
 

1 

 

 

 

 

 

 

 قراءة تحليلية

  م2030رؤية اململكة العربية السعودية  في 

 (خامسالتقرير ال)

 

 

 

 

 



 

2 

 تمهيد:

يعد القطاع الخاص أحد أهم ركائز التنمية في معظم دول العالم، وال يوجد خالف حول 

تكون جيدة، حيث ن التنمية بهذه الدولة إكان اداء القطاع الخاص بدوله ما جيدا ف إذاما 

 مساهمته خالل من االقتصادية التنمية عملية في ومحوريا رئيسيا دورا الخاص القطاع يلعب

 معدالت رفعمساهمته في  عالج العديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية مثل في الفعالة

 فإن األساس هذا وعلى ، ،...الخالقضاء على البطالة ، و  الفقر  من والحد ،االقتصادي النمو 

 ينعكس بما الدولة عليها كز تر  أن يتوجب هامة قضية يعتبر  الخاص القطاع وأداء مكانة تطوير 

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي حول القطاع الخاص بدول  ،االقتصادي النشاط على إيجابا

الشرق األوسط أكد أنه التزال مستويات مساهمة القطاع الخاص في النمو وتوفير فرص العمل 

ال تزال أقل من املستويات العاملية، وأكد أن القضايا الرئيسية تتمثل في تأثير السياسات 

انفتاح دول املنطقة للتجارة واالستثمار، حالة  االقتصادية في تنمية القطاع الخاص، مدى

 مناخ األعمال في دول املنطقة.  

زالة كافة املعوقات التي تواجه إم لتضع نصب عينيها 2030وقد جاءت رؤية اململكة  

االستراتيجي تم صياغة الهدف تنمية، و انطالق القطاع الخاص باململكة يما يحقق تطلعات ال

  (%٦٥ إلى% ٤0 من املحلي الناتج إجمالي في الخاص القطاع بمساهمة الوصول )

ونستعرض فيما يلي الوضع الحالي للقطاع الخاص باململكة، وتوقعات رفع مساهمته 

ثم نستعرض م، واستعراض ألهم ما يميز القطاع الخاص، 2030في ظل رؤية اململكة  %٦٥إلى 

 التحديات التي تواجه انطالق القطاع الخاص وتفعيل دورة في 
ً
التنمية باململكة، وأخيرا

في الناتج املحلي  القطاع الخاصرفع مساهمة ل والتوصيات الالزمة قترحاتاملنستعرض 

 .االجمالي للمملكة
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ً
 الوضع الحالي للقطاع الخاص باململكة:أوال

م( 2010ساهم القطاع الخاص في الناتج املحلي االجمالي للمملكة باألسعار الثابتة )سنة أساس 

 والرسم البياني الجدول  م ويوضح201٥عام  %39.٦ادراج رسوم االستيراد بحوالي بدون 

 تطور مساهمة القطاع الخاص خالل الخمس سنوات األخيرة: ينالتالي

 النسبة % الناتج املحلي االجمالي مساهمة القطاع الخاص العام

2011 805.1 2155.7 37.3% 

2012 849.8 2269.7 37.4% 

2013 908.8 2331.2 39.0% 

2014 957.6 2415.9 39.6% 

2015 990 2500.1 39.6% 

 الهيئة العامة لإلحصاء      القيمة باملليار ريال املصدر:

 

 

805.1849.8908.8957.6990

2155.72269.72331.22415.92500.1

20112012201320142015

ي تطور مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي االجمال
للمملكة 

مساهمة القطاع الخاص الناتج المحلي االجمالي 
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في الناتج  حيث يتضح من الجدول والرسم البياني السابقين نمو مساهمة القطاع الخاص

بدون ادراج رسوم االستيراد، م( 2010املحلي االجمالي للمملكة باألسعار الثابتة )سنة أساس 

بقيمة  %٤0م إلى حوالي 201٥وصلت عام  %37.3م حوالي 2011حيث كانت مساهمته عام 

 مليار ريال. 990

م 2011خالل الفترة من  %٥.3وقد بلغ متوسط معدل النمو في حجم القطاع الخاص حوالي 

باألسعار الثابتة )سنة  املحلي االجمالي للمملكة م. في حين أن متوسط نمو الناتج201٥وحتى 

  0عن نفس الفترة %3.8م( بدون ادراج رسوم االستيراد بلغ حوالي 2010أساس 

 
ً
 م:2030توقعات مساهمة القطاع الخاص بحسب رؤية اململكة  ثانيا

م فنستعرضه من خالل 2030أما توقعات مساهمة القطاع الخاص بحسب رؤية اململكة 

 الجدول والرسم البياني التاليين:

 النسبة % توقعات الناتج املحلي مساهمة القطاع الخاص العام

2016 1042.5 2595.1 40% 

2020 1387 3012.6 46% 

2025 1982 3630.2 55% 

2030 2843.4 4374.4 65% 

 تقديرات الدراسة      القيمة باملليار ريال املصدر:
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معدل النمو للناتج املحلي االجمالي متوسط ثبات  وفي حاليوضح الجدول والرسم البياني أنه 

م( بدون ادراج رسوم االستيراد خالل مدة رؤية 2010للمملكة باألسعار الثابتة )سنة أساس 

 0%3.8م على نفس املستوى خالل الخمس سنوات األخيرة والبالغ حوالي 2030اململكة 

، وفي حال مليار ريال ٤37٤.٤م حوالي 2030يتوقع وصول الناتج املحلي االجمالي للمملكة عام 

من  %٦٥تحقيق الهدف االستراتيجي الخاص بالوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى حوالي 

 .م2030املحلي االجمالي للمملكة عام  الناتج

 حتى %7.٤إلى حوالي  %٥.3من ن ذلك يتطلب أن يرتفع معدل النمو القطاع الخاص إف 
ً
 سنويا

 مكن من تحقيق الهدف.نت يار ريال وبذلكمل 28٤3.٤يصل حجم القطاع الخاص حوالي 

 
ً
 استعراض أهم ما يميز القطاع الخاصثالثا

م بالقطاع الخاص وتهيئة سبل انطالقة، فإن السبب في 2030في إطار اهتمام رؤية اململكة و

 القطاع الخاص يتميز بالتالي:ذلك هو أن 

 املتاحة املوارد إدارة في القطاع الخاص كفاءة. 
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حسب توقعات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي للمملكة ب
م 2030رؤية 

مساهمة القطاع الخاص توقعات الناتج المحلي
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  النشاط في والتجديد واالبتكار  اإلبداع وديناميكية املبادرة بروحيتميز القطاع الخاص 

 .السوق  في والبقاء املنافسة على لقدرةوا االقتصادي

 انتاجيتهم. ارتفاع يضمن بما للعاملين الحوافز  توفير  على الخاص القطاع قدرة 

 والكفاءة واملهارة الخبرة ذات املؤهلة البشرية للموارد القطاع الخاص استهداف 

 . لتحقيق أهدافه االقتصادية العالية

  نتيجة ألن الهدف الرئيس ي للقطاع الخاص هو تحقيق األرباح فإنه يعمل على تحقيق

 .  أرباحهاالستغالل األمثل للموارد دون اهدار حتى يستطيع تعظيم 

 

 التحديات التي تواجه
ً
 : القطاع الخاص رابعا

 عدد 
ً
من التحديات التي تواجه القطاع الخاص باململكة والتي تسهم بشكل كبير نستعرض سويا

 في الحد من انطالق القطاع نحو مشاركة فعالة في تحقيق معدالت نمو مرتفعة:

  تمثل املنشآت الصغيرة واملتوسطة النسبة األكبر من القطاع الخاص باململكة، وعدم

ى النمو يتسبب في خروج نسبة كبيرة وجود مظلة لتلك املنشآت لحمايتها ومساعدتها عل

 .وبالتالي انخفاض مساهمة القطاع الخاص بالتنمية منها من السوق 

  ازدواجية املعايير في التعامل بين القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي مما ينشأ

 عنة تشوه السوق وانعدام املنافسة.

  املثال ال يوجد مؤسسات عدم توافر الحلول التمويلية للقطاع الخاص، فعلى سبيل

 تفعل رأس مال املخاطر لتمويل األفكار الحديثة واالبتكارات بالقطاع الخاص.

  أخذ ي أن النظرة السلبية للمجتمع تجاه القطاع الخاص على أنه يهدف للربح فقط دون

 االعتبارات االجتماعية باالهتمام.
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 هات املعتمدة مثل البنك تحسين وضع اململكة على املؤشرات العاملية الصادرة من الج

والذي من شأنه تحسين التنافسية وبيئة األعمال  الدولي وصندوق النقد الدولي.... الخ

  . باململكة

  تنظم العمل البحثي بين القطاع الخاص والجامعات باململكة. آلياتعدم وجود 

 

 خامس
ً
 في الخاص القطاع مساهمة لرفع الالزمة والتوصيات املقترحاتا

 : للمملكة االجمالي املحلي الناتج

عكف املسؤولون  ذكرها، م نرى أن عدد من التحديات السابق2030في ظل رؤية اململكة 

 من املقترحات 
ً
باململكة على وضع السياسات التي تعالجها، ونستعرض فيما يلي عددا

  والتوصيات:

  وتفعل دور االهتمام باألنظمة والتشريعات التي تنظم حركة السوق وتسهل االجراءات

فعلى سبيل املثال  ،القطاع الخاص في التنمية، ولألمانة بدأت أجهزة الدولة بذلك

وتسهيل اجراءات  تعديل وزارة التجارة واالستثمار لألنظمة الخاصة بالشركات

هيئة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.... الخ.   بإنشاء، قرار مجلس الوزراء التأسيس

من شأنها التي عملية مراجعة وتعديل التشريعات  أجهزة الدولة ونأمل في أن تستكمل

انطالق القطاع الخاص ورفع مساهمته في معدالت النمو  تسهم بشكل كبير في أن

  باململكة.

  االطالع على التجارب العاملية في تمكين القطاع الخاص وخصوصا في عدد من

 اململكة. االقتصادات الصاعدة، والوقوف على ما يتناسب مع بيئة
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  العاملة القوى  وقدرات مهاراتاستمرار نهج اململكة في تنمية املوارد البشرية وتطوير 

توفير الكوادر املحلية من أبناء  في يساهم بما ،التدريب التأهيلي والتحويلي طريق عن

 الوطن الحتياجات القطاع الخاص وبالتالي الحد من االعتماد على العمالة الوافدة. 

  أجهزة الدولة مع القطاع الخاص في التوعية بدور القطاع في العمل االجتماعي تعاون

حتى تتالش ى الصورة الذهنية السيئة لدى أبناء  ،من خالل مسؤوليته املجتمعية

الوطن عن القطاع الخاص وإدراك أنه مساهم رئيس ي في تحقيق التنمية املستدامة 

 على اداء القط
ً
 اع الخاص في املرحلة القادمة. باململكة، مما سينعكس ايجابا

  العمل على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص باململكة في كافة القطاعات

مما سينعكس على تحسين اداء هذه القطاعات وسيدعم أهداف التنمية باململكة، 

وجدير بالذكر أن اململكة خطت خطوات كبيرة في هذا االتجاه ولعل أبرزها ما أشارت 

 السوق  في السعودية أرامكو  شركة من جزء رؤية اململكة في هذا الصدد هو طرح إلية

 ... الخ. والنقل ، ونتطلع إلى شركات جديدة في القطاعات الصحية والتعليميةالسعودي

  العمل على رصد وضع اململكة على املؤشرات العاملية الخاصة بالتنافسية وبيئة

وتحديد املشكالت التي تواجه تحسين ترتيبها األعمال والخدمات اللوجستية... الخ، 

والعمل على عالجها، وجدير بالذكر أن رؤية اململكة وضعت في أهدافها تحسين وضع 

 الخدمات أداء مؤشر  في اململكة ترتيب تقدماململكة في عدد من املؤشرات هي )

  1و عامليا 2٥ إلى ٤9 املرتبة من اللوجستية
ً
 مؤشر  في 2٥ املركز  من االنتقال(، )إقليميا

 . (األولى 10 الـ املراكز  أحد إلى العالمي التنافسية

 في األنشطة التمويلية، الخاص  القطاع مؤسسات دخول  إجراءات تسهيلقيام الدولة ب

 املخاطر. بما ينعكس ايجابا في توفير أدوات تمويلية جديدة مثل رأس مال 
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  بهدف الربط  والجامعات باململكةالعمل على توفير قنوات بحثية بين القطاع الخاص

بين االنتاج البحثي والتطبيق على أرض الواقع بهدف اقتناص الفرص الجديدة 

   واالبتكارات الحديثة.   

إال في ظل تكون كانت لوفي النهاية نود أن نؤكد إلى أن كل املقترحات والتوصيات السابقة ما 

 الخاص القطاع لتواجد قويا داعما الذي تنعم به اململكة والذي يعد السياس ي االستقرار 

 تحقيق إمكانية بخصوص والضمان ثقةال يعكس حيث وتطوره، االقتصادي النشاط في

 النمو. 

 

 وهللا ولي التوفيق،


