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 خادم برئاسة هـ 1437 رجب 18 املوافق االثنين يوم عقدها التي جلسته في الوزراء مجلس وافق

على رؤية اململكة   –حفظة هللا  –الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز ال سعود  الحرمين

برئاسة ولي ولي العهد األمير  والتي قام بإعدادها مجلس الشئون االقتصادية والتنميةم 2030

 .محمد ن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 على ثالث محاور هي:  والتي ارتكزت

 العمق العربي واالسالمي 

  القوة االستثمارية 

 املوقع الجغرافي االستراتيجي 

. تلك املحاور  تساهمو 
ً
 بشكل كبير في بناء دولة قوية وأكثر ازدهارا

تم صياغتها بما يحقق رؤية ونستعرض فيما يلي قراءة تحليلية لألهداف االستراتيجية التي 

 .م في كل مجال من املجاالت املستهدفة2030اململكة 

  
ً
 :مجال التنمية االقتصادية أوال

  تتضمن: تم صياغة عدد من األهداف االستراتيجية 

 مستوى  على األولى( 15) الـ املراتب إلى( 19) املرتبة من وانتقاله اململكة اقتصاد حجم ارتفاع

 .العالم

 
ً
على  تعد اململكة العربية السعودية إحدى دول مجموعة العشرين والتي تعد األقوى اقتصادا

ألف مليار  69.8يبلغ الناتج املحلي االجمالي للمجموعة حوالي من املتوقع أن مستوى العالم، و 

 م2016م بحسب البيانات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي اصدار أبريل 2016دوالر عام 
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يبلغ اجمالي متوقع أن من اجمالي الناتج املحلي لدول العالم حيث  %95.1تمثل حوالي وسوف 

العربية  تمثل اململكةسوف و  ألف مليار دوالر، 73.4م حوالي 2016الناتج العالمي عام 

بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالي  من اجمالي الناتج املحلي ملجموعة العشرين %1 السعودية حوالي

   مليار دوالر تحتل بها املرتبة الثامنة عشر بين دول املجموعة.  618

 لناتج املحلي االجمالي ملجموعة العشرين الرسم البياني التاليين انستعرض من خالل الجدول و و 

 النسبة% اجمالي الناتج املحلي باملليار دوالر الدولة الترتيب

 %26.6 18558 الواليات املتحدة األمريكية 1

 %17.0 11844 االتحاد األوروبي 2

 %16.3 11383 الصين 3

 %6.3 4413 اليابان 4

 %5.0 3468 أملانيا 5

 %4.0 2761 اململكة املتحدة  6

 %3.5 2465 فرنسا 7

 %3.3 2289 الهند 8

 %2.6 1849 ايطاليا 9

 %2.2 1535 البرازيل 10

 %2.1 1462 كندا 11

 %1.9 1321 كوريا 12

 %1.7 1201 استراليا 13

 %1.6 1133 روسيا 14

 %1.6 1082 املكسيك 15

 %1.3 937 اإندونيسي 16
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 %1.1 751 تركيا 17

 %0.9 618 المملكة العربية السعودية 18

 %0.6 438 األرجنتين 19

 %0.4 266 جنوب أفريقيا 20

 %100.0 69774 االجمالي

 IMF (WEOD, April 2016 )املصدر:

 

 

 

تحتل سوف من خالل الجدول والرسم البياني السابقين يتضح أن الواليات املتحدة األمريكية 

 18.6م حوالي 2016يبلغ عام  املتوقع أنحيث اجمالي الناتج املحلي االجمالي و املركز األول من 

من اجمالي الناتج املحلي  %26.6ألف مليار دوالر بين دول مجموعة العشرين وتمثل حوالي 

ألف مليار  11.8للمجموعة، ويأتي االتحاد االوربي باملرتبة الثانية بإجمالي ناتج محلي يبلغ حوالي 

 بإجمالي للمجموعة، املحلي الناتج اجمالي من %17حوالي  لدوالر وتمث
ً
 ناتج وتأتي الصين ثالثا

 املحلي الناتج اجمالي من %16.3 حوالي وتمثل دوالر  مليار  ألف 11.4 حوالي يبلغ محلي

18558

11844

11383

4413
34682761246522891849153514621321120111331082937751618438266

م2016ترتيب دول مجموعة العشرين بحسب الناتج المحلي االجمالي لعام 
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 من العام القادم  ويتوقعللمجموعة 
ً
صندوق النقد الدولي أن تحتل الصين املرتبة الثانية بدا

 م.2017

م 2016يبلغ اجمالي الناتج املحلي عام من املتوقع أن يتعلق باململكة العربية السعودية ف أما ما

 من %1 حوالي وتمثل مليار دوالر تحتل بها املرتبة الثامنة عشر بين دول املجموعة 618حوالي 

للمجموعة، ونستعرض من خالل الجدول والرسم البياني التاليين  املحلي الناتج اجمالي

وذلك قبل مصادقة مجلس ندوق النقد الدولي لنمو الناتج املحلي االجمالي للمملكة توقعات ص

 م.2030الوزراء السعودي على رؤية اململكة 

 معدل النمو % الناتج املحلي االجمالي باملليار دوالر العام

2017 659.7 6.3% 

2018 699.6 5.7% 

2019 741.4 5.6% 

2020 778.3 4.7% 

2021 813 4.3% 

 IMF( WEOD, April 2016املصدر:) 
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توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي االجمالي للمملكة بالمليار لاير
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يتضح من الجدول والرسم البياني أن هناك توقعات ايجابية لصندوق النقد الدولي فيما 

يخص نمو االقتصاد السعودي حيث يتوقع الصندوق وصول الناتج املحلي االجمالي للمملكة 

مليار دوالر بمتوسط معدل نمو خالل الخمس سنوات يبلغ حوالي  813م إلى حوالي 2021عام 

م، والتي تضم 2030قبل صدور رؤية اململكة التوقعات كانت ر أن هذه والجدير بالذك ،%.45

سوف تساهم بمشيئة هللا في رفع معدالت النمو بوتيرة أعلى من التي بنى  العديد من االليات التي

 .صندوق تقديراتهالعليها 

 الـ املراتب إلى( 19) املرتبة من وانتقاله اململكة اقتصاد حجم ارتفاعتحقيق الهدف )وحتى يتم 

( يجب أن يكون الناتج املحلي االجمالي للمكسيك التي تحتل العالم مستوى  على األولى( 15)

م هو الهدف املراد الوصول له مع مراعاة متوسطات 2016املرتبة الخامسة عشر خالل عام 

 تالي.  معدل النمو للمكسيك والدول التي تليها تركيا وإندونيسيا والتي تظهر من خالل الجدول ال

توقعات صندوق النقد الدولي ملتوسطات معدالت النمو ملجموعة العشرين خالل الفترة  جدول 

 م:2021م وحتى 2017من 

 الدولة
متوسط معدل نمو الناتج املحلي االجمالي خالل الفترة 

 م2021م وحتى 2017من 

 %4.2 الواليات املتحدة األمريكية

 %3.3 االتحاد األوروبي

 %9.7 الصين

 %2.0 اليابان

 %3.1 أملانيا

 %4.0 اململكة املتحدة 

 %3.3 فرنسا
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 %10.1 الهند

 %2.4 ايطاليا

 %4.1 البرازيل

 %4.2 كندا

 %4.2 كوريا

 %5.0 استراليا

 %6.1 روسيا

 %5.9 املكسيك

 %8.7 اإندونيسي

 %5.6 تركيا

 %5.4 المملكة العربية السعودية

 %5.3 األرجنتين

 %4.3 جنوب أفريقيا

  واستنتاجات الدراسة IMF( WEOD, April 2016املصدر:) 

مراعاة  يجب (15وحتى نكون أكثر واقعية وحتى نصل لهذا الهدف الوارد بالرؤية )املرتبة ال 

 :عدة أمور منها

 لرفع معدالت مساهماتها في الناتج  باململكة وضع برامج طموحة للقطاعات االنتاجية

في الناتج املحلي  %2.9 حاليا ب القطاع السياحي يساهم مثالاملحلي االجمالي للمملكة 

 بحوالي  االجمالي للمملكة
ً
 % .... ومستهدف رفع تلك املساهمة سنويا

  ومعالجة االنحرافات ان  ضافة إلى مراقبة تنفيذهاإوضع اليات تنفيذية لتلك البرامج

مليون معتمر  30مليون معتمر إلى حوالي  8من حوالي  املعتمرينرفع أعداد  مثالجدت و 
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سنويا، أي زيادة سنوية  %18.3م أي تحقيق متوسط معدل نمو يبلغ حوالي 2030عام 

 مليون معتمر. 1.5في أعداد املعتمرين بحوالي 

رفع معدل  باململكة بهدفوهكذا يتم وضع الخطط والبرامج التنفيذية للقطاعات االنتاجية 

بصورة أكبر من تقديرات صندوق النقد الدولي  النمو السنوي للناتج املحلي االجمالي للمملكة

    ( في املدة الزمنية املحددة. 15حتى نستطيع الوصول للهدف الوارد بالرؤية )املرتبة ال 


