القطاع من القطاعات الزراعية في المممكة العربية السعودية و مقارنة اإلنتاج 
 .لخمس سنوات لمعرفة مدى تطور ىذا القطاع أو تراجعو وىل يمبي االحتياجات المحمية أم ال

( يتضح أن محاصيل الحبوب أخذت في تراجع مستمر 28رقم ) من خبلل الرسم البياني
طن  885012طن تراجع إلى  1592405قد بمغ  2229بنسب كبيرة فبعد أن كان اإلنتاج في عام 

تي كانت تعتمد عمييا وىذا يعود الى سببين اساسيين ىما: نضوب المياه الجوفية ال ،2213في عام 
القمح  ادو يستور عين نتاج بعد ما كان كثير من المزار بط اال، واالخر قيام الحكومة بضزراعة القمح

% من احتياجات المممكة 9منتج محميا، وان ىذا اإلنتاج يغطي اقل من  ولمدولة عمى ان وويبيعون
 .1سنويامميون طن  18المحمية البالغة 

أي  أما بالنسبة لمخضروات والفواكو فكمية اإلنتاج أخذت صورة الثبات تقريبا أي ال يوجد
تطور ممحوظ خبلل الخمس سنوات وقد وصمت نسبة االكتفاء الذاتي لمخضراوات في المممكة 

أنيا ال تكفي االحتياجات المحمية، أما محاصيل األعبلف فإنيا أخذت بالتطور ولكن أي  ،93%2
مستويات التطور ليس بالمستوى المطموب منيا لتكون قطاع منافس لمقطاعات األخرى حيث بمغت 

طن في حين بمغت ىذه الكمية بعد خمس  2974368ما مقداره  2229اإلنتاج في عام كمية 
طن، وىذه الكمية ال تكفي لسد االحتياجات المحمية، ويتم دراسة توقيف زراعة  3977539سنوات  

                                                 
 .13329العدد ،27/5/2215،األوسطصحيفة الشرق  :وزير الزراعة السعودي :الفضمي، عبد الرحمن 1

 .2213وزارة الزراعة السعودية  2



82 

بسبب الكمية الضخمة من المياه التي تستيمكيا،  2216محاصيل األعبلف مع نياية عام 
 .1السمعةمى استيراد ىذه واالعتماد بشكل كامل ع

 
 االعالف في المممكة العربية السعودية.و  وج الحبوب والخضراوات والفواك(: كميات إنتا28شكل رقم )

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات وزارة الزراعة السعودية.

 : عسل النحل -2

جع فتم اخذ كميات اإلنتاج كما في القطاعات الزراعية األخرى حتى ىذا القطاع اخذ بالترا
( أن كميات اإلنتاج أخذت بالتراجع 32في خمس سنوات فمن المبلحظ من الرسم البياني رقم )

طن تقريبا في حين بمغت كميات االستيبلك  128إلى   2213تدريجيا حيث بمغ اإلنتاج عام 
مية لتطور القطاع ويا، ىذا القطاع بالوضع الحالي ال يمكن االعتماد عسن 2طنألف  22المحمية 

 الزراعي بشكل عام.

                                                 
 ،17332العدد ،7/12/2215ثبلث سنوات،  األعبلفزراعة  إيقافلوزراء صحيفة الرياض، مجمس ا 1

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.alriyadh.com/1107564   23/4/2216تاريخ الوصول. 

تاريخ الوصول   ss.com/alhayat/39728http://www.saure 22/7/2229ذياب، رحمة، صحيفة الحياة  2
32/4/2216 

http://www.sauress.com/alhayat/39728
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 (: كميات إنتاج عسل النحل بالمممكة العربية السعودية.29شكل رقم )
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات وزارة الزراعة السعودية.

 :الدجاج الالحم -3

م في عام ( إن إنتاج المممكة من الدجاج البلح32نبلحظ من خبلل الشكل البياني رقم )  
مميون دجاجة وبعد  425تراجع في السنة التي تمييا إذ بمغ  مميون دجاجة ثم 476قد بمغ   2229

مميون دجاجة أي أن اإلنتاج  583ما مقداره  2213ذلك اخذ اإلنتاج باالرتفاع إذ بمغ في عام 
سد الحاجة بشكل عام اخذ باالرتفاع ولكن ىذه الزيادة ليست المطموبة منيا فيي ال تكفي حتى ل

 % من االستيبلك المحمي.82إذ تغطي  1سنويامميون دجاجة  732المحمية، التي تبمغ 

                                                 
، السعودية الثالث عالميا في استيالك الدجاج الالحمصحيفة االقتصادية،  1

16/4/2227http://www.aleqt.com/2007/04/16/article_87369.html  2/5/2216تاريخ الوصول 
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 (: إنتاج الدجاج الالحم أالف الدجاج. 30شكل رقم )

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات وزارة الزراعة السعودية.

 :الثروة الحيوانية -4

لعربية السعودية ىو إنتاجيا من الضأن وذلك بسبب إن اكبر إنتاج حيواني في المممكة ا
ذا أخذنا  كمية االستيبلك الكبيرة خصوصا في موسم الحج الستيبلكو كأضاحي من قبل الحجاج وا 
مستويات التطور عبر الخمس سنوات األخيرة فإننا نجدىا اقرب لثبات تقريبا و ىذا ينسجم مع باقي 

 (.31حظ من الشكل البياني رقم )الثروة الحيوانية في المممكة كما ىو مبل
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 (: إعداد الماشية بالمممكة العربية السعودية.31شكل رقم )

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات وزارة الزراعة السعودية. 

 :إنتاج األسماك -5

تتمتع المممكة بامتبلكيا لممقومات األساسية والمبلئمة إلنشاء أنظمة ضخمة إلنتاج 
اك وذلك نتيجة ما تتميز بو من الموقع الجغرافي و المناخ و القوة الشرائية، و تطل المممكة األسم

 .1كم 2412عمى الخميج العربي والبحر األحمر بشواطئ ساحمية يبمغ طوليا 

عمى الرغم من ذلك تشير البيانات أن إنتاج المممكة من األسماك في تراجع مستمر فبعد   
إلى أن وصل  2212ألف طن، ثم تراجع في عام  96441ما مقداره  2229أن كان اإلنتاج عام 

ألف طن، ثم ارتفع قميبل في السنوات التي تمييا ولكن في مستوى اقل مما كان عمية  75928إلى  
% فقط من 36، ومن الجدير بالذكر أن اإلنتاج المحمي من األسماك يغطي فقط 2229في عام 

 االستيبلك. 

                                                 
 .159 سابق، ، مرجعجغرافية المممكة العربية السعودية: بندقجي، حسين حمزة 1
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 نتاج األسماك بالطن في المممكة العربية السعودية.(: إ32الشكل رقم )
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات وزارة الزراعة السعودية. 

حسب وزارة الزراعة  -وترجع أسباب تراجع اإلنتاج الثروة السمكية لعدد من األسباب 
 من أىميا: -السعودية

 مما يقمل من العمر االفتراضي لممراكب عدم تييئة الموانئ بشكل جيد لموانئ الصيد  -

 التموث -

 ردم الشواطئ  -

 :إنتاج بيض الدجاج -6

( ان إنتاج المممكة من بيض الدجاج في 33من المبلحظ من خبلل الرسم البياني رقم )
تطور مستمر عبر السنوات وسبب ازدىار ىذا القطاع ىو ما يتمقاه ىذا القطاع من الدعم الحكومي 

 . 1والمكثفالشامل 

                                                 
، مركز البحوث، دراسة تحميمية لسوق المحوم البيضاء والبيض في المممكة العربية السعوديةالفرقة التجارية الصناعية،  1

 .1982جدة، 
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مميار  1.2مميار بيضة سنويا وتنتج  3تستيمك المممكة العربية السعودية سنويا ما يقارب 
 % من الحاجة المحمية.42منيا أي إن اإلنتاج المحمي يغطي 

 

 (: إنتاج بيض الدجاج بالمممكة العربية السعودية عدد الدجاج البياض.33شكل رقم )
 مات وزارة الزراعة السعودية.المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى معمو 

ومن خبلل ما سبق يمكن القول أن القطاع الزراعي بالمممكة العربية السعودية في وضعو 
الحالي ال يمكن االعتماد عمية ليكون بديبل أو حتى مكمبل لمقطاع النفطي في حالة نضوب النفط 

ميات إنتاجو وبتالي تراجع وعمى العكس تماما فان القطاع الزراعي في المممكة اخذ بتراجع في ك
دوره االقتصادي في المممكة عمى عكس ما يجب أن يكون أي أن المممكة لم تستفد من العوائد التي 
حصمت عمييا من القطاع النفطي من اجل تطوير قطاع الزراعة أو حتى تطوير االستثمار في ىذا 

  القطاع عمى الرغم من اإلمكانيات المادية الضخمة المتوفرة ليا.

 كيف يمكن لممممكة القيام بالتنويع:

عمى الرغم من النفط في المممكة العربية السعودية تنعم بكميات ضخمة من النفط وىذا 
بدوره جعل منو مصدرا لمتركيز االقتصادي عمى ىذه السمعة ، اال ان ىناك امثمة عمى دول اخرى 

خل لدييا ، وتوزيع الناتج المحمي مثل النروج وكندا، حيث تمكنت ىذه الدول من تنويع مصادر الد
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االجمالي عمى كافة القطاعات االقتصادية المنتجة، ان نجاح ىذا التنويع االقتصادي يتطمب تنفيذا 
، وتشجيع االستثمار خطط التنمية الشاممة في المممكة مدروسا لبرامج تنموية، ويجب ان ينعكس في

 .كيز عمى تنمية الموارد البشريةتر الى االستثمارات المحمية وال باإلضافةالخارجي 

ورأس  العاممة القوى في الكفاءة نقص قضية تعدّ  االقتصادي، التنويع تشجيع إلى باإلضافة
 العمل سوق يعاني إذ عاجمة، بصورة ليا التصدي يجب التي القضايا أىم من والمعرفة والتقنية المال

 والخدمات. سمعال تكاليف يرفع وىذا العاممة، إنتاجية القوى انخفاض من

 المممكة تحتاج الببلد، في الكبيرة السكانية والضغوط النفط ألسعار المتقمبة لمطبيعة ونظرا

السعودية الى تطوير القطاعات الكبيرة فييا والتي تستطيع المنافسة بيا، ان تطوير مثل ىذه  العربية
مشكمة البطالة، ولكي  القطاعات سيمكن الحكومة من تحقيق ىدفين: التنويع االقتصادي وتحفيف

تقوم المممكة بتحقبق ىذه الغاية يجب ان تعتمد عمى استراتيجية ثنائية لمتنويع االقتصادي التكامل 
في الصناعات البتروكيماوية وذلك بتطوير صناعة المشتقات النفطية، والثاني التخطيط لبلستفادة 

 ة. من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية والموارد المعدني

تطوير القطاعات االقتصادية القوية  بممكة العربية السعودية في بداية االمر القيام مويمكن لم
والتي تتميز فييا بقدرة تنافسية عالية، وعندما تنجح ىذه لقطاعات يتم التركيز عمى قطاعات اخرى 

 القطاعات: هاستحداث الجديد منيا ومن ضمن ىذ او

: ان اقتصاد المممكة العربية السعودية فشل في ميةالصناعات البتروكيماوية التحوي
، عمى الرغم من يز قطاع التكرير والتوزيع المحمياالستفادة الفعالة من امدادات النفط الوفيرة لتعز 

 بأفضمية، حيث تتمتع منطقة الشرق االوسط و التصنيعأمفة من حيث االستخراج انيا تعد االقل تك
ج المحمي اتنتزال مساىمة ىذا القطاع في اإل القطاع، اذ الكبيرة من حيث التكاليف في ىذا 

 .% فقط2.9نسبتو  ما 2214االجمالي السعودي قميمة حيث بمغت في عام 

ومن اىم االمور التي يتوجب عمى المممكة القيام بيا تشجيع االستثمار في ىذا المجال 
ار لمحصول عمى التراخيص وذلك من خبلل: طرح قوانين جديدة اقل تعقيدا، تقميص مدة االنتظ
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 القطاعات تطوير أنّ  ، انشاء مناطق صناعية وتوفير البنية التحتية، كماالبلزمة، خفض الضرائب

 .التدريب عالية عاممة قوى يتطمب التحويمية

 عمى اىتماميا تركيز إلى المممكة تحتاج الببلد، في الماىرة العاممة القوى نقص ظل وفي

 .القطاعات ىذه في الوطنية العاممة القوى توظيف يمكن بحيث تار وتنمية، الميا التعميم

 والزنك والنحاس الذىب مثل مختمفة معدنية ثروات السعودية العربية المممكة : تمتمكالتعدين

 وتتمتع .والجبس والدولوميت والبوكسيت الفوسفات مثل معدنية غير أخرى عن ثروات فضبل والحديد،

 وأحجار والفحم البناء ومواد الصناعية المواد مثل األخرى المعدنية غير دمن الموا بوفرة أيضا المنطقة

 .1الببلد أنحاء في جميع تتوزع والتي الزينة،

، وذلك مجيودا لتطوير وتشجيع ىذا القطاعيتوجب عمى المممكة العربية السعودية ان تبذل 
ىذا القطاع وتشييد البنى  من خبلل سن القوانين والتشريعات التي من شانيا تسييل االستثمار في

التحتية البلزمة لتطوير التنقيب واالستخراج وصوال الى تسميم المنتجات النيائية، وتقديم التمويل 
 . الحوافز لمنشات التحويميةو 

 الشمس، أشعة من المتوسط في يوميا ساعات تسع من بأكثر المنطقة : تنعمالطاقة المتجددة

 الطاقة تقنيات تعتمد التي البمدان من بكثير أعمى نسبة وىي ، 2سنويا ساعة 3222من  أكثر أي

مثالية،  بصورة المممكة يبلئم الشمسية قطاع الطاقة تطوير فإن نطاق واسع ولذلك عمى الشمسية
 المثالية المادية البيئة توّفر الخالية والمساحات، الشاسعة والسحب األمطار ندرة فإن ذلك، عمى وعبلوة

 .واسع نطاق عمى الشمسية واحاألل وتركيب لبناء

% سنوّيًا، بحيث 6، بنسبة رافقو زيادة في استيبلك الكيرباءان النمو السكاني المستمر ي
كيموواط، يزيد عمى ثبلثة أضعاف  7722بات استيبلك المواطن السعودي لمطاقة الكيربائية، البالغ 

ذا م 2522معّدل االستيبلك الفردي العالمي البالغ  ا عرفنا أن برميل النفط لبلستيبلك كيموواط، وا 

                                                 
 .، جدةمجمة الخبير، المممكة العربية السعودية الطريق الى المستقبل (:2212شاوول، ىنري ) 1

 المرجع السابق. 2



90 

دوالرات بعد الدعم؛ فإن تخصيص مبليين براميل النفط  4المحمي يباع في السعودية بقيمة 
لمتصدير بداًل من االستيبلك المحمي سيحقق مكاسب اقتصادية ىائمة عن طريق فارق السعر الذي 

والغاز السعودي يستعمل محمّيًا  % من إنتاج النفط25أن  ،1سنوّياً مميار دوالر  13.6يبمغ نحو 
نتاج المياه، وعمى أساس المعدالت الحالية لنمو الطمب ستكون ىذه النسبة  % 52لتوليد الكيرباء وا 

2232بحمول العام 
2. 

ولتنفيذ ىذه المشاريع الكبرى يتطمب من المممكة العربية السعودية تذليل العقبات التي يمكن 
، الدعم الحكومي الموجة يا توفير االيدي العاممة الماىرةاىمان تقف امام ىذه المشاريع، ومن 

لتطوير االبحاث العممية في ىذا المجال، وتوفير كل ما يمزم لمباحثين في مجاالت الطاقة 
 .ابحاثيم وتطبيقيا عمى ارض الواقعالمستدامة لبلستفادة من نتائج 

 :ماذا تحتاج المممكة من التخطيط

 شاممة استراتيجية  إلى الحاجة واجو المممكة العربية السعودية ىوان التحدي الرئيسي الذي ي

 الجيود من الرغم أنو، وعمى ىو ذلك عمى مثال وأفضل والمؤسسي، الييكمي لئلصبلح ومنظمة

 منح تحظر بعض السياسات فإن الببلد، إلى األجنبية االستثمارات لجذب الحكومة تبذليا التي الحثيثة

لرأس  دنيا القوانين حدودا تفرض ذلك، جانب األجنبية، إلى لمشركات الصناعية التراخيص بعض
 الشركات العديد من وتشتكي المشاريع، بعض في األجنبية المشاركة واضح بشكل تقيد أو وتمنع المال

 الحصول عمى أجل من حكومية وزارات عدة لمراجعة تضطر عندما تواجييا التي المصاعب من

الحكومية  والجيات لبلستثمار العامة الييئة بين التنسيق زيادة فإن كوالتراخيص، لذل الموافقات
 المتاحة، اإلمكانات من االستفادة عمى الواعدة القطاعات بعض لمساعدة ضروري أمر ىو األخرى

عامة.  بصورة االقتصادي التنويع في والمساىمة االستثمارات جذب خبلل من النمو وتسريع وتيرة
 لذلك االقتصادي، لمتنويع استراتيجية  أي في ميم جزء رياده األعمال تطوير فإن عمى ذلك، وعبلوة

 في وخاصة األعمال، لرواد أفضل دعم لتوفير التحتية البنية تطوير تشجع الحكومة أن عمى يجب

                                                 
1

 .24/8/2212، المنتدى العربي لمبيئة والتنمية، الوسط البحرينية الشمسيةالسعودية والطاقة  

 .2211، القتصاد األخضر في عالم عربي متغير، المنتدى العربي لمبيئة والتنمية 2
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 من وغيرىا والمنح الدعم عمى لمحصول الحكومة إلى السعوديون رواد األعمال فيو يتطمع الذي الوقت

 تحقيق عمى التركيز ىي حاليا األىم الحاجة ستكون الخطط، من إنجاز االنتياء ومع المبادرات.

 التنويع أىداف بين الموائمة تحقيق شأنيا من والتي وتنسيق الجيود، الموحدة، االستراتيجية الرؤية

 .لتحقيقيا منيجية خطوات واتخاذ المختمفة

 :اختبار الفرضية إحصائيا

لعربية السعودية قد استفادت من العوائد النفطية في تحقيق تفترض الدراسة أن المممكة ا
 تنمية مستقبمية، بحيث أوجدت مصادر بديمة عن النفط في حالة نضوبو.

والختبار ىذه الفرضية إحصائيا تم استخدام معامل االرتباط بين المتغيرات في معدالت 
طبيعي كعامل مستقل وكل من النمو في الناتج المحمي اإلجمالي لقطاع الزيت الخام والغاز ال

 القطاعات االقتصادية األخرى كعوامل تابعة عن طريق معامل ارتباط الرتب سبيرمان.

( تم إخراج معامبلت االرتباط بينيما باستخدام برنامج التحميل 12ومن خبلل الجدول رقم )
 يمي:( ومن خبللو يمكن التوصل إلى ما 8كما ىو موضح في الجدول رقم ) Spssاإلحصائي 

من جية،  والناتج المحمي  ىناك ارتباط قوي بين قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي
اإلجمالي من جية أخرى بشكل عام في المممكة العربية السعودية، حيث بمغ معامل االرتباط 

أي أن اقتصاد المممكة يعتمد بشكل شبة كامل عمى قطاع الزيت الخام و الغاز  2.97بيرسون
 الطبيعي. 

ا بالنسبة لقطاع الصناعة التحويمية ىناك ارتباط قوي أيضا بين قطاع النفط والغاز أم
الن غالبية الصناعة بالمممكة العربية  2.78الطبيعي وىذا القطاع إذ بمغ معامل ارتباط بيرسون 

 السعودية ىي صناعات مرتبطة بالقطاع النفطي و معتمدة عمية اعتماد كبير.

مممكة االرتباط ضعيف بينيا وبين القطاع النفطي، أي أن أما باقي القطاعات في ال
المممكة العربية السعودية لم توجو اإليرادات النفطية لتطوير ىذه القطاعات، وكذلك لقمة مساىمة 
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ىذه القطاعات في الناتج المحمي اإلجمالي لمممكة العربية السعودية كما ذكر في الفصل الثالث من 
 ىذه الدراسة. 

مكة العربية السعودية لم تقم بتنويع مصادر الدخل لدييا، بل عمى نقيض ذلك أي أن المم
فان القطاعات اإلنتاجية األخرى غير المعتمدة عمى النفط أخذه بالتراجع في إنتاجيا، وبتالي قمة 
مساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي لمممكة العربية السعودية، وىي معتمدة عمى مصدر دخل 

طاع النفطي وما لو من أثار كارثية عمى اقتصاديات المممكة في حال نضوبو أو قمة واحد وىو الق
الطمب عمية، فرغم ضخامة العوائد المالية التي حصمت عمييا المممكة لم تتمكن من إنشاء قاعدة 

 لتنويع االقتصادي حتى وقتنا الحاضر.
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 معامل ارتباط بيرسون :(9جدول رقم )

 Oil and Gas 

 Pearson Correlation .236 والغابات واألسماكالزراعة  

Sig. (2-tailed) .379 

N 16 

 Pearson Correlation 1 الزيت الخام والغاز الطبيعي

Sig. (2-tailed)  

N 16 

Pearson Correlation .788 الصناعة التحويمية
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 16 

 Pearson Correlation .035 الكيرباء والغاز والماء

Sig. (2-tailed) .898 

N 16 

 Pearson Correlation .312 التشييد والبناء

Sig. (2-tailed) .239 

N 16 

تجارة الجممة والتجزئة 
 والمطاعم والفنادق

Pearson Correlation .377 

Sig. (2-tailed) .150 

N 16 

 Pearson Correlation .257 النقل و التخزين واالتصاالت

Sig. (2-tailed) .337 

N 16 

 Pearson Correlation -.024 خدمات المال والتأمين  العقار

Sig. (2-tailed) .929 

N 16 

Pearson Correlation .972 الناتج المحمي اإلجمالي
**

 

Sig. (2-tailed) .000 

N 16 
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 إلجمالي حسب القطاعات االقتصادية في المممكة العربية السعودية.(: معدالت النمو لمناتج  المحمي ا10جدول رقم )

 
.2015-2000المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة السعودية، الحسابات القومية 
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 النتائج:

ورنت قميمة إذا ما ق وديمالي السعإن مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلج -1
% من الناتج المحمي 2.1ما نسبتو  2214بنسبة مساىمة القطاع النفطي إذ بمغت عام 

اإلجمالي، قدرت المساحة األراضي القابمة لمزراعية في المممكة العربية السعودية بنحو 
 ت% من المساحة، كان25ما يعادل  2كم527222مميون ىكتار أي أما يعادل  52.7
ىكتارا، أي انو في وضعيا الحالي ال يمكن االعتماد  5862131 تبمغ المزروعة الرقعة

عمييا كقطاع اقتصادي بديل عن القطاع النفطي في حال نضوب النفط أو قمة الطمب 
 عميو.

إن المممكة العربية السعودية لم تقم بخطوات نحو تحقيق ىدف تقميل االعتماد عمى النفط  -2
ى العكس تماما ىناك اعتماد شبة كامل عمى القطاع النفطي في كافة في اقتصادىا بل عم

 المجاالت االقتصادية األخرى.

إن اقتصاد المممكة يعاني من حالة يطمق عمييا االقتصاديون "مصطمح لعنة الموارد" التي  -3
تؤدي إلى تقميل اإلنتاجية والتنافسية في القطاع غير النفطي وخاصة قطاع الصناعة 

كل كبير في قطاع النفط، وتذبذب في إيرادات الدولة بسبب تذبذب أسعار النفط المرتبط بش
 وسوء إدارة الحكومة لمموارد.

ىناك اعتماد شبة كامل لمقطاعات اإلنتاجية الغير نفطية عمى القطاع النفطي في تطورىا  -4
جية وان النفط ما زال يشكل القطاع اإلنتاجي األول واألكثر ىيمنة عمى القطاعات اإلنتا
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% من مجموع الصادرات في عام 81األخرى، حيث شكمت الصادرات النفطية لمممكة 
2214. 

ىناك ارتباط قوي بين معدالت النمو في قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي من جية  -5
والتطور في الناتج المحمي اإلجمالي في المممكة العربية السعودية من جية أخرى، بمغت 

، أي أن اقتصاد المممكة يعتمد بشكل كامل عمى قطاع 2.97ون حسب معامل ارتباط بيرس
 الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وجد ارتباط قوي بين معدالت النمو في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي من جية ي -6
ومعدالت النمو في قطاع الصناعة التحويمية من جية أخرى حيث بمغ معامل ارتباط 

الصناعة بالمممكة ىي صناعة مرتبطة بالقطاع النفطي و أي أن غالبية  2.78بيرسون 
 معتمدة عمية اعتمادا كبيرا.

ال يوجد ارتباط بين معدالت النمو في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي من جية  -7
ومعدالت النمو في باقي القطاعات االقتصادية في المممكة، أي ان المممكة العربية 

 فطية لتطوير ىذه القطاعات.السعودية لم توجو العائدات الن

ودية في حال نضوب النفط أو قمة الطمب عمية سوف إن مستقبل المممكة العربية السع -8
يكون الوضع االقتصادي أسوء مما كان عمية قبل اكتشاف النفط، وذلك بسبب اعتمادىا 
عمى مصدر دخل واحد وىو النفط، ولم تقم حتى وقتنا الحاضر بخطوات فعالة حول تنويع 

ادر الدخل، عمى الرغم من اشتمال جميع خطط التنمية التي قامت بيا المممكة العربية مص
 السعودية عمى ىدف التنويع في مصادر الدخل وتقميل االعتماد عمى النفط كمصدر وحيد.

% من الناتج المحمي، وىذه 2.6بمعت نسبة مساىمة السياحة في الناتج المحمي اإلجمالي  -9
ألىمية المممكة العربية السعودية في السياحة الدينية، ىناك تطور  النسبة تعد قميمة وذلك

 في إعداد السياح في المممكة، لكن ليس بالمستوى المطموب منو.
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 التوصيات:

 وج بالتوصيات التالية:بناءا عمى نتائج الدراسة يمكن الخر 

واحدة وىو العمل عمى التقميل من االعتماد الشبو الكامل لبلقتصاد السعودي عمى سمعة  -1
النفط، ووضع خطة لمتنويع االقتصادي وذلك لمواجية خطر نضوب النفط أو قمة الطمب 

 عميو وبالتالي انخفاض أسعاره.

العمل عمى تحفيز اإلنتاج الصناعي السعودي واالستثمار الحقيقي في مجاالت الصناعة  -2
 نضوب النفط. التحويمية وذلك إليجاد قطاع اقتصادي بديل يمكن االعتماد عميو في حال

محاربة الفساد السياسي واالقتصادي في المممكة العربية السعودية وذلك لموصول إلى   -3
االستقبللية في اتخاذ القرارات االقتصادية الصائبة نحو تحقيق ىدف التنويع االقتصادي 
يجاد قطاع اقتصادي فعال يكون بديبل عن النفط في حال  وتقميل االعتماد عمى النفط وا 

 نضوبو.

تطوير القطاع الزراعي في المممكة العربية السعودية وذلك باالىتمام بإصبلح األراضي  -4
 الزراعية وضخ االستثمارات والعوائد النفطية في ىذا المجال.

العمل عمى تطوير قطاع السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية بشكل خاص و ىذا يتطمب  -5
ر البني التحتية لزيادة نسبة مساىمتو االعتماد عمى قاعدة عريضة من الصناعات وتطوي

 في الناتج المحمي اإلجمالي.

توعية المواطنين لترشيد استيبلك الطاقة وتوجيييم الستخدام األدوات الموفرة لمطاقة مثل  -6
 السيارات أو حتى أجيزه التكييف، وتقميل الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات في الببلد.
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Abstract 

The Oil dependency of Saudi Arabia in the big amount, and the lack 

of other resources, further more the future challenge in Saudi Arabia for the 

reality of the oil finished. This study aims to find the range of benefit of 

Saudi Arabia from the Oil revenues to achieve of economic development 

from projects and productivity sectors to make replacement in front of oil 

sector. 

  The study aims to find the achievement of Saudi Arabia from 

different fields in non oil sectors, to face the risk of oil finishing, and the 

rage of Saudi Arabia benefit from the oil revenues to achieve of the 

sustainable development and to make economic projects as altenatevis of 

oil sector. 

This study followed the descriptive analysis method to describe the 

economic sectors inside of Saudi Arabia and to know the range of sector 

participation in the GDP to several years, and based on the central bureau 

of statistics of Saudi Arabia data and other resources. 

This study find that the Saudi Arabia don’t make any steps to make 

independency from Oil sector. And by use data analysis of the growth rate 

in Saudi Arabia the study found that there is significant strong relation 
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between growth rate in GDP in the oil sector and natural gas in the one side 

and the growth rate in GDP in the other side. Which means the economic 

situation in Suadi Arabia is high degree of dependency based on oil sectors. 

The study found the several recommendations: the Saudi Arabia 

should to decrease the degree of oil dependency. And put the 

comprehensive plan for economic diversifications and to benefit from this 

diversifications, and to find the other alternatives sectors. 

And to make incentive for industrial production in Saudi Arabia and 

to put investment in this field, to struggle against the political and 

economic corruption to achieve the independency in the dicision making 

and reducing the oil sector. 

 




