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 مقدمة



، والتى  مىا ازرا ىا نشىاص الصىناعات التحويليىة عىدا        م2011انشطته االقتصادية المختلفة عام 

%.19.48ونشاص التشييد والبناء زنسبة نمو زلغت % 22.57تكرير الزيت الذى حقق نمواً زنسبة 
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 القسم األول
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   اإلجمالي المحل  الناتج

   المحلي الطلب

   والواردات الصادرات

   التضخم معدالت

   العام الديا

   م2011 عام السعودي االقتصاد علي وآثر ا العالمية االحداث أ م

   م2011 عام السعودي االقتصاد علي وآثر ا المحلية المستجدات أ م

   م2011 عام السعودي لالقتصاد التنظيمية والقرارات االجراءات أزرا

   السعودي االقتصاد عل  المتوقعة التنظيمية التطورات أثر

   م2011 العالم عيون ف  السعودية العرزية المملكة

   م2011 عام السعودية العرزية زالمملكة عالمية اشادات
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 :الناتج المحل  اإلجمالي . 1

تشىىير التقىىديرات األوليىىة أن قيمىىة النىىاتج المحلىىي    

م 2011اإلجمىىالي زاألاىىعار الجاريىىة قىىد زلغىىت عىىام      

مليىىىار ريىىىال عىىىام    1690مليىىىار ريىىىال، مقازىىى    2163

 %. 27.96م، مرتفعاً زنسبة 2010

كما  زلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي زاألاىعار  

مليىىىار ريىىىال مقازىىى     935م نحىىىو 2011الثازتىىىة عىىىام  

م، مرتفعىىىاً زنسىىىبة  2010مليىىىار ريىىىال عىىىام    875.8

6.77 .% 

 الفص  األول

 م2011أداء االقتصاد السعودي عام 

وفيمىا يلى  ااىتعرال القطاعىات التنظيميىة المكونىة            

 للناتج المحل  االجمال 

 القطاع الحكومي. أ

تشىىىير التقىىىديرات األوليىىىة لمصىىىلحة االحصىىىاءات     

العامة أن قيمة النىاتج المحلىي اإلجمىالي للقطىاع     

م 2011الحكىىومي زاألاىىعار الجاريىىة قىىد زلغىىت عىىام     

%  14.45مليىىىىار ريىىىىال، مرتفعىىىىاً زنسىىىىبة      355.9

 . مقارنة زما كان عليه العام السازق

م 2011أمىىا زاألاىىعار الثازتىىة فقىىد زلغىىت قيمتىىه عىىام  

% 6.7مليىىىىار ريىىىىال، مرتفعىىىىاً زنسىىىىبة    221.3نحىىىىو 

 .مقارنة زما كان عليه العام السازق

 الناتج المحلي االجمال  للمملكة زاألاعار الجارية،  
 *(م2011 - 2008)خالل الفترة 

 (مليار ريال)
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الناتج المحل  االجمال  زاالاعار الجارية

معدل النمو ف  الناتج المحل  االجمالي  زاالاعار الجارية

 االاتيراد راوم فيها زما االجمالي المحل  الناتج قيمة -  أولية زيانات م 2011 عام زيانات )*(

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر

 الناتج المحلي االجمال  للمملكة زاألاعار الثازتة،  
 *(م2011 - 2008)خالل الفترة 

 (مليار ريال)
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الناتج المحل  االجمال  زاالاعار الثازتة

معدل النمو ف  الناتج المحل  االجمالي  زاالاعار الثازتة

 االاتيراد راوم فيها زما االجمالي المحل  الناتج قيمة - م 1999 االااس انة -  أولية زيانات م 2011 عام زيانات )*(

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر

)%( 

)%( 
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 القطاع الخاص. ب

حقىىق النىىاتج المحلىىي اإلجمىىالي للقطىىاع الخىىاص      

م 2011ارتفاعىىاً فىىي قيمتىىىه زاألاىىعار الجاريىىة عىىىام     

م، حيىى   2010مقارنىىة زعىىام   % 14.25زلغىىت نسىىبته   

  492.7م، مقاز  2011مليار ريال   563زلغت قيمته 

 .م2010مليار ريال عام 

أمىىا زاألاىىعار الثازتىىة فقىىد  شىىهدت نمىىواً ايجازيىىاً      

 م، 2010مقارنة زعام %  8.28نسبته 

ويعكس ذلك ما شهده القطىاع الخىاص مىا نمىو     

ايجازي فى  أغلىب انشىطته االقتصىادية المختلفىة      

م، والتىىى  مىىىا ازرا ىىىا نشىىىاص الصىىىناعات  2011عىىىام 

التحويلية عدا تكريىر الزيىت الىذى حقىق نمىواً زنسىبة       

ونشىىىاص التشىىىييد والبنىىىاء زنسىىىبة نمىىىو     % 22.57

 %.19.48زلغت 

 القطاع النفطي. ج

شىىهد النىىاتج المحلىىي اإلجمىىالي للقطىىاع النفطىىي  

م 2011ارتفاعىىاً فىىي قيمتىىىه زاألاىىعار الجاريىىة عىىىام     

م، حيىىى  2010مقارنىىىة زعىىىام  % 40.9زلغىىىت نسىىىبته  

م، مقازى   2011مليار ريىال عىام     1228.8زلغت قيمته 

 .م2010مليار ريال عام   872.1

زلغت المسا مة النسىبية للقطىاع النفطى   فىي     

% 56.8النىىىىىاتج المحلىىىىىي االجمىىىىىالي مانسىىىىىبته     

زاالاىىىعار % 26.4م، و 2011زاالاىىىعار الجاريىىىة عىىىام   

 .الثازتة ف  العام نفسه

كمىىىا زلغىىىت المسىىىا مة النسىىىبية للقطىىىاع غيىىىر     

% 42.5النفطىىى   فىىىي النىىىاتج المحلىىىي االجمىىىالي   

زاالاىىىعار % 72.5م، و 2011زاالاىىىعار الجاريىىىة عىىىام  

 .الثازتة ف  العام نفسه

الناتج المحلي االجمالي حسب القطاعات التنظيمية، 
 * 2011زاألاعار الجارية والثازتة، عام 

 القطاعات التنظيمية
 زاألاعار الجارية

 (مليار ريال)

  **الثازتة زاألاعار 

 (مليار ريال)

 246.4 1228.8 القطاع النفطي  

 678.0 918.9 القطاع الغير نفطي  

 456.7 563.0 القطاع الخاص .أ

 221.3 355.9 القطاع الحكومي .ب

 924.5 2147.7 المجموع 

 10.7 15.4 راوم االاتيراد  

 935.1 2163.1 الناتج المحلي االجمالي

 م1999   األااس انة   )**(   أولية زيانات )*(

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر

المسا مة النسبية في الناتج المحلي االجمالي، حسب  
 *م 2011القطاعات التنظيمية، زاألاعار الجارية والثازتة، عام 
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القطاع النفطي القطاع غير النفطي القطاع الخاص ي وم القطاع الحك

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد

 م1999  االااس انة )*(

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر
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 اإلنفاق االاتهالكي النهائي الحكومي. أ

زلى  حجىىم اإلنفىىاق االاىتهالكي النهىىائي الحكىىومي   

مليىار ريىال     427.2م نحىو  2011زاألاعار الجارية عام 

زارتفىاع  . م2010مليىار ريىال عىام      376م، مقاز   2011

 %.13.63نسبته 

 اإلنفاق االاتهالكي النهائي الخاص. ب

زلىى  حجىىم اإلنفىىاق االاىىتهالكي النهىىائي الخىىاص      

مليىار ريىال     652.3م نحو 2011زاألاعار الجارية عام 

. م2010مليىىىىىار ريىىىىىال عىىىىىام    599.2م، مقازىىىىى   2011

 %.8.86زارتفاع نسبته 

 اإلنفاق عل  تكويا رأس المال الثازت. ج

زلىى  حجىىم اإلنفىىاق علىى  تكىىويا رأس المىىال الثازىىت   

م، مقازىىىى   2011مليىىىىار ريىىىىال    412م نحىىىىو 2011عىىىىام 

زارتفىىىاع نسىىىبته  . م2010مليىىىار ريىىىال عىىىام    347.8

18.47.% 

 :الطلب المحلي .2

طبقاً للتقديرات األولية فقد زلى  حجىم الطلىب فى      

 2011السىىوق المحلىىي زاألاىىعار الجاريىىة خىىالل عىىام   

مليىىار ريىىال  1361.9مليىىار ريىىال، مقازىى   1493.1نحىىو 

خىىالل العىىام السىىازق، وزنسىىبة ارتفىىاع تقىىدر زنحىىو     

9.6.% 

 :وفيما يل  ااتعرال أل م مكونات الطلب المحلي      

اإلنفاق عل  الناتج المحلي االجمالي زاألاعار الجارية  
 (م2011 - 2010)خالل الفترة 

 البيان
2010   

 (مليار ريال)

2011*  

 (مليار ريال)

 427.2 376.0 اإلنفاق االاتهالكي النهائ  الحكومي

 652.3 599.2 اإلنفاق االاتهالكي النهائ  الخاص

 1.5 38.9 التغير زالمخزون

 412.0 347.8 إجمالي تكويا رأس المال الثازت

 1332.7 981.9 صادرات البضائع والخدمات

 662.7 653.3 واردات البضائع والخدمات

 2163.1 1690.5 اإلنفاق عل  الناتج المحلي االجمالي

 أولية زيانات )*(

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر

معدالت اإلنفاق عل  الناتج المحلي االجمالي زاألاعار 
 (م2011 - 2010)الجارية خالل الفترة 

 البيان
2010   

)%( 

2011*  

)%( 

 13.63 5.31 اإلنفاق االاتهالكي النهائ  الحكومي

 8.86 10.0 اإلنفاق االاتهالكي النهائ  الخاص

 18.47 3.71 إجمالي تكويا رأس المال الثازت

 35.73 29.58 صادرات البضائع والخدمات

 1.45 7.49 واردات البضائع والخدمات

 27.96 19.67 اإلنفاق عل  الناتج المحلي االجمالي

 أولية زيانات )*(

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد
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 *البيان 
 القيمة

 (مليار ريال اعودي)
 

نسبة التغير عا 
 العام السازق

)%( 

 إجمال  الصادرات السلعية
 والخدمية 

1332.7 35.73 

 13.88 153.3 الصادرات السلعية غير البترولية 

 السلعية الوراداتإجمالي قيمة 
 1.45 662.7 والخدمية

 صادرات المملكة العرزية السعودية، 
 م2011ووارداتها، عام 

 :الصادرات والواردات . 3

زلغت القيمة االجمالية للصادرات السىلعية والخدميىة   

مليىىىار ريىىىال،  1332.7م نحىىىو 2011للمملكىىىة خىىىالل عىىىام 

مليىار ريىال خىالل العىام السىازق، زارتفىاع        981.9مقاز   

 %.35.73نسبته 

كما زلغت القيمة اإلجماليىة للصىادرات السىلعية خىالل     

م  زما في ذلىك السىلع المعىاد تصىدير ا     2011خالل عام 

مليىار ريىال عىىام    941.8مليىار ريىال مقازىى      1287.5نحىو  

 %. 36.7م، ززيادة نسبتها نسبتها  2010

كذلك زلغت قيمة الصادرات البتروليىة منهىا زمىا فيهىا     

مليىىار  1134.2م نحىىو 2011المنتجىىات المكىىررة خىىالل عىىام   

زالمقارنىىة مىىع صىىادرات % 40.51ريىىال، زارتفىىاع نسىىبته  

مليىىىار  807.2م والبالغىىىة 2010المملكىىىة البتروليىىىة عىىىام  

 .ريال

زلغت قيمىة الصىادرات السىلعية غيىر البتروليىة حىوالي       

مليىىىار ريىىىال ززيىىىادة نسىىىبتها     153.3م نحىىىو 2011عىىىام 

زالمقارنىىة مىىع مىىا تىىم تصىىديره العىىام السىىازق  %  13.88

 .مليار ريال  134.6والبالغة 

م نحىىو 2011كمىىا زلغىىت قيمىىة الصىىادرات الخدميىىة عىىام    

م 2010مليىىار ريىىال عىىام    40.1مليىىار ريىىال، مقازىى     45.3

 %.12.96زارتفاع نسبته 

مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات: المصدر   

(ايف: )الواردات    -تشم  اعادة التصدير : الصادرات )*(    

مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات: المصدر   

 صادرات المملكة العرزية السعودية، 
 *( م2011 - 2001) ووارداتها  السلعية، خالل الفترة 
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زلغت قيمة الواردات السلعية والخدمية للمملكة عىام  

مليىار ريىال    653.2مليار ريال، مقازى    662.7م نحو 2011

 %.1.45م وزنسبة ارتفاع 2010عام 

كمىىا زلغىىت قيمىىة الىىواردات السىىلعية منهىىا خىىالل عىىام   

مليار ريىال عىام    400.7مليار ريال مقاز   411.4م نحو 2011

 %.2.67م، مرتفعة زنسبة 2010

م 2011كىذلك زلغىت قيمىة الىىواردات الخدميىة خىالل عىىام      

مليىار ريىال عىام     252.5مليىار ريىال، مقازى      251.3نحو 

وذلك حسىب التقىديرات   % 0.5م، منخفضة زنسبة 2010

 .االولية لميزان المدفوعات

 الواردات السلعية والخدمية. ب

 :معدالت التضخم . 4

أظهىىر الىىرقم القيااىىي لتكىىاليف المعيشىىة و ىىو أ ىىم   

مؤشرات المسىتوى العىام لعاىعار ارتفاعىاً خىالل عىام       

عمَّىا كىان عليىه فىي العىام السىازق،       % 4.7م نسبته 2011

وذلىىك وفقىىىاً لتقىىىديرات مصىىلحة اإلحصىىىاءات العامىىىة   

 .والمعلومات

أمَّا مُعام  إنكماش النىاتج المحلىي اإلجمىالي للقطىاع     

غير البترولي الذي يُعد ما أ م المؤشرات اإلقتصىادية  

لقيىىاس التضىىخم علىى  مسىىتوى اإلقتصىىاد ككىى  فمىىا   

م 2011فىي عىام   % 6.1المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسىبته  

 .مقارنة زما كان عليه في العام الماضي

 الرقم القيااي لتكلفة المعيشة

الرقم القيااي لتكاليف المعيشة ف  المملكة  
 *( م 2011  - 2006)العرزية السعودية، خالل الفترة 

 مجتمعة عشرة الست للمدن السكان لجميع المعيشة لتكاليف العام القياا  الرقم )*(

       (1999 = 100) 

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر

 (نقطة)

0

50

100

150

2006 2007 2008 2009 2010 2011

الرقم القيااي لتكاليف المعيشة لجميع السكان،  
 *( م2011 - 2010)خالل الفترة 

 البيان
 **2011 2010 (نقطة)

التغير نسبة 

)%( 

 4.9 155.7 148.4 والمشروزات األطعة

 7.4 172.2 160.3 والوقود والمياه وااليجارالترميم 

 0.1 85.8 85.7 األقمشة والمالزس واألحذية

 0.3 116.1 115.7 التأثي  المنزلي

 0.8 114.6 113.7 الرعاية الطبية

 2.1 92.1 90.2 النق  واالتصاالت

 1.3 104.5 103.2 التعليم والترويح

 8.4 162.2 149.6 الع وخدمات اخرى

 4.7 135.0 128.9 الرقم القياا  العام

 أولية زيانات )**(      م1999  االااس انة )*(

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة : المصدر
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 :الديا العام. 5

م  2011انخفض حجم الدَّيا العىام زنهايىة العىام المىالي     

مليار ريىال، مقارنىة زمىا يقىارب      135.5إل  ما يقارب  

مليىار ريىال    226.8م، و مقازى   2010مليار ريال عام  167

 .م2007عام 

مىا النىاتج   % 6.3ويُمَثِّ  حجم الدَّيا العام مىا نسىبته   

% 10م مقارنىة زمىا نسىبته    2011المحلي اإلجمىالي لعىام   

وزمىا نسىبته   .  م2010ما الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

 . م2007عام % 18.5

 العام المالي
 

 الديا العام القائم
 نهاية العام  
 (مليار ريال)

 نسبة الديا العام 
إل  الناتج المحلي  

 االجمالي 
)%( 

2007 266.8 18.5 

2008 235.0 13.2 

2009 225.1 15.9 

2010 167.0 10.0 

2011 135.5 6.3 

 نسبة الديا العام إل  الناتج المحلي اإلجمالي،  
 (م 2011  - 2007)خالل الفترة 

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة ,المالية واارة : المصدر

225.1

13 5.5

167

23 5

266.8

2007 2008 2009 2010 2011

 والمعلومات العامة االحصاءات مصلحة ,المالية واارة : المصدر

 الديا العام،  
 (م 2011  - 2007)خالل الفترة 

 (ريال اعودى مليار)

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد
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 م2011حصاد االقتصاد السعودى عام  
 

الركود احتماالت وايادة النمو، معدالت في شديد انخفال ما العالمي االقتصاد فيه يعاني الذي الوقت في 

  أكثر ما يعتبر م2011 عام فإن األجنبية، أو المحلية اواء االاتثمار معدالت وانخفال العالمي، االقتصاد في

 النفطي، إنتاجها ايادة إل  المملكة عمدت فقد اقتصاديا، ااد ارا السعودي االقتصاد فيها شهد التي األعوام

  كما العام،  ذا النفط ما أكبر كمية تصدير المملكة ااتطاعت وزالفع  النفطية، صادراتها حجم وايادة

  المباشرة األجنبية االاتثمارات عرش عل  المملكة ترزعت كما النفط، أاعار ارتفاع ما المملكة ااتفادت

   آايا، غرب مستوى عل  الواردة

 فعل  ،زه أحاطت التي المواتية غير واإلقليمية الدولية البيئة رغم م،2011 عام في السعودي االقتصاد انتعش  

 مليار  1690 مقاز  ريال، مليار 2163 الجارية زاألاعار اإلجمالي المحلي الناتج قيمة زلغت االقتصادي األداء صعيد

 مليار 875.8  مقاز  ريال مليار 935  الثازتة زاألاعار قيمته زلغت  كما ،%27.96 زنسبة مرتفعاً ،م2010 عام ريال

  قيمته في ارتفاعاً الخاص للقطاع اإلجمالي المحلي الناتج حقق كذلك .%6.77 زنسبة مرتفعاً ،م2010 عام ريال

  نمو ما الخاص القطاع شهده ما ذلك ويعكس ،م2010 زعام مقارنة %14.25 نسبته زلغت الجارية زاألاعار

  تكرير عدا التحويلية الصناعات نشاص ازرا ا ما والت  ،م2011 عام المختلفة االقتصادية انشطته أغلب ف  ايجازي

 إل  كله  ذا ويرجع .%19.48 زلغت نمو زنسبة والبناء التشييد ونشاص %22.57 زنسبة نمواً حقق الذى الزيت

 زيا للنفط مصدرة دولة كأكبر المملكة أ مية عا فضال النفط، أاعار وارتفاع الكلي االقتصاد زيئة ااتقرار

 االقتصاديات زيا التنافسي وضعها لتحسيا زاراة جهود ما المملكة تشهده ما علي عالوة .األوزك مجموعة

 .العالمية

التي التنمية عملية في أاااي كشريك زدوره القيام في الخاص القطاع ااتمرار تؤكد المؤشرات و ذه  

 ومصادر االقتصادية القاعدة تنويع عملية في الرئيسي زالدور وقيامه االقتصادية، القطاعات جميع تشهد ا

 .المملكة في القومي الدخ 

 للمملكة والخدمية السلعية للصادرات االجمالية القيمة زلغت فقد الخارجية التجارية العالقات صعيد وعل  

 ،%35.73 نسبته زارتفاع السازق، العام خالل ريال مليار 981.9  مقاز  ريال، مليار 1332.7 نحو م2011 عام خالل

  ريال مليار  1287.5 نحو تصدير ا المعاد السلع ذلك في زما السلعية للصادرات اإلجمالية القيمة زلغت كما

  والخدمية السلعية الواردات قيمة زلغت زينما .%36.7  نسبتها ززيادة ،م2010 عام ريال مليار 941.8 مقاز 

 الواردات قيمة زلغت كما ،%1.45 ارتفاع وزنسبة م2010 عام ريال مليار 653.2 مقاز  ريال، مليار 662.7 للمملكة

 .%2.67 زنسبة مرتفعة ،م2010 عام ريال مليار 400.7 مقاز  ريال مليار 411.4 نحو منها السلعية

 

     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

 الفص  الثاني

 واثر ا عل  االقتصاد السعودي... م 2011أزرا األحداث العالمية والمحلية عام 

أ م االحداث العالمية وآثر ا علي االقتصىاد السىعودي    .1
 :م 2011عام 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

أ ىىىم المسىىىتجدات المحليىىىة وآثر ىىىا علىىىي االقتصىىىاد   .2
 :م 2011السعودي عام 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد





























أزىىىىرا التطىىىىورات التنظيميىىىىة لالقتصىىىىاد السىىىىعودي                   .3
 م2011عام 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد







,

أزىىىرا التطىىىورات التنظيميىىىة لالقتصىىىاد السىىىعودي               : تىىىازع 
 م2011عام 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

 الفص  الثال 

 م2011الحصاد العالمي للمملكة العرزية السعودية عام  

 المملكة العرزية السعودية ف  عيون العالم

المملكة العرزية السعودية األول  عرزياً في اهولة . 1

 عالمياً 12مماراة نشاطات األعمال و

الترتيب العالمي العام لبعض الدول العرزية عل  أااس اهولة 
 م2012مماراة انشطة األعمال عل  مستوى العالم لعام 

38

36

12

33

46

0 20 40 60

المملكة العرزية السعودية

االمارات العرزية المتحدة

قطر

البحريا

تونس

 قاعدة زيانات تقرير مماراة أنشطة االعمال: المصدر 

الترتيب العام  أل م البلدان عل  اااس اهولة 
 م2012مماراة انشطة االعمال لعام 

 الدول الترتيب العام

 انغافورة 1

  ونج كونج 2

 نيوايلندا 3

 الواليات المتحدة االمريكية 4

 الدنمرك 5

 النرويج 6

 المتحدة المملكة 7

 جمهورية كوريا الجنوزية 8

 ايسلندا 9

 ايرلندا 10

 فنلندا 11

 المملكة العرزية السعودية 12

 كندا 13

 السويد 14

 ااتراليا 15

 قاعدة زيانات تقرير مماراة أنشطة االعمال: المصدر 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

عالميا  23المملكة العرزية السعودية األول   عرزيا  و . 2

تصنيف الدول العرزية ما حي  قوة مركز ا  كأ م وأقوى مركز مالي في العام 
 م2011المال ، عام 

 2011 2010 الدول

 23 26 المملكة العرزية السعودية

 24 23 مملكة البحريا

 25 21 االمارات العرزية المتحدة

 28 28 الكويت

 32 29 االردن

 46 41 المغرب

 مركز الريال للمعلومات والدرااات االاتشارية : المصدر 

تصنيف الدول األفض  ما حي  االاتقرار المال ،  
 م2011عام 

 الدول الترتيب

 المملكة العرزية السعودية 1

 اويسرا 2

 تنزانيا 3

  ونج كونج 4

 االمارات العرزية المتحدة 5

 ماليزيا 6

 تشيل  7

 انغافورة 8

 النرويج 9

 الصيا 10

 مركز الريال للمعلومات والدرااات االاتشارية : المصدر 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

فىي   17المملكة العرزيىة السىعودية تحتى  المرتبىة      . 4

تصنيف زعض الدول العرزية وفقاً لمؤشر   تقرير التنافسية العالمية
 م2012 - 2011التافسية، 

 2012-2011 2011  - 2010 الدول

 14 17 قطر

 17 21 المملكة العرزية السعودية

 27 25 االمارات العرزية المتحدة

 32 34 عمان

 34 35 الكويت

 المنتدى االقتصادي العالمي: المصدر 

تصنيف أ م دول العالم وفقاً لمؤشر التافسية،  
 م2012 - 2011

 الترتيب

2011- 2012 
 الدول

 اويسرا 1

 انغافورة 2

 السويد 3

 فنلندا 4

 الواليات المتحدة االمريكية 5

 المانيا 6

  ولندا 7

 الدنمرك 8

 اليازان 9

 المملكة المتحدة 10

 المنتدى االقتصادي العالمي: المصدر 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

WEF

. 

WEF

UNWTO

WTTC

المملكىىىة العرزيىىىة السىىىعودية األولىىى  عالميىىىاً فىىىي . 5

 62شمولية زيانات السفر والسياحة و ف   المركز 

 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة 

فورزس »المملكة العرزية السعودية تتصدر قائمة  . 6
ألفضى  السيااىات االقتصىادية     «الشرق األواىط 

 أداءً في العالم العرزي
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

المملكة تنهي زنجاح مراجعىة ايااىتها التجاريىة    . 7

 األول  منذ انضمامها إل  منظمة التجارة العالمية 



21 
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     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد
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 القسم الثاني
 م2011الحصاد االقتصادي للمنطقة الشرقية عام 

المؤشرات االقتصادية للمنطقة الشرقية 

 الناتج المحل  اإلجمالي للمنطقة الشرقية -أ   

 مؤشرات البنية االاااية للمنطقة الشرقية  -ب   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 مؤشر زيئة االاتثمار للمنطقة الشرقية -ج  
 

 م2011أداء االنشطة االقتصادية ف  المنطقة الشرقية عام 

 النشاص الصناعي -   

 النشاص التجاري -   

 النشاص السياحي -   

 مركز معلومات غرفة الشرقية

     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

 المياه

 الكهرزائية الطاقة

 البرية الطرق شبكة

 الحديدية زالسكك النق  شبكة

 والمطارات الجوي النق 

 والموانئ البحري النق 

 البريدية والخدمات االتصاالت

 الصحية الرعاية

 التعليمية الخدمات



24 

  عام في الشرقية للمنطقة المحلي الناتج زل 

  نسبته ما يمث  ريال، مليار 788 حوالي م 2009

 .للمملكة المحلي الناتج إجمالي ما%56.4

  والغاا الخام الزيت قطاع زدون المنطقة ناتج أما 

  22.6% نسبته ما يمث  ريال مليار 177.4 زل  فقد

  قطاع زدون للمملكة المحلي الناتج إجمالي ما

  .والغاا الخام الزيت

  لناتج السنوي النمو معدل متواط زل  وقد

  والغاا الخام الزيت قطاع زدون الشرقية المنطقة

 .(م2009 - 2005 (  الفترة خالل 11.6%  حوالي

  ما األول  المرتبة في الصناعي القطاع ويأتي 

  المنطقة ناتج في القطاعات إاهام حي 

  يليه ، 40.6% زنسبة )الخام الزيت زدون) الشرقية

  ، 11.4%زنسبة المالية والخدمات العقاري القطاع

 . زنسبة والبناء التشييد ثم ، 8.1% زنسبة التجارة ثم

 %7.2. 

 مركز معلومات غرفة الشرقية

     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

نسبة ااهام القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي   الناتج المحلي اإلجمال  للمنطقة الشرقية. أ
 م2009للمنطقة الشرقية، عام 

 االاتيراد راوم يشم  ال )*(

 لالاتثمار العامة الهيئة : المصدر

 لالاتثمار العامة الهيئة : المصدر

 نسبة ااهام مناطق المملكة العرزية السعودية  
 م2009ف  الناتج المحل  لمناطق المملكة، عام 



 مركز معلومات غرفة الشرقية 25

     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

 مؤشرات البنية االاااية للمنطقة الشرقية. ب

  الشرب مياه توفير في الشرقية المنطقة تعتمد

  المحالة، والمياه الجوفية المياه  ما مصدريا عل 

  المياه لتحلية محطات 6  الشرقية زالمنطقة ويوجد

  أ مها ما العرزي الخليج ااح  عل  المالحة

  والخبر الجبي  مدن في محطات ثالث وأكبر ا

  العامة المؤاسة زتشغيلها وتقوم والخفجي،

 .المالحة المياه لتحلية

 ف  المحالة المياه ما السنوى اإلنتاج زل 

 883.8 نحو م2010 عام السعودية العرزية المملكة

  الساح  محطات انتاج زل  زينما مكعب، متر مليون

   يمث  مما مكعب، متر مليون 494.4 الشرقي

 ف  المحالة المياه ما السنوى اإلنتاج ما 55.9%

   .نفسه العام ف  المملكة،

  مياه إل  إضافة الشرقية المنطقة في يوجد كما

  ما الشرب مياه لتأميا أخرى مشروعات عدة التحلية

  والمبرا الهفوف مياه مشروع أ مها ما اآلزار،

 مكعب، متر ألف 100 عا تزيد يومية إنتاجية زطاقة

  تزيد زطاقة والقيصومة الباطا حفر مياه ومشروع

 .يومياً مكعب متر ألف 20 عا

  في المياة ما اليومي االاتهالك كمية متواط زل 

  م،2010 عام مكعب متر مليون 1.3 الشرقية المنطقة

 .السازق العام عا %8.3  نسبتها ززيادة

  المستهلكة المياه لكمية السنوى المتواط زل  كما

 عام مكعب متر مليون 491.9 الشرقية المنطقة في

 .السازق العام عا %9.9  نسبتها ززيادة م،2010

 المياه. 1

 البيان

2009 2010 

عدد 
 المحطات

 اإلنتاج
مليون متر )

 (مكعب

عدد 
 المحطات

 اإلنتاج
مليون متر )

 (مكعب

محطات الساح  
 494.4 6 560.6 6 الشرقي

محطات الساح  
 الغرزي

23 461.6 21 389.4 

 883.8 27 1022.2 29 اإلجمالي

اإلنتاج السنوى ما المياه المحالة ف  المملكة، 
 (2010 - 2009)خالل الفترة 

 المالحة المياه لتحلية العامة المؤاسة : المصدر

   2009 *البيان 
 (ألف متر مكعب)

2010 
 (ألف متر مكعب)

 متواط االاتهالك 
 اليوم 

1244.4 1347.4 

 متواط االاتهالك 
 السنوي

447730.3 491881.0 

كميات المياه المستهلكة في المنطقة الشرقية،  
 (2010 - 2009)خالل الفترة 

التشم  القرية العليا، وال القرى والهجر المستلمة ما واارة الزراعة)*(   

واارة المياه والكهرزاء: المصدر   
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

  الشرقية المنطقة في الكهرزائية الطاقة توفير يتم

  والجبي  الدمام في غااية توليد محطات 9 ما

  وشدقم، والعثمانية والسفانية والقيصومة

  في زالديزل الكهرزاء لتوليد ومحطتيا والجعيمة،

  غزالن في زخاريتيا ومحطتيا والرقعي الوى

  محطات ما مجموعة زالمنطقة ويوجد والقرية،

  جميع في منتشرة ف.ك 115 ، ف.ك 230 المحوالت

  النعيرية، الخراانية، محطات ومنها المنطقة أنحاء

  قرية اللصافة، الباطا، حفر محطات وكذلك حرل،

  الرفيعة الشملول، يبريا، دار، عيا الصرار، العليا،

  نق  زخطوص ترتبط المحطات  ذه وجميع وغير ا،

  المنطقة ترتبط كما ف،.ك 115 ، 230 كهرزائي

 .ف.ك 110 ، 230 ، 380 نق  زخطوص الريال زمنطقة

  زجزء تسهم التحلية محطات فإن ذلك إل  إضافة

 .الشرقية للمنطقة الكهرزائية الطاقة ما آخر

  ما للكهرزاء السعودية الشركة مبيعات زلغت

  / جيجاوات 212262.6  نحو المباعة الكهرزائية الطاقة

  الكهرزائية الطاقة زلغت زينما م،2010 عام ااعة

  / جيجاوات 65803.1 الشرقية للمنطقة المباعة

  الشركة مبيعات إجمال  ما %.31 يمث  مما ااعة،

  المباعة، الكهرزائية الطاقة ما للكهرزاء السعودية

 .العام نفس ف 

  الطاقة ما الشرقية المنطقة مبيعات ارتفعت

  العام عا م2010 عام %12.7 زنسبة المباعة الكهرزائية

 .السازق

  ف  الكهرزاء خدمات ف  المشتركيا عدد زل 

  مما مشترك، الف 1043.2  نحو الشرقية المنطقة

  ف  المشتركيا عدد إجمالي ما %17.4 يمث 

 .م2010 عام زنهاية المملكة ف  الكهرزاء خدمات

إجمال  الطاقة الكهرزائية المباعة زالمنطقة   الطاقة الكهرزائية. 2
 (م 2010 - 2008)الشرقية، خالل الفترة 

 طاقة توليد الكهرزاء وعدد المشتركيا  
 م2010ف  المنطقة الشرقية، عام 

55647.3

65803.1

58380.9

0 20000 40000 60000 80000

2008

2009

2010

 (ااعة/ جيجا وات )

 للكهرزاء السعودية الشركة : المصدر

 للكهرزاء السعودية الشركة : المصدر

المنطقة  المملكة البيان
 الشرقية

 13000 40697 (ميجاوات)الفعلية قدرة التوليد 

 13940 45661 (ميجاوات)الذروي الحم  

 1043.2 5997.6 (الف مشترك)عىىىدد المشتركيا 
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

  ومتطورة حديثة زشبكة الشرقية المنطقة تتمتع
  ترزط  الت  والكبارى والجسور السريعة الطرق ما
  والبترولية الصناعية ومرافقها الرئيسية مدنها زيا

  والمناطق المنطقة ترزط كما زالمنطقة، المختلفة
  ألحدث طبقاً الطرق  ذه نُفذت وقد لها، المجاورة

 .العالمية المواصفات

  السعودية العرزية المملكة الشرقية المنطقة ترزط
  جسر طريق عا الخليج  التعاون مجلس زدول
  ال  الشرقية المنطقة ما يمتد الذى فهد الملك
  ذو مزدوج الجسر فوق فالطريق  ، البحريا مملكة
  وزه (متر 11،6) عرضه منهمَّا ك  متضاديا، اتجا يا
  طول ويبل  .االضطراري للتوقف ورصيف مساران
  المملكة ف  ويبدأ كيلومتراً وعشريا خمسة الجسر
  الجانب وفي الخبر مدينة جنوب السعودية العرزية
  الغرب إل  الجسرة منطقة ما الجسر يبدأ البحريني

   .المنامة العاصمة ما

  الجسر طريق عا القادمة السيارات عدد زل 
  عدد كما م،2010 عام ايارة الف 2583.4 للمملكة
  العام ف  ايارة الف  3808.1  المغادرة السيارات
 .نفسه

  لجسر العامة للمؤاسة األولية البيانات وتشير
  عبروا مسافر مليون 14.3 ما أكثر أن فهد الملك
  ما أكثر أن حيا في ، 2011 عام خالل فهد الملك جسر
 .نفسه العام خالل الجسر عبرت مركبة مليون 5.8

 شبكة الطرق البرية . 3

  زخط الريال زمنطقة الشرقية المنطقة ترتبط
 زالدمام الريال مدينة يرزط الذي الحديدية السكك
  ويبل  والهفوف، وزقيق الظهران ما زك  مروراً
  آخر خط يوجد كما متراً، كيلو 449 الخط  ذا طول
  ميناء ما يبدأ للبضائع مخصص متر كيلو 556 زطول
  مروراً الريال إل  ويص  زالدمام العزيز عبد الملك
   والخرج، وحرل والهفوف زبقيق

 النق  زالسكك الحديدية. 4

 البيان
 القيمة

 (زااللف)

 2583.4 ايارات قادمة

 3808.1 ايارات مغادرة

 39.3 شاحنات قادمة زرام المملكة

 30.2 شاحنات قادمة زرام الترانزيت

 91.0 شاحنات قادمة فارغة

 68.9 (زضائع صادرة)مغادرة شاحنات 

 45.3 شاحنات مغادرة زرام الترانزيت

 43.0 شاحنات مغادرة فارغة

حركة النق  عبر جسر الملك فهد زيا المملكة 
 م2010والبحريا ، عام 

 الجمارك مصلحة : المصدر
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

  منها مطارات ثالث الشرقية المنطقة في يوجد

  الدولي فهد الملك مطار  و حدي  دولي مطار

  زاإلحساء أحد ما إقليمييا ومطاريا زالدمام،

  الباطا، حفر زمحافظة القيصومة مطار  و واآلخر

  أحدث ما الدولي فهد الملك مطار ويعتبر

  الدعامات وأحد األواط الشرق في المطارات

  المنطقة عليها تعتمد التي والهامة األاااية

 .الجوي والشحا النق  حركة لنمو

  فهد الملك مطار عبر الجوية الرحالت عدد زل 

 عدد زل  كما م،2010 عام رحلة 11439 زالدمام الدولي

  عدد وزل  راكب، ألف 1176  نحو القادميا الركاب

  العام ف  راكب، ألف 1147  نحو  المغادريا الركاب

   .نفسه

 النق  الجوي والمطارات. 5

  لها موانئ خمسة زوجود الشرقية المنطقة تتميز

  العزيز عبد الملك ميناء منها العرزي، الخليج عل 

  الملك وميناء المملكة، موانئ أكبر ثاني زالدمام

  التجاري الجبي  وميناء زالجبي ، الصناعي فهد

  لتصدير الرئيسي الميناء إل  إضافة الخبر، وميناء

     97 %حوالي منه يصدر والذي تنوره رأس في النفط

  التي البترولية والمنتجات الخام الزيت كمية ما

  المنطقة موانئ وتسهم المملكة، تصدر ا

  حركة إجمالي ما50%  حوالي زنسبة الشرقية

 .للمملكة البحري النق 

  لموانئ المناولة لحركة الرامية البيانات تشير

   السفا عدد  أن إل  ، م2010 لعام الشرقية المنطقة

  2243 زنحو تقدر العزيز عبد الملك لميناء العازرة

  ولميناء افينة 365 التجاري الجبي  ولميناء افينة

 .افينة 1654 زالجبي  فهد الملك

 النق  البحرى والموانئ . 6

 البيان
ميناء الملك عبد 

 العزيز
 زالدمام 

 الجبي ميناء 
 التجاري

ميناء الملك 
 فهد
 زالجبي 

 الواردات
 (ألف طا)

17742 1833 8677 

 الصادرات
 (ألف طا)

5854 2524 37709 

 المجموع
 (ألف طا)

23596 4357 46386 

 عدد السفا
 (افينة)

2243 365 1654 

 عدد األرصفة
 (رصيف)

39 16 23 

حركة المناولة في زعض مواني المنطقة 
 م2010الشرقية، عام 

 للموانئ العامة المؤاسة : المصدر

 القيمة البيان

 عدد الرحالت
 (رحلة)

11439 

 عدد الركاب القادمون
 (ألف راكب)

1176 

 عدد الركاب المغادرون
 (ألف راكب)

1147 

حركة الطائرات السعودية ف  مطار الملك فهد   
 م2010زالدمام، عام 

 السعودية العرزية الجوية الخطوص مؤاسة : المصدر
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

تغطي المنطقة الشرقية شبكات االتصىال مىا خىالل    

الخطىىىوص الهاتفيىىىة الثازتىىىة وخطىىىوص الجىىىوال والخىىىط  

وتعتبىىر المنطقىىة الشىىرقية مىىا أعلىى     DSL الرقمىىي

 ..مناطق المملكة في نسبة انتشار الحااب اآللي

تقىىىىدر نسىىىىبة انتشىىىىار الحااىىىىب االلىىىى  زىىىىيا االفىىىىراد  

 م ، 2010وفقاً لبيانات عام %. 53زالشرقية زنسبة 

كما تقدر نسبة انتشار االنترنت زيا االفىراد زالشىرقية    

 .، ف  العام نفسه%43.3زنسبة 

مليىون    1.8كما يقىدر عىدد مسىتخدمي االنترنىت زنحىو       

 .مستخدم

زلى  عىىدد خطىىوص الهىاتف الثازىىت زالمنطقىىة الشىىرقية   

 .ألف خط 734.4زنحو 

وفيمىىىىا يتعلىىىىق زالخىىىىدمات البريديىىىىة فىىىى  المنطقىىىىة  

الشىىىرقية، فقىىىد  زلىىى  عىىىدد مكاتىىىب البريىىىد الرئيسىىىية  

وكالىىة زريديىىة، ونحىىو     16مكتىىب، و نحىىو   77زالمنطقىىة 

 .م2009صندوق زريد للمشتركيا عام  88325

 االتصاالت والخدمات البريدية. 7

 القيمة البيان

 نسبة انتشار الحااب االل 
 زيا االفراد زالشرقية 

)%( 
53 

 نسبة انتشار االنترنت
 زيا االفراد زالشرقية 

)%( 
43.3 

 عدد مستخدمي االنترنت 
 *(مليون مستخدم)

1.8 

 عدد خطوص الهاتف الثازت زالشرقية
 (ألف خط)

734.4 

 خدمات االتصاالت ف  المنطقة الشرقية، 
 م2010عام 

 تقديري زيان )*(

 المعلومات وتقنية  االتصاالت  يئة : المصدر

 القيمة البيان

 77 مكاتب البريد الرئيسية

 16 الوكاالت البريدية

 88325 عدد صناديق البريد للمشتركيا

 23500 عدد صناديق زريد  الوكاالت

 الخدمات البريدية ف  المنطقة الشرقية، 
 م2009عام 

 السعودي البريد مؤاسة : المصدر
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     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

 الرعاية الصحية. 8

 الخدمات التعليمية. 9

 العدد *المدارس عدد 

 1429 مدارس البنيا

 1286 مدارس البنات

 2715 إجمال  عدد مدارس الشرقية

 10.3 )%(المملكة النسبة إل  إجمال  مدارس 

 عدد المدارس في المنطقة الشرقية،  
 م2010عام 

 والثانوية والمتواطة االزتدائية المراح  تشم  : )*(

 والتعليم الترزية واارة : المصدر

 العدد البيان

 33 عدد المستشفيات

 228 عدد المراكز الصحية

 2 عدد مراكز تأ ي  طبي

 10 عدد مراكز المراقبة الصحية الوقائية

 زعض مرافق واارة الصحة ف  المنطقة الشرقية،
 م2010عام  

 الصحة واارة : المصدر

زلىى  عىىدد المىىدارس فىى  المنطقىىة الشىىرقية حىىوال      

مىا إجمىىال   % 10.3م، زنسىبة   2010مدراىة عىام    2715

 1429مىىىدارس المملكىىىة، حيىىى  زلىىى  مىىىدارس البنىىىيا   

مدراىىة، فىى    1286مدراىىة، وعىىدد مىىدارس البنىىات   

 .العام نفسه

يحتىى  قطىىاع الخىىدمات الصىىحية زالمنطقىىة الشىىرقية   

موقعىىاً متميىىزاً زىىيا زىىاقي القطاعىىات الخدميىىة األخىىرى  

نظىىراً لع ميىىة التىىي تفرضىىها طبيعىىة الخىىدمات التىىي    

يقدمها  ذا القطاع التصىالها المباشىر زصىحة أفىراد     

 المجتمع وحياتهم

شىىىىهدت الخىىىىدمات الصىىىىحية التىىىىي تقىىىىدمها واارة    

الصىىىحة زالمنطقىىىة الشىىىرقية تطىىىوراً مشىىىهوداً فىىىي 

جميىىع جوانبهىىىا الوقائيىىىة والعالجيىىة ورعايىىىة األمومىىىة   

والطفولىىة وغير ىىا، وذلىىك فىىي مىىدة امنيىىة قيااىىية     

تحقىىق خاللهىىا تقىىىدماً متميىىزاً فىىىي مؤشىىرات الحالىىىة     

 .الصحية

  33زلىىىىىى  عىىىىىىدد المستشىىىىىىفيات زىىىىىىواارة الصىىىىىىحة  

مستشىىىىف ،  ىىىىذا زاإلضىىىىافة لوجىىىىود العديىىىىد مىىىىا    

مستشىىىفيات القطىىىاع الخىىىاص والجهىىىات الحكوميىىىة  

األخىىىىىىىىرى،  كمستشىىىىىىىىفيات الحىىىىىىىىرس الىىىىىىىىوطن ،    

ومستشىىىىفيات القىىىىوات المسىىىىلحة، ومستشىىىىفيات 

أرامكو، وغير ا ما المستشىفيات، وفقىاً لبيانىات عىام     

 .م2010

كمىىا زلىى  عىىدد المراكىىز الصىىحية زالمنطقىىة الشىىرقية     

مراكىز   10مركز صحي، ومركزيا للتأ ي  الطبي، و  228

 .م2010للمراقبة الصحية الوقائية، عام 
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 مؤشر زيئة االاتثمار للمنطقة الشرقية. ج

تهدف الهيئة العامة لالاىتثمار إلى  تحسىيا زيئىة     

االاىىتثمار فىىي كىى  منطقىىة مىىا منىىاطق المملكىىة  

مىىا خىىالل تحديىىد وقيىىاس عناصىىر القىىوة والضىىعف  

فىىي زيئىىة االاىىتثمار زكىى  منطقىىة وإعىىداد تقىىارير      

دورية عا مؤشر التنافسية لكى  منطقىة يىتم مىا     

خاللىىىه تقيىىىىيم للوضىىىع الىىىىرا ا لمىىىدى  تنافسىىىىية    

المنطقىىة وزيىىان عناصىىر الجىىذب والمزايىىا النسىىبية    

وأوجىىىه القصىىىور وتحديىىىد التحسىىىينات المطلىىىوب     

تنفيىىذ ا لتطىىوير زيئىىة االاىىتثمار وتأ يلهىىا لجىىذب     

  .مزيد ما االاتثمارات الوطنية واألجنبية

م 2009 وفقىىاً لنتىىائج مؤشىىر زيئىىة االاىىتثمار لعىىام     

الذي أعدته وكالة تنمية المناطق صنفت المنطقىة  

الشرقية ضما مناطق المملكة المتقدمىة، حيى    

 حصلت المنطقة الشرقية عل  إجمالي نقاص زلى  

 وفقىا لمؤشىر زيئىة االاىتثمار لعىام      7 مىا    5.22

 م، 2009

ويرجع األداء القوى للمنطقة الشرقية فىي المقىام   

األول إل  االنجااات التي حققتها المنطقىة زمحىاور   

المؤشىىىىرات االقتصىىىىادية األاااىىىىية، ومحفىىىىزات  

 .التنافسية االقتصادية

واىىجلت المنطقىىة الشىىرقية أداءً قويىىاً أيضىىا علىى   

 . مسىىتوى محىىور عوامىى  االزتكىىار وتطىىوير األعمىىال 

وتشىىير  ىىذه النتىىائج إلىى  أن المنطقىىة الشىىرقية       

تتميز زأداء قوي زشك  عام وخصوصىاً فيمىا يتعلىق    

 .زأااايات التنافسية االقتصادية
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     تقع المنطقة الشرقية في موقع ااتراتيج  مهم، في الجزء الشرق  ما المملكة العرزيىة السىعودية، حيى

مىا  %  36.2كيلىومتراً مرزعىاً، ممىا تمثى       778479إنها تط  عل  الخليج العرزىي، وتبلى  مسىاحتها الكليىة حىوالي       

، وزىذلك تعتبىر المنطقىة الشىرقية أواىع إمىارات       مرزع المساحة اإلجمالية للمملكة، والتي تتجاوا مليوني كيلومتر 

وفقىىاً للنتىىائج األوليىىة للتعىىداد العىىام للسىىكان  )نسىىمة، مليىىون  4.1المملكىىة مسىىاحة، ويبلىى  عىىدد اىىكانها حىىوالي   

، وتعىد أقى  المنىاطق    مسىاحتها  ، نظىراً التسىاع   زهىا ، وزذلك تىنخفض الكثافىة السىكانية    (  ى 1431والمساكا لعام  

 .زالسكان إادحاما

     يتىىوافر زالمنطقىىة الشىىرقية العديىىد مىىا المىىوارد الطبيعيىىة ذات األ ميىىة البالغىىة مىىا الناحيىىة االقتصىىادية، مثىى

فىي العديىد مىا     كمىدخالت المواد الخام الزراعية كالفواكه وزعض الخضىروات والحبىوب، وكلهىا يمكىا ااىتخدامها      

الصناعات الغذائية، حي  يقىدر نصىيب المنطقىة الشىرقية مىا المسىاحة المحصىولية لجميىع المحاصىي  زحىوالي           

ما إجمىالي المسىاحة المحصىولية لجميىع المحاصىي  فىي المملكىة فىي         % 7.3ألف  كتار، مما يمث  حوالي  60.6

 .م2009العام نفسه، عام 

          وفيما يتعلق زالموارد المعدنية فالمنطقىة الشىرقية تحتىوي على  العديىد  مىا الثىروات الطبيعيىة المعدنيىة ذات

، السىيليكا األ مية الكبيرة لقطاع التشييد والبناء مث  الحجر الطين  والحجر الجيرى وتراىبات ملىح الطعىام ورمى      

في صناعات األامنت والسيراميك والصناعات الخراىانية وأحجىار    كمدخالتوك   ذه المواد يمكا ااتخدامها 

البناء وملح الطعام والزجىاج والخىزف وغير ىا،  ىذا زاإلضىافة إلى  مىا تقىوم زإنتاجىه الشىركة السىعودية للصىناعات             

، ومنتجىىات مصىىانع تكريىىر البتىىرول، وجميعهىىا يمكىىا ااىىتخدامها فىىي العديىىد مىىا الصىىناعات    (اىىازك)األاااىىية 

التحويلية المعدنية والبالاىتيكية والكيماويىة واألاىمدة الزراعيىة والمالزىس الصىناعية والجلىود الصىناعية وغير ىا          

 .ما الصناعات

       تشىىير احىىدث البيانىىات الراىىمية الصىىادرة عىىا المنطقىىة الشىىرقية أن اإلنتىىاج السىىنوى مىىا الميىىاه المحىىالة فىى

مليىىون متىىر مكعىىب، زينمىىا زلىى  انتىىاج محطىىات السىىاح       883.8نحىىو  م2010المملكىىة العرزيىىة السىىعودية زلىى  عىىام   

ما اإلنتىاج السىنوى مىا الميىاه المحىالة فى  المملكىة، فى          % 55.9مليون متر مكعب، مما يمث    494.4الشرقي 

  .نفسهالعام 

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد



 مركز معلومات غرفة الشرقية 33

        الىف مشىترك، ممىا يمثى       1043.2كما زل  عدد المشتركيا ف  خىدمات الكهرزىاء فى  المنطقىة الشىرقية نحىو

 .م2010ما إجمالي عدد المشتركيا ف  خدمات الكهرزاء ف  المملكة زنهاية عام % 17.4

   مىروراً زكى     زالىدمام ترتبط المنطقة الشرقية زمنطقة الريال زخط السكك الحديدية الذي يرزط مدينىة الريىال

كيلىو متىر    556 كيلىو متىرًا، كمىا يوجىد خىط آخىر زطىول        449 والهفوف، ويبل  طىول  ىذا الخىط    وزقيقما الظهران 

والهفىوف وحىىرل   زبقيىق ويصى  إلىى  الريىال مىروراً     زالىدمام مخصىص للبضىائع يبىدأ مىا مينىاء الملىىك عبىد العزيىز        

  والخرج،

        كمىا زلى  عىدد الركىاب     م2010رحلىة عىام    11439 زالىدمام زل  عدد الىرحالت الجويىة عبىر مطىار الملىك فهىد الىدولي ،

  .نفسهألف راكب، ف  العام  1147ألف راكب، وزل  عدد الركاب المغادريا  نحو   1176القادميا نحو  

       اىفينة   365التجىاري   الجبيى  اىفينة ولمينىاء    2243يقدر عدد السفا  العىازرة لمينىاء الملىك عبىد العزيىز زنحىو

 .افينة 1654 زالجبي ولميناء الملك فهد 

 كمىا تقىدر نسىبة     م2010وفقاً لبيانات عىام   %.53تقدر نسبة انتشار الحااب االل  زيا االفراد زالشرقية زنسبة  ،

 .، ف  العام نفسه%43.3انتشار الحااب االنترنت زيا االفراد زالشرقية زنسبة 

   ألىىف مسىىتخدم، وزلىى  عىىدد خطىىوص الهىىاتف الثازىىت زالمنطقىىة    1820كمىىا يقىىدر عىىدد مسىىتخدمي االنترنىىت زنحىىو

 .ألف خط 734.4الشرقية زنحو 

 مستشف ،  ذا زاإلضافة لوجود العديد مىا مستشىفيات القطىاع      33زل  عدد المستشفيات زواارة الصحة

الخىىىاص والجهىىىات الحكوميىىىة األخىىىرى،  كمستشىىىفيات الحىىىرس الىىىوطن ، ومستشىىىفيات القىىىوات المسىىىلحة،          

 .م2010، وغير ا ما المستشفيات، وفقاً لبيانات عام أرامكوومستشفيات 

      مراكىىز  10مركىىز صىىحي، ومركىىزيا للتأ يىى  الطبىىي،      228كمىىا زلىى  عىىدد المراكىىز الصىىحية زالمنطقىىة الشىىرقية

 .م2010للمراقبة الصحية الوقائية، عام 

  مىا إجمىال  مىدارس    % 10.3م، زنسبة  2010مدراة عام  2715زل  عدد المدارس ف  المنطقة الشرقية حوال

 .مدراة، ف  العام نفسه 1286مدراة، وعدد مدارس البنات  1429المملكة، حي  زل  مدارس البنيا 

   م الىذي أعدتىه وكالىة تنميىة المنىاطق صىنفت المنطقىة الشىرقية          2009 وفقاً لنتائج مؤشر زيئىة االاىتثمار لعىام

وفقىا   7 مىا  5.22 ضما مناطق المملكة المتقدمىة، حيى  حصىلت المنطقىة الشىرقية على  إجمىالي نقىاص زلى          

  م،2009 لمؤشر زيئة االاتثمار لعام 

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد
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 عدد المصانع المنتجة في المنطقة الشرقية،  . 1

 م2011حت  نهاية عام 

المصانع المنتجة في المملكة العرزية  
 (م2011 - 2007)السعودية، خالل الفترة 

 الفص  الثاني

 م2011أداء االنشطة االقتصادية ف  المنطقة الشرقية عام  
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عدد مصانع المنطقة الشرقية نسبة عدد مصانع المنطقة الشرقية إل  عدد مصانع المملكة 

المرخصىىىة زموجىىىب  -زلىىى  عىىىدد المصىىىانع المنتجىىىة     

نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنيىة وااىتثمار   

زالمملكىىة العرزيىىة السىىعودية،    -رأس المىىال األجنبىىي  

 .م2011مصنعاً ، وذلك حت  نهاية عام   5043

ارتفىىع معىىدل النمىىو السىىنوي لعىىدد المصىىانع المنتجىىة   

م، مقارنىة  2011نهاية عىام  %  24.6في المملكة زحوالي  

 .م2007زنهاية عام 

المرخصىىىة زموجىىىب  -يقىىىدر عىىىدد المصىىىانع المنتجىىىة  

نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنيىة وااىتثمار   

 1157 زالمنطقىىىىة الشىىىىرقية    -رأس المىىىىال االجنبىىىىي  

%  22.9م، مما يمثى    2011مصنع، وذلك حت  نهاية عام 

 .ما إجمالي مصانع المملكة نهاية العام نفسه

احتلت المنطقة الشرقية المركز الثال  على  مسىتوى   

المملكة ما حي  عدد المصانع الموجودة زهىا، وذلىك   

زعىىىىد منطقتىىىى  الريىىىىال ومكىىىىة المكرمىىىىة، نهايىىىىة                 

 .م2011عام 

زلغىىت الزيىىادة فىىي عىىدد المصىىانع المنتجىىة زالمنطقىىة   

مصىىىىىنعاً، مقارنىىىىىة              253م زنحىىىىىو  2011نهايىىىىىة عىىىىىام   

 .م2007زعام 

ارتفىىع معىىدل النمىىو السىىنوي لعىىدد المصىىانع المنتجىىة   

م، مقارنىة  2011نهايىة عىام   %  28في المنطقىة زحىوالي    

 .م2007زنهاية عام 

 (%) (مصنع)

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 مركز معلومات غرفة الشرقية

 السنة
 (البيان تراكمي)

 عدد المصانع  المنتجة
في المملكة العرزية 

 السعودية
 (مصنع)

 عدد المصانع  المنتجة
 في المنطقة الشرقية

 (مصنع)

2007 4048 904 

2009 4561 994 

2011 5043 1157 

 المصانع المنتجة في المنطقة الشرقية،
 (م2011 - 2007)خالل الفترة  

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 م2011أداء النشاص الصناعي زالمنطقة الشرقية عام . أوالً 
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األ ميىىىة النسىىىبية لمصىىىانع المنطقىىىة الشىىىىرقية                . 2
 ما حي  النشاص الصناعي

 األنشطة الصناعية للمصانع المنتجة، 
 م2011في المنطقة الشرقية، حت  نهاية عام  

 األخرى الالفلزية المعادن منتجات صناعة شغلت

  عدد حي  ما األول  المرتبة (معدنية غير منتجات)

  181 عدد ا زل  حي  الشرقية، المنطقة مصانع

   .م 2011 عام نهاية مصنعاً،

  والمشروزات الغذائية المنتجات صناعة شغلت كما

  المنطقة مصانع عدد حي  ما الثانية المرتبة

  عام نهاية مصنعاً، 151  عدد ا زل  حي  الشرقية،

 .م2011

  الكيميائية والمنتجات المواد صناعة احتلت كذلك

  المنطقة مصانع عدد حي  ما الثالثة المرتبة

  عام نهاية مصنعاً 133  عدد ا زل  حي  الشرقية

 .م2011

 ما) األخرى الالفلزية المعادن منتجات مصانع تمث 

  المنطقة مصانع عدد إجمالي ما %15.6 نسبته

 ما %22.2  حوالي وتمث  م،2011 عام نهاية الشرقية،

  عل  الالفلزية المعادن منتجات مصانع عدد إجمالي

  العام نهاية .السعودية العرزية المملكة مستوى

 .نفسه

   والمشروزات الغذائية المنتجات مصانع تمث  كما

  الشرقية، المنطقة مصانع عدد إجمالي ما 13.1%

 عدد إجمالي ما %19.2 حوالي  وتمث  م،2011 نهاية

  مستوى عل  والمشروزات الغذائية المنتجات مصانع

 .نفسه العام نهاية السعودية، العرزية المملكة

  %11.5 الكيميائية والمنتجات المواد مصانع تمث  كذلك 

 عام نهاية الشرقية المنطقة مصانع عدد إجمالي ما

  مصانع عدد إجمالي ما %24  حوالي وتمث  ، م2011

  مستوى عل  الكيميائية والمنتجات المواد صناعة

 .نفسه العام نهاية السعودية، العرزية المملكة
   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 مركز معلومات غرفة الشرقية

 151 صناعة المنتجات الغذائية

 18 صناعة المنسوجات

 15 صناعة المالزس

 8 صناعات جلدية

 24 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

 49 صناعة الورق  ومنتجاته

 15 الطباعة والنشر

 37 صناعة المنتجات البترولية المكررة

 133 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

 120 صناعة منتجات المطاص واللدائا

 181 الالفلزيةصناعة منتجات المعادن 

 83 الصناعات األاااية للمعادن

 112 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية

 46 صناعة اآلالت والمعدات

 33 صناعة اآلالت واألجهزة الكهرزائية

 8 صناعة معدات وأجهزة الراديو والتليفزيون، واالتصاالت

 5 االجهزة المتخصصة

 37 صناعة المركبات والمقطورات

 6 صناعة معدات النق  األخرى

 65 صناعة األثاث

 النفايات والخردة ( تشغي )إعادة التدوير 
 (المعدنية وغير المعدنية)

11 

 1157 إجمالي عدد المصانع
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حجم العمالة في المصانع المنتجة زالمنطقة  
 (م2011 - 2007)الشرقية، خالل الفترة 

حجم العمالة في المصانع المنتجة زالمنطقة  
 (م2011 - 2007)الشرقية، خالل الفترة 

حجىىىم العمالىىىة فىىىي المصىىىانع المنتجىىىة زالمنطقىىىة   . 3
 م2011الشرقية، حت  نهاية عام 

 المرخصة - المنتجة المصانع عمال عدد إجمالي زل 

 الوطنية الصناعات وتشجيع حماية نظامي زموجب

 العرزية زالمملكة - االجنبي المال رأس وااتثمار

  عام نهاية حت  وذلك عامالً، ألف 637.9  السعودية

 .م2011

  زالمصانع العمالة لحجم السنوي النمو معدل ارتفع

  ، م2011 عام نهاية %46.1 زحوالي المملكة في المنتجة

 .م2007 عام زنهاية مقارنة

 المرخصة - المنتجة المصانع عمال عدد إجمالي يقدر

 الوطنية الصناعات وتشجيع حماية نظامي زموجب

   الشرقية زالمنطقة - االجنبي المال رأس وااتثمار

 يمث  مما م،2011 عام نهاية حت  وذلك عام ، ألف  159.8

  العام نهاية المملكة، زمصانع العمالة حجم ما  25.1%

   .نفسه

 مستوى عل  الثال  المركز الشرقية المنطقة احتلت

   زها الموجودة المصانع عمال عدد حي  ما المملكة

 .المكرمة ومكة الريال منطقتي زعد وذلك

 زالمنطقة المنتجة المصانع عمال عدد في الزيادة زلغت

 زنهاية مقارنة عام ، ألف  49.5   زنحو م2011 عام نهاية

 .م2007 عام

  زالمصانع العمالة لحجم السنوي النمو معدل ارتفع

 نهاية %44.9 زحوالي الشرقية المنطقة في المنتجة

 .م2007 عام زنهاية مقارنة م،2011 عام

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 مركز معلومات غرفة الشرقية

 )%( (ألف عام )
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عدد عمال مصانع المنطقة الشرقية

نسبة عدد عمال مصانع المنطقة الشرقية إل  عمال مصانع المملكة 

 السنة
 (البيان تراكمي)

عدد عمال  المصانع  
المنتجة في المملكة 
 العرزية السعودية

 (ألف عام )

عدد عمال المصانع  
المنتجة في المنطقة 

 الشرقية

 (ألف عام )

2007 436.7 110.3 

2009 519.8 127.4 

2011 637.9 159.8 

   والصناعة التجارة واارة : المصدر
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 األ مية النسبية لعمال مصانع المنطقة الشرقية . 4

 ما حي  النشاص الصناعي   
عدد عمال مصانع المنطقة الشرقية حسب النشاص 

 م2011الصناعي، حت  نهاية عام  

  غير منتجات) الالفلزية المعادن منتجات صناعة جاءت

 عمال عدد حي  ما األول  المرتبة في (معدنية

  آالف 21.9  عدد م زل  حي  الشرقية، المنطقة مصانع

 .م2011 عام نهاية  عام ،

 في للمعادن األاااية الصناعات صناعة تليها

 المنطقة مصانع عمال عدد حي  ما الثانية المرتبة

   ألف 20.6 عا يزيد زما عدد م قدر حي  الشرقية

   م، 2011 عام نهاية عام 

   والمشروزات الغذائية المنتجات صناعة احتلت كذلك

 المنطقة مصانع عمال عدد حي  ما الثالثة المرتبة

  عام نهاية عام ، ألف  19.3  عدد م زل  حي  الشرقية،

 . م 2011

يمث  عمىال صىناعة منتجىات المعىادن الالفلزيىة األخىرى       
ما  إجمالي عمىال مصىانع المنطقىة    % 13.7ما نسبته  

% 24م، و ىىم يمثلىىون حىىوالي  2011الشىىرقية، نهايىىة عىىام   
مىا إجمىىالي عمىىال صىناعة منتجىىات المعىىادن الالفلزيىىة   

علىى  مسىىتوى المملكىىة ( منتجىىات غيىىر معدنيىىة)األخىىرى 
 . العرزية السعودية، نهاية العام نفسه

كما يمثى  عمىال مصىانع صىناعة الصىناعات األاااىية       
مىىا  إجمىىالي عمىىال مصىىانع المنطقىىة  % 12.9للمعىىادن  

% 46.4م، و م  يمثلون حوالي   2011الشرقية، نهاية عام 
ما إجمالي عمال مصانع صناعة الصناعات األاااىية  
للمعىىادن علىى  مسىىتوى المملكىىة العرزيىىة السىىعودية،      

 . نهاية العام نفسه

كىىىىىذلك يمثىىىىى  عمىىىىىال مصىىىىىانع المنتجىىىىىات الغذائيىىىىىة   
ما إجمالي عمال مصانع المنطقىة  % 12.1والمشروزات 

م، و ىىم زىىدور م يمثلىىون  حىىوالي    2011الشىىرقية، نهايىىة  
مىىا إجمىىالي عمىىال مصىىانع صىىناعة المنتجىىىات      % 15.7

الغذائيىىة والمشىىروزات علىى  مسىىتوى المملكىىة العرزيىىة   
 . السعودية، نهاية العام نفسه

 مركز معلومات غرفة الشرقية

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 19287 صناعة المنتجات الغذائية

 1318 صناعة المنسوجات

 1094 صناعة المالزس

 562 صناعات جلدية

 2828 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

 7701 صناعة الورق  ومنتجاته

 1966 الطباعة والنشر

 14585 صناعة المنتجات البترولية المكررة

 14946 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

 11025 صناعة منتجات المطاص واللدائا

 21895 الالفلزيةصناعة منتجات المعادن 

 20565 الصناعات األاااية للمعادن

 13195 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية

 10505 صناعة اآلالت والمعدات

 5885 صناعة اآلالت واألجهزة الكهرزائية

 594 صناعة معدات وأجهزة الراديو والتليفزيون، واالتصاالت

 485 االجهزة المتخصصة

 4369 صناعة المركبات والمقطورات

 330 صناعة معدات النق  األخرى

 5730 صناعة األثاث

 النفايات والخردة ( تشغي )إعادة التدوير 
 (المعدنية وغير المعدنية)

978 

 159843 إجمالي عدد العمال
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قيمة تموي  المصانع المنتجة في المملكة العرزية  
 (م2011 - 2007)السعودية، خالل الفترة 

قيمة تموي  المصانع المنتجة في المنطقة  
 (م2011 - 2007)الشرقية، خالل الفترة 

قيمة تموي  المصانع المنتجة في المنطقىة الشىرقية،   . 5
 م2011حت  نهاية عام 

 المرخصة - المنتجة المصانع تموي  قيمة إجمالي زل 

 الوطنية الصناعات وتشجيع حماية نظامي زموجب

 السعودية العرزية زالمملكة - االجنبي المال رأس وااتثمار

 .م2011  عام نهاية حت  وذلك ريال، مليار  507.0   نحو

 المنتجة المصانع تموي  لقيمة السنوي النمو معدل ارتفع

 زنهاية مقارنة م،2011 عام نهاية %51.4 زحوالي المملكة في

 .م2007 عام

 زموجب المرخصة - المنتجة المصانع تموي  قيمة تقدر

 رأس وااتثمار الوطنية الصناعات وتشجيع حماية نظامي

 ريال، مليار  230.2  نحو الشرقية زالمنطقة - االجنبي المال

 ما  %45.4 نسبته ما يمث  مما م،2011  عام نهاية حت  وذلك

 .نفسه العام نهاية المملكة، مصانع تموي  قيمة إجمالي

 مستوى عل  األول المركز الشرقية المنطقة احتلت

 زها، الموجودة المصانع تموي  قيمة حي  ما المملكة

 .م2011  عام نهاية

 زالمنطقة المنتجة المصانع تموي  قيمة في الزيادة تقدر

 عام زنهاية مقارنة ريال، مليار  69.2   زنحو م2011 عام نهاية

  .م2007

 المنتجة المصانع تموي  لقيمة السنوي النمو معدل ارتفع

 م2011 عام نهاية  %43.0 زحوالي الشرقية المنطقة في

    .م2007 عام زنهاية مقارنة

 )%( (مليار ريال)

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 مركز معلومات غرفة الشرقية
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حجم تموي  مصانع المنطقة الشرقية

نسبة تموي  مصانع المنطقة الشرقية إل  تموي  مصانع المملكة 

 السنة
 (البيان تراكمي)

حجم تموي  المصانع  
المنتجة في المملكة 
 العرزية السعودية

 (مليار ريال)

حجم تموي   المصانع  
المنتجة في المنطقة 

 الشرقية

 (مليار ريال)

2007 334.8 161.0 

2009 399.3 192.4 

2011 507.0 230.2 

   والصناعة التجارة واارة : المصدر
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األ ميىىة النسىىبية لقيمىىة تمويىى  مصىىانع المنطقىىة     . 6
 الشرقية ما حي  النشاص الصناعي

قيمة تموي  مصانع المنطقة الشرقية حسب  
 م2011النشاص الصناعي، حت  نهاية عام  

  المرتبة المكررة البترولية المنتجات صناعة شغلت

 الشرقية المنطقة مصانع تموي  قيمة حي  ما األول 

   عام نهاية ريال، مليار 124.6 تمويلها قيمة زل  حي 

   .م2011

  المرتبة الكيميائية والمنتجات المواد صناعة احتلت كما

 الشرقية، المنطقة مصانع تموي  قيمة حي  ما الثانية

 عام نهاية ريال، مليار  32.9  تمويلها قيمة زلغت حي 

 . م2011

  المرتبة للمعادن األاااية الصناعات شغلت كذلك

 الشرقية، المنطقة مصانع تموي  قيمة حي  ما الثالثة

  عام نهاية ريال، مليار  31.5  تمويلها قيمة زلغت حي 

 . م2011

  ما المكررة البترولية المنتجات صناعة تموي  قيمة تمث 

 مصانع تموي  قيمة إجمالي ما % 54.1 نسبته

 ما %62 حوالي ويمث  م،2011 نهاية الشرقية المنطقة

  المكررة البترولية المنتجات مصانع تموي  قيمة إجمالي

  العام نهاية السعودية، العرزية المملكة مستوى عل 

 .نفسه

  والمنتجات المواد صناعة تموي  قيمة تمث  كما

 مصانع تموي  قيمة إجمالي ما %14.3  الكيميائية

 %39.9  حوالي  ويمث  م،2011 نهاية الشرقية المنطقة

  المواد صناعة مصانع تموي  قيمة إجمالي ما

 العرزية المملكة مستوى عل  الكيميائية والمنتجات

 .نفسه العام نهاية السعودية،

 للمعادن األاااية الصناعات تموي  قيمة تمث  كما

 المنطقة مصانع تموي  قيمة إجمالي ما 13.7%

  إجمالي ما %77.0 حوالي ويمث  م،2011 نهاية الشرقية،

 مستوى عل  للمعادن األاااية الصناعات تموي  قيمة

 .نفسه العام نهاية السعودية، العرزية المملكة

 مركز معلومات غرفة الشرقية

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 النشاص الصناعي

 (البيان تراكمي)
 إجمالي التموي 

 (مليون ريال)

 6216.3 صناعة المنتجات الغذائية

 462.3 صناعة المنسوجات

 61.6 صناعة المالزس

 94.8 صناعات جلدية

 784.2 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

 2596.4 صناعة الورق  ومنتجاته

 379.0 الطباعة والنشر

 124579.0 صناعة المنتجات البترولية المكررة

 32871.7 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

 3332.8 صناعة منتجات المطاص واللدائا

 15619.1 الالفلزيةصناعة منتجات المعادن 

 31540.9 الصناعات األاااية للمعادن

 3444.8 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية

 2369.3 صناعة اآلالت والمعدات

 1768.6 صناعة اآلالت واألجهزة الكهرزائية

 250.7 صناعة معدات وأجهزة الراديو والتليفزيون، واالتصاالت

 148.3 االجهزة المتخصصة

 666.4 صناعة المركبات والمقطورات

 77.6 صناعة معدات النق  األخرى

 2290.3 صناعة األثاث

 النفايات والخردة( تشغي )إعادة التدوير 
 (المعدنية وغير المعدنية) 

656.9 

 230210.8 إجمالي تموي  المصانع
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 النشاص التجاري زالمملكة العرزية السعودية . 1

 النشاص التجاري زالمملكة العرزية السعودية،  
 ( ى1433 - 1431)خالل الفترة 

 م2011النشاص التجاري في المنطقة الشرقية عام : ثانياً 

زلىىى  عىىىدد السىىىجالت التجاريىىىة المسىىىجلة زمكاتىىىب السىىىج   

 ىىىى  نحىىىو   1432التجىىىاري علىىى  مسىىىتوى المملكىىىة فىىىي عىىىام   

 .اج  ف  العام السازق 77686اج ، مقاز    98785

كما زل  عدد السجالت التجارية المسجلة لسىيدات األعمىال   

زمكاتىىب السىىج  التجىىاري علىى  مسىىتوى المملكىىة فىىي عىىام    

اىج  فى  العىام     5721اج ، مقازى     10533 ى نحو  1432

 .السازق

كىىذلك زلىى  عىىدد الوكىىاالت التجاريىىة المسىىجلة زفىىروع الىىواارة   

وكالىىة،   504 ىى  نحىىو   1432على  مسىىتوى المملكىة فىىي عىىام   

 .وكالة ف  العام السازق 556مقاز   

زلىى  عىىدد رخىىىص مكاتىىب المهىىا الحىىىرة المسىىجلة زفىىىروع      

  356 ىى  نحىو   1432الىواارة على  مسىتوى المملكىة فىي عىام       

 .رخصة ف  العام السازق  385رخصة، مقاز   

وزل  عدد رخص محالت ومشاغ  الذ ب المسىجلة زفىروع   

 183 ىىى نحىىو  1432الىىواارة علىى  مسىىتوى المملكىىة فىىي عىىام   

 .رخصة ف  العام السازق 133رخصة، مقاز  

كىذلك زلى  عىدد العالمىات التجاريىة المسىجلة زفىروع الىواارة         

عالمىة،   4634 ىى نحىو    1432عل  مستوى المملكة في عام 

 .عالمة ف  العام السازق 3447مقاز  

يذكر أن عدد السجالت التجاريىة المسىجلة زمكاتىب السىج      

التجىىاري علىى  مسىىتوى المملكىىة فىىي الرزىىع األول مىىا عىىام        

اىىج ، وأن عىىدد السىىجالت   43257 ىىى قىىد زلىى  نحىىو  1433

التجاريىىىة المسىىىجلة لسىىىيدات األعمىىىال زمكاتىىىب السىىىىج       

اىج ، وعىدد    6119التجىاري على  مسىتوى المملكىة  قىد زلى         

الوكىىاالت التجاريىىة المسىىجلة زفىىروع الىىواارة علىى  مسىىتوى       

 .وكالة، ف  نفس الفترة  151المملكة قد زل   

 (اجالً)

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 مركز معلومات غرفة الشرقية

 1432 1431 البيان
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عدد السجالت التجارية المسجلة زمكاتب السج  
 ( ى1433 - 1431)التجاري زالمملكة، خالل الفترة 

   والصناعة التجارة واارة : المصدر
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   والصناعة التجارة واارة : المصدر
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 مركز معلومات غرفة الشرقية 41

 السجالت القائمة زالمنطقة الشرقية،  
 (م 2010  - 2006)خالل الفترة 

 (اجالً)

   والصناعة التجارة واارة : المصدر

 السنة
في السجالت القائمة عدد 

 المنطقة الشرقية

 (اجالً)

2006 7625 

2007 14256 

2008 13065 

2009 13031 

2010 14429 

 إجمالي عدد السجالت القائمة 
 2010حت  نهاية 

157907 

   والصناعة التجارة واارة : المصدر
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المملكة العرزية السعودية المنطقة الشرقية

 السجالت المشطوزة زالمنطقة الشرقية،  
 (م 2010  - 2006)خالل الفترة 

 لعام األول الرزع خالل المسجلة التجارية السجالت عدد زل 

 النحو عل  الشرقية المنطقة مدن زعض في  ى1433

 ، اج  4113 زالدمام التجاري السج  زمكتب :التالي

 و اج ، 1599 االحساء وقرى اج ، 1495 الجبي  وزمكتب

 .اج  1107  الباطا زحفر

يىىىىىذكر أن عىىىىىدد السىىىىىجالت القائمىىىىىة زالمملكىىىىىة العرزيىىىىىة    

ألىف اىج ،      913.3قىد زلى     2010السعودية حت  نهاية عىام  

كمىا زلى  عىدد السىىجالت القائمىة زالمنطقىة الشىرقية حتىى        

 .ألف  اجالً  157.9م نحو  2010نهاية عام  

% 17.3تمثىى  السىىجالت القائمىىة زالمنطقىىة الشىىرقية نحىىو     

مىىىا إجمىىىال  عىىىدد السىىىجالت القائمىىىة زالمملكىىىة العرزيىىىة    

 . م2010السعودية حت  نهاية عام  

ارتفىىىع معىىىىدل النمىىىىو السىىىنوي لعىىىىدد السىىىىجالت القائمىىىىة   

م، مقارنىة زعىىام  2010عىام  % 10.7زالمنطقىة الشىرقية زحىوالي    

 .م2009

كمىىا زلىى  عىىدد السىىجالت المشىىطوزة زالمنطقىىة الشىىرقية    

م، فىىى  حىىىيا زلىىى  إجمىىىال  عىىىدد   2010اىىىجالً فىىىي عىىىام   513

. م2010حت  نهايىة عىام   ( زيان تراكمي)السجالت المشطوزة 

 .ألف اجالً 68.6نحو  

تمثىىى  السىىىجالت المشىىىطوزة زالمنطقىىىة الشىىىرقية نحىىىو       

مىىا إجمىىال  عىىدد السىىجالت المشىىطوزة زالمملكىىة   % 20.5

 . م2010العرزية السعودية حت  نهاية عام  

زينمىىا زلىى  عىىدد السىىجالت القائمىىة والمشىىطوزة زالمنطقىىة  

 .ألف  اجالً  226.5نحو   . م2010الشرقية حت  نهاية عام  

تمث  السىجالت القائمىة والمشىطوزة زالمنطقىة الشىرقية      

مىىىىىىا إجمىىىىىىال  عىىىىىىدد السىىىىىىجالت القائمىىىىىىة   % 18.2نحىىىىىىو  

والمشطوزة زالمملكة العرزيىة السىعودية حتى  نهايىة عىام      

 . م2010

 النشاص التجاري زالمنطقة الشرقية. 2
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زل  المجموع الكلىي لعىدد الىرحالت الوافىدة للمملكىة حتى        

مليىون، تمثى  الىرحالت     15.3نحىو    2011الرزع الثالى  مىا عىام    

% 8.3، زينمىىا تمثىى  رحىىالت اليىىوم الواحىىد   % 91.7السىىياحية  

مىىا إجمىىال  لعىىدد الىىرحالت الوافىىدة للمملكىىة  فىى  نفىىس   

 .الفترة

كانىىت أكبىىر عىىدد للىىرحالت السىىياحية الوافىىدة إلىى  المملكىىة   

م قىدمت مىا دول الشىرق     2011خالل الرزىع الثالى  مىا عىام     

مليىون رحلىة زنسىىبة     3.2األواىط، حيى  زلى  عىىدد ا نحىو      

٪ ما إجمىالي الىرحالت السىياحية، تليهىا دول جنىوب       59.2

٪، ثىم دول إفريقيىا    21.9مليون رحلة زنسىبة     1.2آايا زنحو 

 . ٪ 7.5ألف رحلة زنسبة   416زنحو   

وعلىى  مسىىتوى الىىدول تمثىى  الكويىىت، وجمهوريىىة مصىىر        

العرزية، والهند، واإلمارات العرزية المتحدة، وقطر المراتب 

الخمس األول  مىا حيى  عىدد الىرحالت السىياحية الوافىدة       

 .م2011إل  المملكة في الرزع الثال  عام 

مليىار ريىال اىعودي      11.2أنفق السياح الوافىدون مىا يقىارب    

م زااىىتثناء تكىىاليف النقىى    2011خىىالل الرزىىع الثالىى  مىىا عىىام  

٪  على  التسىوق،    33.2: الدولي، مواعة عل  النحو التىالي  

٪ علىى   15.1٪ علىى  مرافىىق اإليىىواء، و نسىىبة   28.8وزنسىىبة 

 .المواصالت

 مركز معلومات غرفة الشرقية

 م 2011النشاص السياحي في المنطقة الشرقية : ثالثاً 

 الشرقية للمنطقة و للمملكة الوافدة السياحية الرحالت .أ

الرحالت السياحية ورحالت اليوم الواحد الوافدة 
 م2011للمملكة، حسب األرزاع عام 

 نوع الرحلة
 (الف رحلة)

 الرزع 
 األول  

 الرزع  
 الثان 

 الرزع
 الثال  

 الفترة
(  ابتمبر -يناير )

 م2011

 1265 643 250 372 رحالت اليوم الواحد

 14015 5528 5199 3288 الرحالت السياحية

 15280 6171 5450 3659 المجموع

 واالثار للسياحة العامة الهيئة ماس، مركز ، م IVS)  2011  (  الوافديا  الزوار مسح : المصدر

 الرحالت السياحية المحلية للمنطقة الشرقية،  
 م2011حسب األرزاع عام 

 عدد الرحالت
 (الف رحلة)

 الرزع 
 األول  

 الرزع  
 الثان 

 الرزع
 الثال  

 الفترة
(  ابتمبر -يناير )

 م2011

المملكة العرزية 
 السعودية

4895 4718 6407 16020 

 2000 711 660 629 المنطقة الشرقية

اال مية النسبية 
الشرقية  للمنطقة 
)%( 

12.8 14.0 11.1 12.5 

 واالثار للسياحة العامة الهيئة ماس، مركز ، م DOTS)  2011  (  الوافديا  الزوار مسح : المصدر

 عدد الرحالت السياحية الوافدة للمملكة. 1

زلى  المجمىوع الكلىي لعىدد الىرحالت المحليىة فىي المملكىة           

 م، 2011مالييا رحلة حت  نهاية الرزع الثال  ما عام   16

زلىىى  المجمىىىوع الكلىىىي لعىىىدد الىىىرحالت المحليىىىة للمنطقىىىة  

 2نحىىو    2011الشىىرقية  حتىى  نهايىىة الرزىىع الثالىى  مىىا عىىام        

ما إجمال  عدد الرحالت المحلية % 12.5مليون، مما يمث  

 .ف  المملكة ف  نفس الفترة

 عدد الرحالت السياحية للمنطقة الشرقية. 2
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زلىىى   عىىىدد فنىىىادق المنطقىىىة الشىىىرقية حسىىىب التصىىىنيف  

مىىا إجمىىال   % 11.6م، زنسىىبة 2010فنىىدقاً، عىىام   39الجديىىد  

 .فنادق المملكة العرزية السعودية ف  العام نفسه

تتنوع درجات الفنادق فىي المنطقىة الشىرقية، حيى  تضىم      

مىىا % 19.7فنىىدق خمسىىة نجىىوم، ممىىا يمثىى      12المنطقىىة 

وفقىىىاً . إجمىىال  عىىدد الفنىىادق الخمسىىىة نجىىوم زالمملكىىة     

 .م2010لبيانات عام 

% 16.7فنادق ارزعة نجوم، مما يمث   5كما تضم المنطقة  

مىا إجمىىال  عىىدد الفنىىادق االرزعىىة نجىىوم زالمملكىىة، كىىذلك   

مىا  % 7.4فنىادق ثالثىة نجىوم، ممىا يمثى        9تضم المنطقة 

إجمال  عدد الفنادق الثالثة نجىوم زالمملكىة، وفقىاً لبيانىات     

 .م2010عام 

 4269تحتىوي جميىع فنىىادق المنطقىة الشىىرقية على  نحىىو      

% 14.5م، زمىىا يمثىى  حىىوالي    2010غرفىىة، طبقىىاً لبيانىىات عىىام  

 .ما إجمالي غرف الفنادق زالمملكة، في العام نفسه

غرفىة   2390كما تضىم فنىادق المنطقىة الشىرقية حىوالي       

في فنادق الخمسة نجوم في المنطقة، مما يمث  حىوالي  

مىىىا إجمىىىالي غىىىرف فنىىىادق الخمسىىىة نجىىىوم فىىىي     % 20.4

 م،  2010المملكة، عام 

غرفة في فنادق األرزعة نجىوم ،   734كما إنها تضم حوالي 

مىا إجمىالي غىرف فنىادق االرزعىة      % 24.2مما يمث  حوالي 

 .نجوم في المملكة،  ف  العام نفسه

 مركز معلومات غرفة الشرقية

 الشرقية المنطقة في واإلقامة االيواء اماكا .ب

 توايع غرف الفنادق في المنطقة الشرقية 
 م2010عام  

 م2010فنادق المنطقة الشرقية، عام 

 واالثار للسياحة العامة الهيئة ماس، مركز م،2010 والجودة للتراخيص العامة االدارة : المصدر

 

 نوع الفنادق

زالمملكة العرزية  
 السعودية

 (غرفة)

زالمنطقة  
 الشرقية

 (غرفة)

اال مية النسبة 
للمنطقة 
 الشرقية
)%( 

 20.4 2390 11706 خمسة نجوم

 24.2 734 3030 ارزعة نجوم

 9.5 690 7274 ثالثة نجوم

 6.1 455 7498 نجمتان

 14.5 4269 29507 مجموع الغرف

إجمال  الغرف 
 التصنيف القديم

102305 5108 5 

 واالثار للسياحة العامة الهيئة ماس، مركز م،2010 والجودة للتراخيص العامة االدارة : المصدر

 الفنادق في المنطقة الشرقية. 1

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد

 التصنيف

زالمملكة العرزية  
 السعودية

 (فندق)

زالمنطقة  
 الشرقية 

 (فندق)

اال مية النسبة 
للمنطقة 
 الشرقية
)%( 

 19.7 12 61 خمسة نجوم

 16.7 5 30 ارزعة نجوم

 7.4 9 122 ثالثة نجوم

 10.5 13 124 نجمتان

 11.6 39 337 اجمال  الفنادق

إجمال  الفنادق 
 التصنيف القديم

1140 62 5.4 
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 الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية. 2

الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية، 
زلىىى  إجمىىىالي عىىىدد الوحىىىدات السىىىكنية المفروشىىىة فىىىي       م2010عام 

م، 2010وحىىدة، وفقىىاً لبيانىىات عىىام     138المنطقىىة الشىىرقية  

مىىا الوحىىدات السىىكنية المفروشىىة فىىي   %  14.1ممىىا يمثىى  

 .المملكة العرزية السعودية، ف  العام نفسه

تحتىىىوي الوحىىىىدات السىىىىكنية المفروشىىىىة فىىىىي المنطقىىىىة   

% 16.6م، ممىىا يمثىى    2010شىىقة عىىام  7917الشىىرقية علىى   

مىىىىا إجمىىىىالي شىىىىقق الوحىىىىدات السىىىىكنية المفروشىىىىىة      

 .زالمملكة، في العام نفسه

وكالىىة اىىفر وفقىىاً لبيانىىات   139يوجىىد زالمنطقىىة الشىىرقية 

مىىىا إجمىىىال  عىىىدد وكىىىاالت  % 17.6م، ممىىىا يمثىىى  2010عىىىام 

 .السفر ف  المملكة العرزية السعودية ف  العام نفسه

كمىىىا زلىىى  عىىىدد منظمىىىي الىىىرحالت السىىىياحية زالمنطقىىىة    

مىا  % 15.6م، ممىا يمثى    2010منظم عام   26الشرقية نحو   

إجمىىىىال  عىىىىدد وكىىىىاالت السىىىىفر فىىىى  المملكىىىىة العرزيىىىىة    

 .السعودية ف  العام نفسه

 

 وكاالت السفر المرخصة ف  المنطقة الشرقية. 3

وكاالت السفر المرخصة ف  المنطقة الشرقية، 
 م2010

 البيان
زالمملكة العرزية 
 السعودية

زالمنطقة 
 الشرقية

 

األ مية النسبية 
للمنطقة 
 الشرقية
)%( 

 عدد وكاالت السفر
 (وكالة)

789 139 17.6 

 منظمو الرحالت السياحية
 (منظم)

167 26 15.6 

 - - 4 المشاركة زالوقت

 17.2 165 960 المجموع

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد

 واالثار للسياحة العامة الهيئة ماس، مركز م،2010 والجودة للتراخيص العامة االدارة : المصدر

 

 التصنيف

زالمملكة  
العرزية 
 السعودية

 (وحدة)

زالمنطقة  
 الشرقية 

 (وحدة)

اال مية النسبة 
للمنطقة 
 الشرقية
)%( 

مجموع الوحدات السكنية 
 المفروشة

982 138 14.1 

 16.6 7917 47661 مجموع الوحدات للشقق

الوحدات السكنية 
المفروشة ف  التصنيف 

 القديم

4423 658 14.9 

 واالثار للسياحة العامة الهيئة ماس، مركز م،2010 والجودة للتراخيص العامة االدارة : المصدر
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   م أداء متميز وقوى نازع ما تخطيط متكام  وقيىادة ايااىية   2011كان أداء المنطقة الشرقية االقتصادي لعام

رشىيدة، حيى  كانىت المنطقىىة الشىرقية األولى  على  مسىىتوى منىاطق المملكىة مىا حيىى  قيمىة تمويى  المصىىانع            

 -االجنبىىىي المرخصىىىة زموجىىىب نظىىىامي حمايىىىة وتشىىىجيع الصىىىناعات الوطنيىىىة وااىىىتثمار رأس المىىىال   -المنتجىىىة 

مىىا %  45.4م، ممىىا يمثىى  مىىا نسىىبته  2011مليىىار ريىىال، وذلىىك حتىى  نهايىىة عىىام      230.2 زالمنطقىىة الشىىرقية زنحىىو  

 .إجمالي قيمة تموي  مصانع المملكة، نهاية العام نفسه

  زعام مقارنة ريال، مليار  69.2   زنحو  م2011 عام زالمنطقة المنتجة المصانع تموي  قيمة في الزيادة وتقدر

 .  %43.0 زنحو تقدر ايادة وزنسبة ،م2007

   المرخصىة زموجىىب نظىىامي حمايىة وتشىىجيع الصىناعات الوطنيىىة وااىىتثمار رأس     -المنتجىىة زلى  عىىدد المصىانع

مىا إجمىىالي  %  22.9م، ممىا يمثى     2011مصىنع، وذلىك حتىى  نهايىة عىام      1157 زالمنطقىة الشىرقية    -االجنبىي  المىال  

، وزذلك احتلىت المنطقىة   م2007مصنعاً، مقارنة زعام  253مصانع المملكة نهاية العام نفسه، وززيادة تقدر زنحو  

، وذلىك زعىد منطقتى  الريىال     زهاالشرقية المركز الثال  عل  مستوى المملكة ما حي  عدد المصانع الموجودة 

 .م2011ومكة المكرمة، نهاية عام 

م، ممىا يمثى    2011ألىف عامى ، وذلىك حتى  نهايىة عىام         159.8  يقدر حجم العمالة ف  مصانع المنطقة الشرقية

ألىىف عامىى  مقارنىىة زعىىام   49.5وززيىىادة زنحىىو    .نفسىىهمىىا حجىىم العمالىىة زمصىىانع المملكىىة، نهايىىة العىىام  %  25.1

، وزذلك احتلت المنطقة الشرقية المركز الثال  ايضاً عل  مستوى المملكة مىا حيى  عىدد عمىال المصىانع      م2007

 .وذلك زعد منطقتي الريال ومكة المكرمة  زهاالموجودة 

 فىي زعىض     ى1433وما حي  النشاص التجارى فقد زل  عدد السجالت التجارية المسجلة خالل الرزع األول لعام

 1495 الجبيى  ، وزمكتىب  اىج    4113 زالىدمام زمكتىب السىج  التجىاري    : مدن المنطقة الشىرقية على  النحىو التىالي    

 .اج  1107اج ، وحفر الباطا   1599اج ، وقرى االحساء 

             وفيما يتعلق زالنشىاص السىياحي زلى  المجمىوع الكلىي لعىدد الىرحالت المحليىة للمنطقىة الشىرقية  حتى  نهايىة

ما إجمال  عدد الرحالت المحلية ف  المملكىة فى  نفىس    % 12.5مليون، مما يمث   2نحو   2011الرزع الثال  ما عام 

 .الفترة

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد
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 القسم الثال 
 م2012الرؤية المستقبلية القتصاد المملكة ف  عام 

 

أ م المخاطر الت  تواجه االقتصاد العالمي 

 

 

 

أ م التحديات الت  تواجه االقتصاد السعودي 

 

 

 

 

 

 
 

 م2012أ م التوقعات المستقبلية لالقتصاد السعودي عام 

 

 

 

 

 مركز معلومات غرفة الشرقية

     ......   م2011 لعام االقتصادي الحصاد

   األاااية الخدمات عل  الطلب وتزايد السكاني زالنمو تتعلق تحديات

   المائية الموارد عل  والضغط المياه توفير تحديات

   الحكومية االيرادات مصادر تنويع ال  الحاجة

 العالمية التجارة منظمة قوانيا ظ  ف  المصرف  القطاع تحديات

 السعودي لالقتصاد الدول  البنك صندوق  توقعات

 السعودي لالقتصاد الدولي التموي  معهد توقعات

 .السيااات صناع ايطرة  نطاق عا اليورو منطقة أامة خروج

   األامات ما لمزيد االمريكي االقتصادي النشاص تعرل
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 الفص  األول

 أ م المخاطر الت  تواجه االقتصاد العالمي

المخاطرة االول  التى  تواجىه نمىو اقتصىاد العىالم  ى        

أن تخىىرج األامىىة االقتصىىادية فىى  منطقىىة اليىىوور عىىا     

نطىىىىاق اىىىىيطرة صىىىىناع السيااىىىىات، فبىىىىالرعم مىىىىا 

إجىىراءات السيااىىة القويىىة المتفىىق عليهىىا فىى  القمىىة  

م، إال أنىىه يجىىب 2011يوليىىو   21األوروزيىىة المنعقىىدة زتىىاري   

ان يسىىىىارع صىىىىناع السيااىىىىات زالمصىىىىادقة علىىىىى      

 .االلتزامات الت  تعهدوا زها ف  القمة

كما يتعيا ف  نفس الوقت أن يواصى  البنىك المركىزى    

االوروزىىىى  تدخالتىىىىه القويىىىىة للحفىىىىا  علىىىى  أوضىىىىاع      

وايااىىىىىات منظمىىىىىة فىىىىى  أاىىىىىواق ودول الىىىىىديون  

 .السيادية

يجىىب أن يفىىى  القىىىادة زمىىىا تعهىىىدوا زىىىه مىىىا اتخىىىاذ أى  

 .إجراءات يتطلبها الحفا  عل  الثقة ف  اليورو

نظىىراً لتراجىىع الضىىغوص التضىىخمية وتصىىاعد التىىوترات     

الماليىىة والسىىيادية ينبغىى  ان يخفىىض البنىىك المركىىزى    

االوروز  اعر الفائدة االااا  اذا ااىتمرت مخىاطر   

 .التطورات السلبية الت  تهدد النمو والتضخم

 مركز معلومات غرفة الشرقية

خروج أامة ف  منطقة اليورو  عا نطاق ايطرة صناع : أوالً
 السيااات

 ناك كثير ما التحديات والمخاطر الت  تواجه االقتصاد العالمي خالل الفتىرة القليلىة القادمىة، ولكىا أ ىم تلىك                

المخاطر  ما خىروج أامىة منطقىة اليىورو عىا نطىاق  اىيطرة صىناع السيااىات، وتعىرل النشىاص االقتصىادي             

االمريكىىي لمزيىىد مىىا األامىىات  والضىىرزات االقتصىىادية، و مىىا يسىىتحقان ا تمامىىاً خاصىىاً مىىا صىىناع السيااىىات،   

 .وعدم السيطرة عليهما اتؤثر قطعاً عل  اقتصاد دول العالم كله

 

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد

المخاطرة الثانية التى  تواجىه نمىو اقتصىاد العىالم  ى        

إحتمال أن يتلق  النشىاص االقتصىادي االمريكى  مزيىداً     

ما الضرزات كىالت  يمكىا أن تنشىأ إذا آلىت االمىور الى        

طريىىىق مسىىىدود علىىى  المسىىىتوى السيااىىى  زشىىىأن   

االتفاق عل  اجراءات التقشف المىالي، او زعىض االمىور    

التىى  تترتىىب علىى  ضىىعف أاىىواق االاىىكان او حىىدوث      

ارتفاعات اىريعة فى  معىدالت ادخىار االاىر او تىد ور       

 .الظروف المالية

مىىىع االنقسىىىامات السيااىىىية العميقىىىة فىىى  الواليىىىات  

المتحىىدة االمريكيىىة يظىى  مسىىار السيااىىة االمريكيىىة   

 .عل  عدم اليقيا

و ناك مخاطرة كبيرة تتمث  ف  أن تؤدى التخفيضىات  

المتسىىرعة فىى  الماليىىة العامىىىة الىى  ايىىادة اضىىىعاف      

االحتمىىاالت المتوقعىىة دون تقىىديم االصىىالحات طويلىىة     

االجىى  التىى  يتطلبهىىا تخفىىيض الىىديون الىى  مسىىتويات    

 .يمكا االاتمرار ف  تحملها

تعرل النشاص االقتصادي االمريكي لمزيد ما األامات  : ثانياً
 والضرزات االقتصادية
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مزيىىداً مىىا الفىىرص    2012ومىىا المنتظىىر أن يىىوفر عىىام    

لتحقيىىق زيئىىة عمىى  أفضىى  وخفىىض معىىدالت البطالىىة،  

وعنىىدما تضىىع الىىدول ااىىتراتيجيات لتعزيىىز النمىىو فىىإن    

عليهىىا محارزىىة ثقافىىة االاىىتهالك المسىىتمر، والىىذي      

تعمىى  آلياتىىه علىى  إقنىىاع النىىاس زشىىراء اىىلع ليسىىوا     

 .زحاجة إليها

و ىىىىىو  ىىىىىدف التقىىىىىدم )إن ااىىىىىتعادة النمىىىىىو القىىىىىوي 

يعد زال  الصعوزة، في ظ  غيىاب  ( االقتصادي العالمي

ايااات واضحة لتقليص المديونيىة  ىذا  ىو التحىدي     

الىىذي يواجىىه االقتصىىاد العىىالمي الهىىش غيىىر المتىىواان    

 .م2012في عام 

 مركز معلومات غرفة الشرقية

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد

تأثير االحتماليا السازقيا المتوع  عاى  اقتصاد دول  
 العالم 

يمكا ان يولىد تىداعيات حىادة    ( التحديان)كال االحتماليا 

عل  النمو العالمي، فتجدد الضغوص يمكا ان يضىعف  

االاىىىواق والمؤاسىىىىات الماليىىىىة فىىىى  االقتصىىىىاديات  

المتقدمىىة وكلهىىا اليىىىزال فىى  حالىىىة الهشاشىىة غيىىىر     

 .العادية

مىىىا المىىىرجح ان يحىىىدث تراجىىىع مفىىىاجئ فىىى  ااىىىعار  

السىىىلع االوليىىىة وحجىىىم التجىىىارة العالميىىىة والتىىىدفقات   

الرأاىىىىمالية، ممىىىىا يسىىىىفر عىىىىا خفىىىىض النمىىىىو فىىىى   

 .االقتصاديات الصاعدة والنامية

ما خالل ايناريو التطورات السىلبية يتبىيا زمزيىد مىا     

التفصىي  مىىدى االنخفىىال الىذى يمكىىا ان يحدثىىه ذلىىك   

ف  النمو العالمي، حي  يمكا ان تعود منطقىة اليىورو   

 .والواليات المتحدة االمريكية ال  حالة الركود

إنَّ تعافي االقتصاد األمريكي في الوقتِ الحىالي، يبقى    

مجهىوالً، والوضىعُ العىالمي يمىىري زتغيىر معقىد ويصىىعبُ      

فهمُه، فالواليىات المتحىدة حاليىاً تواجىه مجموعىه مىا       

 .الفُرَص والتحديات

وتبىىدو المخىىاطر الداخليىىة فىى  االقتصىىاديات الصىىاعدة   

والناميىىىىىة اقىىىىى  حىىىىىدة، وال تىىىىىزال عالمىىىىىات النشىىىىىاص  

االقتصىىادي المحمىىوم تبىىرر المراقبىىة الدقيقىىة وخاصىىة  

 .السلطات النقدية واالحترااية
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 الفص  الثاني

 أ م التحديات الت  تواجه االقتصاد السعودي

تعىىىد المملكىىىة العرزيىىىة السىىىعودية مىىىا الىىىدول ذات      

المعىىدل المرتفىىع فىى  النمىىو السىىكاني، حيىى  تشىىىير       

المؤشرات الرامية إل  أن عدد اكان المملكة ينمىو  

انوياً، حي  ارتفىع عىدد السىكان مىا     % 2.5زمتواط 

مليىىون نسىىمة  27م، الىى   1974ماليىىيا نسىىمة عىىام   7

مليىىىون  33ومىىا المتوقىىىع أن يبلىى  نحىىو     )م، 2010عىىام  

، األمىىىر الىىىذى يىىىؤدى الىىى  ايىىىادة    ( م2024نسىىىمة عىىىام  

الضىىىغط علىىى  الخىىىدمات االاااىىىية فىىى  المملكىىىة      

كالخىىدمات السىىكنية والصىىحية والتعليميىىة وخىىدمات     

 .المياه والكهرزاء واالتصاالت وخدمات النق  والبلديات

وطبقىىاً لتوايىىع الفئىىات العمريىىة لسىىكان المملكىىة مىىا   

م، فإن الفئة العمريىة زىيا اىا    2009السعودييا لعام  

% 43.4مالييا نسمة أى  8انة تقدر زنحو ( 39 - 15)

مىىا السىىكان السىىعودييا، و ىىذه النسىىبة تشىىير الىى     

تحدى كبير ف  توفير الوظائف لععداد القادمىة لسىوق   

العمىىىى  حاليىىىىاً ومسىىىىتقبالً خاصىىىىة فىىىى  ظىىىى  وجىىىىود  

منافسىىة مىىىا العمالىىىة الوافىىدة، ممىىىا يتطلىىىب ايىىىادة   

تنمية القوى العاملة الوطنية ما خىالل تواىيع  زىرامج    

 . التدريب وإكسازها المهارات الفنية والتقنية الالامة

 مركز معلومات غرفة الشرقية

تحىىديات تتعلىىق زىىالنمو السىىكاني وتزايىىد الطلىىب علىى     : أوالً 
 الخدمات األاااية 

 نىىاك زعىىض التحىىديات التىى  يواجههىىا االقتصىىاد السىىعودي فىى  المسىىتقب ، ولكىىا يمكىىا اختصىىار ا فىى  زعىىض        

التحىىديات الرئيسىىية، كالتحىىديات التىى  تتعلىىق زىىالنمو السىىكاني وتزايىىد  معىىدل الطلىىب علىى  الخىىدمات االاااىىية،   

وتحديات توفير المياه والضىغط على  المىوارد المائيىة، وتنىامي ظىا رة العولمىة االقتصىادية المتمثلىة فى  تزايىد            

االندماج والترازط زيا أجزاء االقتصاد العالمي، والحاجة ال  تنويىع مصىادر االيىرادات الحكوميىة، وتحىديات القطىاع       

المصرف  والمال  ف  ظ  قوانيا منظمة التجارة العالميىة، واخيىراًً تحىديات تتعلىق فى  ايىادة حىدة المنافسىة         

 .الت  تواجهها المنتجات الوطنية

تشير توقعات واارة المياه والكهرزىاء وواارة االقتصىاد   

والتخطيط ال  ان الطلب عل  المياه لالغىرال البلديىة   

انوياً، حيى  يتوقىع أن   % 2.1ف  المملكة يزداد زمعدل 

 م، 2014مليون متر مكعب عام  2583يبل  

كمىىىا يتوقىىىع أن يرتفىىىع معىىىدل الطلىىىب علىىى  الميىىىاه       

 930اىنوياً ليبلى  نحىو    % 5.5لعغرال الصىناعية زنحىو   

 م، 2014مليون متر مكعب ف  عام 

وزىالنظر لمىىا تمثلىه البيئىىة الطبيعيىىة فى  المملكىىة مىىا    

تحىىىدف، فىىىأن تطىىىوير مىىىوارد الميىىىاه يعىىىد مىىىا أولويىىىات      

 متطلبات التنمية ف  المملكة، 

ويتطلىىب حىى  قضىىية نىىدرة الميىىاه العمىى  علىى  اىىد       

الفجىىىوة زىىىىيا معىىىىدالت ااىىىتخراج الميىىىىاه ومعىىىىدالت   

تغىىذيتها الطبيعيىىة اى تطبيىىق واتخىىاذ اجىىراءات فعالىىة    

فىىىىى  ادارة الميىىىىىاه لالغىىىىىرال الزراعيىىىىىة والصىىىىىناعية  

 .والبلدية

 تحديات توفير المياه والضغط عل  الموارد المائية: ثانياً
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تهدف السيااات االقتصادية الت  تنتهجها المملكىة  

الىى  تنميىىة وتنويىىع مصىىادر الىىدخ  واالاىىتغالل األمثىى    

للموارد، زما يكف  ااىتدامة التنميىة االقتصىادية على      

المىىدى الطويىى  وتقليىى  المخىىاطر المرتبطىىة زاالعتمىىاد  

عل  العة واحدة كمصىدر للىدخ ، فعلى  الىرغم مىا      

ايادة دور القطاع غير النفطىي فىي االقتصىاد الىوطني     

خاصىىة دور القطىىاع الخىىاص، إال أن القطىىاع النفطىىي ال   

يزال  و المحرك الرئيس لالقتصاد الىوطني حيى  تىأتي    

منه معظم إيرادات المملكة والمتحصىالت فىي ميىزان    

 .المدفوعات

و نىىا تبىىرا أ ميىىة تشىىجيع القطىىاع الخىىاص وتحفيىىزه     

لالاتثمار فى  قطىاع التجهيىزات االاااىية وإدارتهىا      

 .عل  ااس تجارية

وتسىع  المملكىىة لتعزيىز وتنميىىة دور القطىاع الخىىاص    

فىى  المشىىاريع التنمويىىة لعىىدة أاىىباب، منهىىا إدخىىال     

عنصىىىر المنافسىىىة إلىىى  السىىىوق ممىىىا يقلىىى  تكىىىاليف    

الخىىىدمات ويرفىىىع جودتهىىىا، ولتخفيىىىف العىىىبء علىىى       

ميزانيىىة المملكىىة لتمويىى  مشىىاريع الخىىدمات العامىىة،   

وتلبية الطلب المتزايد عليهىا، وتىوطيا رؤوس األمىوال    

المحليىىة، وجىىذب االاىىتثمارات األجنبيىىة فىىي مشىىاريع    

مشتركة أو زصورة فرديىة فىي مجىال المشىاريع التىي      

تحتىىاج إلىى  توظيىىف رؤوس أمىىوال ضىىخمة وتسىىتخدم   

تقنية متقدمة، فالقطاع الخاص  ىو  الىذي يأخىذ امىام     

المبادرة في الحركة االقتصادية اآلن، ويشىارك زصىفة   

 .رئيسية ف  تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة

 مركز معلومات غرفة الشرقية

 الحاجة ال  تنويع مصادر االيرادات الحكومية: ثالثاً

إن ايىىادة تىىرازط المصىىالح االقتصىىادية زىىيا دول العىىالم  

ف  ظ  العولمة له أثره المباشر عل  جميىع االطىراف   

المعنيىىة، إال أن ذلىىك قىىد يوجىىد نوعىىاً مىىا التحىىدي مىىع       

ااتمرار تحرير تجىارة الخىدمات الماليىة زالنسىبة لكثيىر      

مىىىا الىىىدول، وفىىى  الوقىىىت الىىىذى تنسىىىجم فيىىىه تلىىىك      

التطىىىورات العالميىىىة مىىىع مىىىا تنتهجىىىه المملكىىىة ومىىىا    

تطبقه ما ايااات تحريىر التجىارة واالنفتىاح والحريىة     

 االقتصادية،

إال أن العولمىىة االقتصىىادية التىى  تمثىى  اتفاقيىىة تحريىىر     

تجىارة الخىىدمات الماليىىة أحىىد جوانبهىا قىىد يثيىىر تحىىدياً ال   

يستهان زه حي  االامات المالية الت  قد تنشأ فى  أى  

زلىىد قىىد تنتقىى  للبلىىدان االخىىرى فىى  امىىا قيااىى  قىىد    

يتطلىىىىب المحافظىىىىة علىىىى  تقويىىىىة القطىىىىاع المىىىىالي    

والمصىىرف  واالاىىتمرار فىى  تطبيىىق المعىىايير الدوليىىة  

 .  ف  االشراف والرقازة عل  النظام المصرفي

وعلىى  صىىعيد التجىىارة الدوليىىة  نىىاك تحىىد يتمثىى  فىى     

ايىىىىادة حىىىىدة المنافسىىىىة التىىىى  تواجههىىىىا المنتجىىىىات  

الوطنيىىىة فىىى  السىىىوق المحلىىىي واألاىىىواق الخارجيىىىة   

خاصىىىىة زعىىىىد انضىىىىمام المملكىىىىة لمنظمىىىىة التجىىىىارة   

العالميىىىة، ممىىىا يتطلىىىب العمىىى  علىىى  اتبىىىاع افضىىى       

االاىىىاليب االنتاجيىىىة التىىى  تىىىؤدى الىىى  خفىىىض تكىىىاليف    

االنتىىاج، وايىىادة جىىودة المنىىتج السعودي،وكسىىب مزيىىد 

ما االاواق العالميىة وذلىك فى  ظى  تنىام  النزعىات       

الحمائيىىة االقتصىىادية والتجاريىىة ضىىد صىىادرات البلىىدان  

 .النامية

 ناك حاجة ال  االاراع فى  تحىول االقتصىاد الىوطن      

الىىى  اقتصىىىاد معرفىىى  لتعزيىىىز التنافسىىىية ومواصىىىلة   

التطىىور الىىذى تشىىىهده مؤاسىىات القطىىاع المحلىىى      

 .وتطوير انظمته وأدواته

تحديات القطاع المصرف  ف  ظ  قىوانيا منظمىة   : رازعاً
 التجارة العالمية
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 الفص  الثال 

 م2012أ م التوقعات المستقبلية لالقتصاد السعودي عام 

 مركز معلومات غرفة الشرقية

توقعىىات  صىىندوق البنىىك الىىدول  لالقتصىىاد السىىعودي        : أوالً 
 م2012لعام 

أشار صىندوق النقىد الىدولي فى  تقريىره  الصىادر  فى         

اىيحم  قىدراً مىا الصىعوزات      2012أن عىام    2012ازري  

والمخىىاطر التىىي تهىىدد ااىىتقرار االقتصىىاد الكلىىي فىىي   

دول منطقة الشرق األواط نتيجة انخفىال معىدالت   

النمىىو وارتفىىاع معىىدالت البطالىىة وااىىتمرار الضىىغوص     

المالية والخارجية مع ارتفاع أاىعار الىنفط، وااىتمرار    

 .تداعيات أامة دول اليورو

وتوقىىىىع صىىىىندوق النقىىىىد الىىىىدولي أن يىىىىنخفض النمىىىىو   

 3.5إلىى  نحىىو    2011زالمئىىة فىىي العىىام    4العىىالمي مىىا  

زالمئىىىة خىىىالل العىىىام الجىىىاري وذلىىىك زسىىىبب التىىىد ور     

المسىىىىتمر فىىىىي تطىىىىورات القطىىىىاع المصىىىىرفي فىىىىي  

 .منطقة اليورو 

واعتبىىىر الصىىىندوق ان التحىىىدي الرئيسىىىي الىىىذي يواجىىىه    

االقتصىىادات الصىىاعدة والناميىىة علىى  المىىدى القريىىب      

يتمث  في كيفية ضبط السيااات االقتصىادية الكليىة   

علىىى  نحىىىو مالئىىىم زهىىىدف التصىىىدي لمخىىىاطر انتقىىىال      

التطورات السلبية الكبيرة مىا االقتصىادات المتقدمىة    

 القتصاديات الدول الصاعدة والنامية،

ودعىىا الصىىندوق صىىناع السيااىىات النقديىىة فىىي  ىىذه  

الدول إل  تىوخي اليقظىة على  المىدى القصىير تحسىباًً       

ألي ارتفاع حاد في أاعار النفط يمكىا أن يفضىي إلى     

ضىغوص تضىخمية على  نطىىاق أواىع مىا يسىىتوجب أن      

تحتىىوي ايااىىة الماليىىة العامىىة الضىىرر الواقىىع علىى        

الميزانيىىات العموميىىة لىىدى القطىىاع العىىام عىىا طريىىق     

توجيىه الىىدعم زشىك  حصىىري إلى  األاىىر األكثىر تعرضىىاً     

 للتأثر زالصدمات

واشار تقرير الصىندوق الى  ان النمىو فىي دول مجلىس      

التعىىىاون الخليجىىىي ظىىى  قويىىىا، واشىىىار أن  النمىىىو فىىىي    

السىىعودية، اكبىىر منىىتج ومصىىىدر للىىنفط فىىي العىىىالم،      

، فيما توقع الصندوق ان يكون النمو فىي  2011في % 6.8

 .م2012عام %  6المملكة زحدود  

امىا االمىىارات، ثىىاني اكبىىر اقتصىىاد عرزىىي وخليجىىي، فقىىد  

، 2011فىي  % 4.9نما اجمالي الناتج المحلي فيها زنسبة 

 %.8.2فيما نما اقتصاد الكويت زنسبة 
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توقع معهد التمويى  الىدولي فىي احىدى تقىاريره حىول       

أداء االقتصادات الخليجية أن ينمو االقتصىاد السىعودي   

، إلىى  جانىىب انخفىىال   2012فىىي المائىىة عىىام    5زنسىىبة 

في المائىة، زالمقارنىة مىع     24اإلنفاق الحكومي زنسبة 

 .م2011عام 

فىىي حىىيا اىىينمو القطىىاع النفطىىي السىىعودي وفقىىاً     

، زينمىىا ينمىىو 2012فىىي المائىىة عىىام   5.5للتقريىىر زنسىىبة 

فىىي المائىىة، ويبلىى    4.5القطىىاع غيىىر النفطىىي زنسىىبة   

 12رصيد الميزانية كنسبة ما الناتج المحلي اإلجمىالي  

، ويبل  صافي الموجىودات األجنبيىة   2012في المائة عام 

 .مليار دوالر خالل العام نفسه 736

إنىىه  : وحىىول أداء االقتصىىادات الخليجيىىة قىىال المعهىىد    

يتوقع نمواً في عائدات دول المنطقة ما النفط، األمىر  

الذي ما شأنه أن يعزا النمو االقتصىادي لهىذه الىدول،    

ويتوقىىىىع المعهىىىىد أن ينمىىىىو النىىىىاتج المحلىىىىي لىىىىدول      

فىي   6.9مقاز   2012في المائة في  4.9المجلس زنحو 

فىىي المائىىة  4.2، ورجىىح أن يصىى  النمىىو 2011المائىىة فىىي 

 .م2013في 

ويبىىدو أن األوضىىاع االقتصىىادية الرا نىىة لىىدول مجلىىس   

التعىىاون الخليجىىي وعىىودة الىىنفط إلىى  االرتفىىاع تنطىىوي    

عل  جوانب إيجازية كثيىرة، ولكىا تحمى  تحىديات كبيىرة      

أيضىىا، وعلىى  دول المجلىىس أن تسىىع  إلىى  ااىىتثمار    

الجوانىىب اإليجازيىىة فىىي التغلىىب علىى  جوانىىب الضىىعف،     

حي  إن تلىك األوضىاع تمثى  فرصىة كبيىرة لتنفيىذ كثيىر        

 .ما اإلصالحات االقتصادية

 مركز معلومات غرفة الشرقية

توقعات معهد التمويى  الىدولي لالقتصىاد السىعودي      : ثانياً
 م2012لعام 

     ......   م2011  لعام االقتصادي الحصاد

وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حىدوث صىدمة ماليىة    

خارجيىىة مىىا أوروزىىا أو أي مكىىان آخىىر تبىىدو محىىدودة، إذ   

تتمتىىىع البنىىىوك فىىىي دول مجلىىىس التعىىىاون الخليجىىىي    

زالسىىىيولة ورأس المىىىال الكىىىافي، كمىىىا أن االنكشىىىاف    

المباشىىر علىى  مشىىكلة الىىدَّيا السىىيادي فىىي منطقىىة   

 . ''اليورو ضئي  جداً

وفيمىىىىا يخىىىىص الوضىىىىع الىىىىدولي، يقىىىىول المعهىىىىد إن   

االقتصاد العىالمي ازتعىد عىا حافىة الخطىر، وإن  نىاك       

مؤشىىىرات ااىىىىتقرار مىىىىا منطقىىىىة اليىىىىورو والواليىىىىات  

المتحىىىىدة، لكىىىىا مسىىىىتويات الىىىىديون المرتفعىىىىة فىىىىي  

األاىىىىواق المتقدمىىىىة وارتفىىىىاع أاىىىىعار الىىىىنفط ينىىىىذر   

وأوضىىىىىح أن االقتصىىىىىاد العىىىىىالمي زصىىىىىدد . زمخىىىىىاطر

التعافي، لكا ال مجال كبيرا للمنىاورة وال مجىال ألخطىاء    

 .في السيااات المتبعة
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  ناتج النمىو زصىورة كبيىرة خىالل      إنخفض، إذ األنكماشالدولي نحو حافة مرحلة رئيسية أخري ما  اإلقتصاديترنح

، حيى  تتعىدد وتتشىازك جىذور المشىاك  التىي يعىاني        م2013و  2012 ويتوقع أن يكون النمو  زيال خالل عامي 2011 عام

الدولي، وتتمثى  التحىديات العاجلىة فىي كيفيىة التعامى  مىع األامىة المسىتمرة فىي التوظيىف وفىي              اإلقتصادمنها 

زينمىا تىزال معىدالت البطالىة مرتفعىة، فىي        ، وزصىفة خاصىة لىدي الىدول المتقدمىة،     اإلقتصىادي تضىائ  آفىاق النمىو    

، ويتباطأ االنتعاش في األج  القصير زسىبب غيىاب الطلىب الكلىي، إال أنىه مىع تزايىد أعىداد العىاطليا عىا            %9حدود   

فىي األمىد المتواىط زسىبب األثىر الضىار لىذلك         اإلقصاديالعم  خاصة لدي فئة الشباب، اتعاني أيضا آفاق النمو 

 .علي مهارات وخبرات العمال

 اببا ونتيجة في نفس الوقت ألامة الديون السىيادية فىي منطقىة اليىورو،      اإلقتصادييعد التباطؤ السريع للنمو

 2011 لقد ااءت أامة الىديون السىيادية فىي منطقىة اليىورو خىالل عىام        .و نتيجة للمشاك  المالية لدي مناطق أخري

مىىا حالىىة الىىو ا القىىائم فىىي القطىىاع المصىىرفي، وزىىالرغم مىىا الخطىىوات الجريئىىة مىىا قبىى     وفاقمىىتزصىىورة أكبىىر 

حكومىىات منطقىىة اليىىورو فىىي إطىىار محاولتهىىا التوصىى  إلىىي حلىىول منظمىىة لمشىىكلة ديىىون اليونىىان، قوزلىىت تلىىك        

فىي اىوق المىال وتزايىد المخىاوف زشىأن العجىز عىا الوفىاء زالتزامىات الىديون             اإلضىطراب حالة  زإاتمرارالخطوات 

أدت في  ذا السياق السيااىات الماليىة    .األكبر داخ  منطقة اليورو، وزصفة خاصة إيطاليا اإلقتصاداتلدي زعض 

التقشفية المتبعة للتعام  مع الوضىع إلىي المزيىد مىا اإلضىعاف لفىرص النمىو والتوظيىف، األمىر الىذي أدي زالتىالي            

 المزيد ما الصعوزات والتحديات فيما يتعلق زعمليات الضبط المالي وعملية إصالح وتحقيق التواان فيإلي خلق 

األمريكي أيضا حالة مزمنة ما معىدالت البطالىة المرتفعىة،     اإلقتصادويواجه   .كشوف حسازات القطاع المصرفي

 .وضعف الثقة ما قب  المستهلك وقطاع األعمال علي السواء، و شاشة في القطاع المصرفي

 إقتصاديا علي المستوي الدولي ، آمىا أنهمىا متشىازكان زدرجىة     األوروزي أكبر  واإلقتصاداألمريكي  اإلقتصاديعد

كبيرة، وزالتالي يمكا للمشاك  التي تواجههما أن يغذي زعضىها الىبعض وأن تىؤدي إلىي حالىة ركىود فىي اإلقتصىاد         

مىا   2009 عندئذ اتتأثر الدول النامية التي إرتدت زقوة ما حالة الركىود اإلقتصىادي الىدولي لعىام     .الدولي مرة أخري

 .خالل قنوات التجارة والتموي 
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           مقارنىة زىالنمو القىوي    م2012ما المتوقىع أن يشىهد االقتصىاد العىالمي  بوطىا فىي مؤشىرات النمىو خىالل عىام ،

م، وذلىىك نتيجىىة للعديىىد مىىا الصىىدمات التىىي  ىىزت      2011، والنمىىو الصىىغير فىىي عىىام    م2010الىىذي شىىهده فىىي عىىام    

واألامة النووية التىي أعقبىت انفجىار محطىة      تسوناميم، ومنها الزلزال وموجة 2011االقتصاديات المتقدمة في عام 

في اليازان، والقالق  واالضطرازات فىي منطقىة الشىرق األواىط، ومشىكلة تعثىر االقتصىاد األمريكىي، زمىا اىا م           

في الضغط علي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة عل  حىد اىواء، األمىر الىذي أدى إلى  تزايىد حجىم العجىز فىي          

  .م2012م، والتي ما المتوقع أن تستمر تداعياتها السلبية خالل عام 2011ميزان المدفوعات في عام 

       منطقىة اليىورو، وتفىاقم مشىكلة الىديون السىيادية لليونىان         زهىا  ذا، فضىال عىا االضىطرازات الماليىة التىي مىرت

، م2012م، مما اا م في تزايد المخىاوف مىا مىدي قىدرة البلىدان علىي تثبيىت دينهىا العىام خىالل عىام            2011خالل عام 

 .زشك  ايؤدي زال مفر إلي خفض جديد في التدفقات النقدية

          ولهذا تشير التنبؤات إل  ارتفاع معىدالت التضىخم، وانخفىال حركىة التبىادل التجىاري العالميىة، وتراى  مظىا ر

خلىى  جديىىد فىىي النظىىام المصىىرفي، واضىىطرازات األاىىواق الماليىىة، ممىىا يتوقىىع أن يقىىود فىىي نهايىىة المطىىاف إلىىي     

، مىا لىىم تىتمكا الىىدول األورزيىة والواليىىات    م2012وصىول االقتصىاد العىىالمي لحالىة اىىلبية مىا الركىىود مىع نهايىة عىىام       

 .المتحدة ما التوافق عل  ايااات أكثر رشدا فيما يخص اإلنفاق المحلي

       ينبغىىي علىىي الواليىىات   م2012ولتقلىىيص  ىىذه األامىىة الجديىىدة المتوقىىع أن تلحىىق زاالقتصىىاد العىىالمي فىىي عىىام ،

المتحىدة تحديىدا وضىىع خطىة متواىىطة األجى  زمىىا يكفى  تحجىىيم الىديا العىىام، وايىادة اإليىىرادات، ودعىم ايااىىات         

 .اوق العم ، ووضع خطة لإلصالح الهيكلي في نظام المستحقات والنظام الضريبي لدعم السيااة المالية

   أما في منطقة اليورو، فينبغي تقوية القطاع المصرفي، لتجنب انخفال نسب تموي  الديون، كما ينبغىي ايىادة

الجهىىود لتىىوفير المزيىىد مىىا رؤوس األمىىوال االحتياطيىىة الوقائيىىة، والتوصىى  إلىىي تىىواان صىىحيح زىىيا أوضىىاع الماليىىة    

 .العامة وإصالحاتها  يكليا، وزيا الدعم الخارجي
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 م2012االقتصاد السعودي عام 

            يتوقىىع ان يكىىون معىىدل نمىىو اقتصىىاديات الىىدول الناميىىة أقىى  مىىا المعىىدل  الىىدولي، وزىىالرغم مىىا أن الىىروازط

لىىدي   اإلقتصىىادية زىىيا الىىدول الناميىىة قىىد اادت، إال ان تلىىك الىىدول مااالىىت معرضىىة للتىىأثر زاألوضىىاع            اإلقتصىىادية

 .المتقدمة اإلقتصادات

         إذا كىىان  ىىذا  ىىو الوضىىع زالنسىىبة لالقتصىىاد العىىالمي والىىدول الناميىىة، فىىإن الوضىىع مختلىىف تمامىىاً زاالقتصىىاد

السىىعودي الىىذي يمىىر زمرحلىىة مىىا أا ىىي مراحلىىه، فقىىد انىىتعش االقتصىىاد السىىعودي زصىىورة كبيىىرة، حيىى  تشىىير       

إل  أن المملكة ااتطاعت الحفا  علي مركز ىا زىيا دول   ( م2012-2011)للفترة مؤشرات تقرير التنافسية العالمية 

  العالم،زيا دول ( 17)المركز منطقة الشرق األواط وشمال أفريقيا، وااتحواذ ا علي 

        لقد حظي أداء االقتصاد السعودي زقبول وانبهار عالمي، ويرجع السىبب فىي ذلىك إلى  ااىتقرار زيئىة االقتصىاد

 .الكلي وارتفاع أاعار النفط، فضال عا تنامي أ مية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط زيا مجموعة األوزك

           أن االقتصىاد السىعودي يتمتىع زعوامىى  أاااىية تجعلىه فىىي وضىع قىوي مىا زينهىىا انخفىال مسىتويات الىىديون

والمكااب الناجمة عا ارتفاع اعر النفط األمر الذي ايؤ   المملكة لتسجي  نمو في الناتج المحلىي اإلجمىالي   

 . ذا العام

 2011للعىام الماضىي   ( دول مجلىس التعىاون الخليجىي عامىة     واقتصىادات )السىعودي  زاختصار، كان نمو االقتصاد ،

أما خالل  ذا العام فمىا المتوقىع أن تقى  قىوة النمىو       .النفطأفض  ما التوقعات، نظرا لالرتفاع الكبير في إيرادات 

  .النفطنظرا لالاتقرار النسبي المتوقع في إيرادات 

          مىدعوما زاإلنفىاق الحكىومي    2012وما المتوقع أن يشىهد قطىاع التشىييد والبنىاء نمىوا قويىا خىالل العىام الجىاري ،

  .اإلاكانيومخصصات التموي  

النمو السكاني وتزايد  معدل الطلب على  الخىدمات االاااىية، وتىوفير     : أما أزرا تحديات االقتصاد المحلي فهي

المنافسىة التى     حىدة المياه والضغط عل  الموارد المائية، والحاجة ال  تنويع مصىادر االيىرادات الحكوميىة، وايىادة     

 .تواجهها المنتجات الوطنية
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