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ي تنوع االقتصاد
ن
 دور الصادرات غت  النفطية ف

 بالملكة العربية السعودية

 ايمان محمد الزنايدي -الدكتورة

 جامعة شقراء-كلية المجتمع-قسم المحاسبة-تاذ مساعد أس

 الملخص
تهدف هذه الدراسة اىل قياس درجة التنوي    ع االقتصادي بالمملكة العربية السعودية خالل  

ة من  ي التحليىلي لقياس درجة 2018اىل  2005الفب 
. و اعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصقن

فندالالتنوي    ع االقتصادي للصادرات. و قد تم است شمان لقياس درجة  - خدام معامل هب  هب 
ي درجة تنوي    ع 

ن
التنوي    ع االقتصادي. و بينت النتائج ان االقتصاد السعودي حقق ارتفاع ف

الصادرات, و هو ما يثبت انخفاض سيطرة القطاع النفطي و ارتفاع الصادرات غب  النفطية. و 
ريبة من الصفر درجة للتنوي    ع و هي قيمة منخفضة ق 2018سنة  0.07نسبة   قد بل  المعامل

اتيجية بعيدة المدى  الكامل. حيث يعد ارتفاع تنوي    ع الصادرات تحقيق لالهداف االسب 
ي المملكة العربية السعودية

ن
و هو ما يدعم فعالية و كفاءة  ،المندرجة ضمن خطط التنمية ف

ز الصادرات الخطط و السياسات االقتصادية الت  تم تنفيذها بهدف تنوي    ع الصادرات و تعزي
 غب  النفطية. 

فندال ،: التنوي    ع االقتصادي الكلمات المفاتيح شمان-معامل هب  الصادرات النفطية و غب   ،هب 
 النفطية. 

The role of non-oil exports in diversifying the economy 
In the Kingdom of Saudi Arabia 

Imen Mohammed ZNAIDI 
Assistant Professor 

Shaqra University-community college 
 

Abstract: This study aims to measure the degree of economic diversification in the 

Kingdom of Saudi Arabia during the period from 2005 to 2018. To measure the degree 
of economic diversification of exports our study relied on a descriptive analytical 
approach. The Herfindahl-Hirschman Index was used to measure the degree of 
economic diversification. The results showed that the Saudi economy achieved an 
increase in the degree of diversification of exports, which reveal the low control of the 
oil sector and the increase in non-oil exports. The coefficient reached 0.07 in 2018, 
which is a low value close to zero, for the degree of complete diversification. As the 
increase in export diversification is an achievement of the long-term strategic goals 
included in the development plans in the Kingdom of Saudi Arabia, which supports the 
effectiveness and efficiency of the economic plans and policies that have been 
implemented with the aim of diversifying exports and promoting non-oil exports. 

Keywords: economic diversification, The Herfindahl-Hirschman Index, oil and non-oil 

exports. 
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 المقدمة
ي تسيطر عىل سوق النفط العالمية، اصبحت االصالحات 

ن الت  بالرغم من اجواء عدم اليقي 
لتحديات تعزيز االقتصادية بالمملكة العربية السعودية تحقق نتائج ايجابية. اذ ال يزال من اهم ا

. اخذت "برامج  ن ن السعوديي  النمو االقتصادي غب  النفطي و احداث فرص العمل للمواطني 
ي ترتكز عليها "رؤية 

" تنتقل من مرحلة التصميم اىل مرحلة التنفيذ  2030تحقيق الرؤية"  الت 
 ، يعتمد تنوي    ع القاعدة االقتصادية عىل اسهام مختلف  .(2019)صندوق النقد الدوىلي

, و هذا التنوي    ع البد ان يواكبه تحقيق اهداف اخرى : الق ي الناتج المحىلي االجماىلي
ن
طاعات ف

(. و بذلك فان تحقيق 2011تنوي    ع االيرادات الحكومية و تنوي    ع الصادرات السلعية )الخطيب، 
المملكة لهدف التنوي    ع االقتصادي يتطلب الوقوف عند تنوي    ع الصادرات و خاصة الصادرات 

ي تلعب دورا هاما لبلوغ هذا الهدف. غب  النفطية ا
 لت 

ة أهمي ة بالغ ة للتنوي ع االقتص ادي لالنت اج ومص ادر الدخ ل " توىلي خطة التنمية العاشر
 ،" )وزارة االقتصاد و التخطيطوالص ادرات الس لعية م ن خالل توفي ر بيئ ة محف زة وداعم ة ل ه

ي كل من اإلنتاج (. يمثل التنوي    ع االقتصادي عملية توسيع نطاق 2015
ن
األنشطة االقتصادية ف

ورة زيادة اإلنتاج و إنما زيادة استقرار االقتصاد  ي بالرصن
وتوزي    ع السلع والخدمات، وذلك ال يعتن

ي تلبية االحتياجات األساسية 
ن
من خالل تنوي    ع القاعدة االقتصادية. يسهم التنوي    ع االقتصادي ف

ي تل
ن
ي المجتمع، والمتمثلة ف

ن
بية احتياجات األساسية للمجتمع )مثل للتنمية المستدامة ف

ي إحداث تنمية اجتماعية وإدارية 
ن
ب والمأكل والصحة(. وب  هذا فإنه يسهم ف المسكن والمشر

واقتصادية. فالتنوي    ع االقتصادي يساعد عىل تحقيق التنمية اإلدارية المستدامة من خالل 
ن التكنولوجيا، وتطوير طرق العمل وإ جراءاته، ويحقق ايجاد فرص عمل جديدة، وتحسي 

ي المجتمع وتحقيق العدالة 
ن
التنمية االجتماعية المستدامة من خالل تطوير النظم االجتماعية ف

ن أفراده )الطيط و العمري،   (. 2018بي 

 مشكلة الدراسة 
تعتمد اغلب الدول النفطية و منها المملكة العربية السعودية عىل النفط كمصدر اساىسي 

بالمملكة  2030 انه و من خالل االهداف المحددة ضمن رؤية لتحقيق النمو االقتصادي, اال 
ن الصادرات غب  النفطية. تتناول هذه  يندرج هدف التنوي    ع االقتصادي الذي يرتكز عىل تحفب 
الدراسة المشكلة البحثية التالية : ما مدى مساهمة الصادرات و خاصة الصادرات غب  النفطية 

ي دفع االقتصاد السعودي نحو تحقيق 
ن
 هدف التنوي    ع االقتصادي؟ف

 فرضية الدراسة
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها ارتفاع تنوي    ع الصادرات بالمملكة و بالتاىلي ارتفاع اسهام 

ي تنوي    ع اقتصاد المملكة. 
ن
 الصادرات غب  النفطية ف

 هدف الدراسة و اهميتها 
ا احدى ركائز التنوي    ع تهدف هذه الدراسة اىل ابراز اهمية الصادرات غب  النفطية باعتباره

ي تعتمد عليها 
المملكة العربية السعودية. تستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية االقتصادي الت 

تنوي    ع الصادرات لتعزيز التنوي    ع االقتصادي الذي يمثل بدوره اساس للتنمية االقتصادية 
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ي ا
ن
ي تم تحقيقها ف

القتصاد السعودي المستدامة. حيث يساعد تحديد درجة تنوي    ع الصادرات الت 
عىل التعرف عىل مدى فعالية و كفاءة الخطط و السياسات االقتصادية الت  تم تنفيذها بهدف 
تنوي    ع الصادرات و تعزيز الصادرات غب  النفطية. و االستفادة من ذلك خالل وضع الخطط 

اتيجية للتنمية.   االسب 

 منهجية البحث 
ي التحليىلي 

ي االقتصاد اعتمدت  الدراسة عىل المنهج الوصقن
ن
 لتحديد درجة تنوي    ع الصادرات ف

فندالالسعودي, كما تم قياس هذه الدرجة باالعتماد عىل  ة -معامل هب  شمان خالل الفب  هب 
(2005-2018 .)  

 هيكل الدراسة 
تتكون هذه الدراسة من اربعة اقسام : يناقش القسم االول مفهوم التنوي    ع االقتصادي, و يوضح 

ي االقتصاد 
ن يقدم القسم الثالث  القسم الثانن ي حي 

ن
السعودي و اهمية الصادرات غب  النفطية. ف

ا يلخص القسم  الطريقة المتبعة لقياس تنوع الصادرات متبوعا بنتائج المؤشر و مناقشتها. و اخب 
 الرابع اهم النتائج و التوصيات. 

 مفهوم التنوي    ع االقتصادي .1
ي ال التنوي    ع االقتصادي هو عندما يكون للبلد دخل مرتبط ب

العديد من المصادر المختلفة الت 
ة مع بعضها البعض ي يتم فيها إنتاج مجموعة . تتصل مباشر

يعتبر التنوع االقتصادي العملية الت 
ايدة من المخرجات االقتصادية ن ويمكن أن يشب  كذلك إىل تنوي    ع أسواق الصادرات أو تنوي    ع . مب 

 . )Shayah ,2015(مصادر الدخل 
قتصادي عملية تحويل اقتصاد ما من مصدر واحد إىل عدة مصادر من يعتبر مفهوم التنوي    ع اال

اتيجية   بصفته اسب 
 
مجموعة واسعة من القطاعات واألسواق. يطبق التنوي    ع االقتصادي عادة

ي   . )Forum of the Nairobi, 2018(لتشجيع النمو والتطوير االقتصادي اإليجانر
، ن ي عىل أنه  إن مفهوم التنوي    ع االقتصادي يطرح عىل مستويي 

فيعرف عىل المستوى الجزن 
ي تهدف إىل توسيع مكونات منتجاتها واستهداف قطاعات 

اتيجية تنمية المؤسسة الت  اسب 
 يعرف ايضا عىل المستوى الكىلي والذي هو صلب 

ن ي حي 
ن
ي نفس الوقت ف

ن
سوقية جديدة ف

ي إقليم ما بفضل ظهور قطاع نشاط اق
ن
تصادي موضوعنا عىل أنه زيادة عدد مناصب الشغل ف

ي هذا 
ن
ي قطاع نشاط موجود مسبقا وليس هو النشاط الوحيد أو المهيمن ف

ن
جديد أو التوسع ف

اإلقليم. السبل المساعدة عىل تحويل الهيكل االقتصادي، مع  تنوي    ع السلع االساسية و المواد 
ي 
 المصنعة و الخدمات األخرى، بما يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي، و تحقيق االكتفاء الذان 

التام، تشغيل اليد العاملة و العمل عىل استقرار الدخل من الصادرات و زيادته.عملية تهدف 
إىل تنوي    ع هيكل اإلنتاج و خلق قطاعات جديدة مولدة للدخل بحيث ينخفض االعتماد الكىلي  
ي االقتصاد، إذ ستؤدي هذه العملية إىل فتح مجاالت جديدة 

ن
عىل ايرادات القطاع الرئيسي ف

نتاجية لأليدي العاملة الوطنية ة   مضافة اعىل و قادرة عىل توفب  فرص عمل أكبر اذات قيم
ي االجل الطويل )بن موفقو 

ن
 (. 2019 ،هذا يؤدي إىل رفع معدالت النمو ف
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 اقتصاد المملكة العربية السعودية .2
ن وبأسواق مستقرة، حيث تتبع المملكة نظام آليات السوق  تتمتع المملكة باقتصاد قوي متي 

، ال ي ذي يقوم عىل العرض والطلب وعىل المنافسة، وال توجد قيود عىل عمليات الرصف األجنتر
كما ال يوجد حظر أو قيود كمية عىل الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع 
، وتتسم  ن عية أو تتعلق باألمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطني 

ادها ألسباب شر استب 
ة الجمركية عىل الواردات باالنخفاض، بل وتعقن بعض السلع األساسية المستوردة من التعرف

،  الرس وم الجمركية ن ن القانونيي   (2007)الهيئة السعودية للمحاسبي 

ي األزمة 
ن
ي النمو رغم الظروف ال ع ال م ي ة غب  المواتية المتمثلة ف

ن
ولقد استمر االقتصاد السعودي ف

ي ع ام عنها م ن تراجع ك المالية العالمية وما نتج
ن
ي أسعار النفط ف

ن
وع ل ى ال رغ م م ن . 2009بب  ف

تبعات هذه االزمة اال أن تظافر السياست ي ن ال م ال ي ة وال ن ق دي ة ف ي المملكة و استمرار االصالحات 
ي عام 

ن
حيث حقق  . 2009الهيكلية والتنظيمية م ك ن االق ت ص اد السعودي من مواصلة نموه ف

ي المستوى العام لألسعامع دال 
ن
ي ت نمو اقتصادي مقبولة مع انخفاض ف

ن
جانب سوق ر. وف

ي ع ام 
ن
ا ف

ً
، 2009ال ن ف ط، )حيث تش ي ر مص ادر األوب ك( إل ى أن األسعار شهدت تراجًعا ملحوظ

ي الخفيف بنسبة   61.4ف ي ال م ئ ة ليبل   35.2ح ي ث ت راج ع متوسط سعر برميل النفط العرنر
مي مي ل ف ي عام  94.8ل مقارنة بنحو دوالر للبر وهو العام الذي سجل أعىل  2009دوالر للبر

ي السعودي،   (. 2010متوسط ألسعار النفط )مؤسسة النقد العرنر

إذ تبوأت المملكة العربية السعودية مراتب إيجابية متعددة عىل صعيد اإلصالحات االقتصادية 
ي ومنذ انعقاد آخر ق 2017والهيكلية من منتصف عام 

ن
ن ف ي األرجنتي 

ن
ين ف  30مة مجموعة العشر

ي ظل رؤية المملكة  2018نوفمبر من العام 
ن
ا عىل قوة زخم اإلصالحات ف

ً
حيث  2030تأكيد

ي هذا  .حرصت المملكة عىل تنوي    ع االقتصاد والحفاظ عىل استدامة أوضاع المالية العامة
ن
وف

ي عام 
ن
ن الدول األك 2019السياق، حققت المملكة ف م بي 

ّ
ي تقرير الكتاب أكبر تقد

ن
بر تنافسية ف

 ب  )36،  فتحصلت المملكة عىل المرتبة )IMD 2019السنوي للتنافسية العالمية 
 
مة

ّ
( 3( ُمتقد

ي 
 . )The Global Competitiveness Report, 2019(مراتب عن العام الماضن

ي سنة حقق اجماىلي الناتج المحىلي الح ،2017بعد انكماشه سنة 
ن
ي نموا ف

بنسبة  2018قيق 
 ارتفع نمو اجماىلي  2,1ارتفع نمو اجماىلي الناتج المحىلي غب  النفطي بنسبة اذ %. 2,2

ن ي حي 
ن
% ف

%. يعود ارتفاع النمو غب  النفطي اىل ارتفاع مستوى الثقة  2,8الناتج المحىلي النفطي بنسبة 
وتحسن اوضاع االئتمان والسيولة اضافة اىل زيادة االنفاق الحكومي )صندوق النقد 

 (2019،الدوىلي 
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ي (1رقم )شكل 
 : نمو اجماىلي الناتج المحىلي الحقيق 

 
 2019، صندوق النقد الدوىلي المصدر : 

ز الشكل عدد  ,  1يبر ي
ي نمو اجماىلي الناتج المحىلي الحقيق 

ن
مساهمة القطاع النفطي و غب  النفطي ف

ن سنة  ن تقارب ارتفاع القطاعي  ناتج نمو اجماىلي الحيث من المتوقع سيتجاوز  ،2018حيث يبي 
ز اهمية دراسة مساهمة  . و من هنا تبر المحىلي غب  النفطي نمو اجماىلي الناتج المحىلي النفطي
ي الصادرات. سنقوم بتقديم نمو الصادرات بالمملكة قبل ابراز اهمية 

ن
القطاع غب  النفطي ايضا ف
 الصادرات غب  النفطية. 

 الدراسات السابقة 
ي اهتمت بقيا

ي بعض الدول هناك العديد من الدراسات الت 
ن
س درجة التنوي    ع االقتصادي ف

ي و الفضيل )
ي ليبيا و قامت 2017العربية :حيث اهتم الجروىسر

ن
( بدراسة التنوي    ع االقتصادي ف

ي التحليىلي قصد تحليل درجة التنوي    ع االقتصادي من خالل 
هذه الدراسة عىل المنهج الوصقن

ات االقتصادية الكلية و باالعتماد عىل معامل   فندالبعض المتغب  شمان و اثبتت هذه -هب  هب 
ي من انخفاض درجة التنوي    ع االقتصادي.كما قام نبيلة )

ي يعانن ( 2016الدراسة ان االقتصاد الليتر
بتقييم نتائج النموذج التنموي بالجزائر المرتكز عىل عوائد النفط و ابراز الحاجة اىل نموذج 

ي مع التحليل تنموي جديد يعتمد عىل التنوي    ع االقتصادي و 
قد اعتمد عىل المنهج الوصقن

ات.  ي ) لمجموعة من المؤشر ( بدراسة التنوي    ع كمنهج لتحقيق التنمية 2018قام ايضا الخفاجر
ات و قد انتىه اىل اثبات عدم  ي من خالل مجموعة من المؤشر

 
ي االقتصاد العراف

ن
المستدامة ف

 . ي
 
 تنوع االقتصاد العراف

ي و معامل ( بتقدير التنوي    2011قام الخطيب )
ع االقتصادي باالعتماد عىل مؤشر جيتن

فندال ة -هب  شمان, خالل الفب  ي  2008- 1970هب 
ن
, و قد بينت الدراسة زيادة درجة التنوي    ع ف
اقتصاد المملكة العربية السعودية. كما قام بدراسة اثر التنوي    ع عىل النمو االقتصادي و قد 
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و االقتصادي االجماىلي و اثرا ايجابيا عىل النمو اظهرت نتائج بحثه اثرا عكسيا للتنوي    ع عىل النم
 . ي القطاع الغب  نفطي

ن
 ف

تحليل و قياس درجة تنوي    ع الصادرات بالمملكة العربية السعودية خالل  .3
ة   2018-2005الفت 

 طرق قياس تنوي    ع الصادرات
ات ات التنوي    ع عىل  : تتم قياس درجة التنوي    ع االقتصادي باالعتماد عىل المؤشر تطبق مؤشر

ات و نجد منها توزي    ع الناتج المحىلي حسب النشاطات االقتصادية المعروفة ال عديد من المتغب 
ن ناتج غب  نفطي و  ،بالحسابات القومية  ،ناتج نفطي وتركيبة الناتج المحىلي وتصنيفه بي 

ن نفطية و غب  نفطية وتركيبة الصادرات وتصنيفها  ،وتصنيف االيرادات الفعلية للحكومة بي 
ن نفطية وغب   فندال. ، نفطيةبي  شمان من اهم هذه المقاييس-.. يعتبر معامل هب  يعتمد  ،هب 

ي عىل تركيبة المتغب  ودرجة تنوعه. حيث يتم استخدامه لقياس درجة 
هذا المقياس االحصان 

ي ظاهرة معينة. يتطبق هذا المعامل بصفة واسعة لقياس التنوي    ع االقتصادي
ن
حيث  ،التنوي    ع ف

باستعمال هذا المؤشر لتحديد مدى  UNCTADللتجارة والتنمية قامت منظمة االمم المتحدة 
ي الصادرات )الخطيب

ن
 (. 2011، التنوي    ع ف

ي تمكن من قياس درجة التنوي    ع االقتصادي نذكر 
ات الت  يوجد ايضا مجموعة اخرى من المؤشر

ات التشتت مثل معامل االختالف ي باالضافة اىل  ،منها : مؤشر
كز مثل معامل جيتن ات الب  مؤشر

ي و الفضيلجود مقاييس مركبة مثل دليل هاجمان و و 
ي )الجروىسر ونر

 (.  2017،دليل انب 

فندال شمان-معامل هت   هت 

 √∑  (
𝒙𝒊
𝑿

)𝟐        𝑵
𝒊=𝟏 − √

𝟏

𝑵

𝟏− √
𝟏

𝑵

   =  H 

 حيث تمثل : 

 N عدد النشاطات :;  𝑥𝑖 ناتج النشاط :) i(  وX  جماىلي لجميع النشاطات. الناتج المحىلي اال  

ن الصفر و الواحد ) اوح قيمة هذا المعامل بي 
(, فاذا كان واحدا دل ذلك عىل انعدام H  ≥0≤  1تب 

ي االقتصاد و ذلك من خالل تساوي 
ن
ن اذا كان صفرا دل عىل وجود تنوع كامل ف ي حي 

ن
التنوي    ع ف

قيم المرتفعة لهذا تدل ال . حصص النشاطات اثر نسبها اىل الناتج الكىلي لجميع النشاطات
  )الخطيب ,

ن
ي توزي    ع نشاطاته بشكل متكاف

ن
 (. 2011المؤشر عىل ضعف االقتصاد ف

 العربية السعوديةالصادرات بالمملكة 
( مليون ريال بارتفاع مقداره  1103900م ) 2018بل  إجماىلي قيمة صادرات المملكة خالل عام 

م حيث كانت قيمة الصادرات  2017%( عن العام السابق 32.7مليون ريال و بنسبة ) 272019
( مليون ريال و هذا االرتفاع يمكننا توضيحه بصورة أفضل عند تحليلنا للبنية 831881)

الهيكلية لهذه الصادرات و حجم السلم من اإلجماىلي العام كما أن التذبذب و عدم استقرار أسعار 
ة عىل قيمة الصا ول خالل هذا العام أثر مباشر وبصورة كبب   درات. البب 
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 :  اجمالي الصادرات المملكة العربية السعودية(2رقم )شكل 

 
 المصدر : من اعداد الباحث بناء عىل البيانات من الهيئة العامة لالحصاء

ي المرتبة 
ن
ن حيث كانت ف ي هذا العام هي دولة الصي 

ن
ي صدرت إليها المملكة ف

ومن أهم الدول الت 
%( من إجماىلي قيمة 13.3ل ممثلة نسبة قدرها )( مليون ريا146.703األوىل بقيمة مقدارها )

ي 50.7( مليون ريال وبنسبة )49.349الصادرات و بارتفاع مقداره )
ن
%( عن العام السابق و ف

%( من إجماىلي 11.2( مليون ريال ممثلة نسبة قدرها )123.646المرتبة الثانية اليابان بقيمة )
%( وقد احتلت الهند المرتبة 23.2سبة )( مليون ريال بن23.264الصادرات بارتفاع مقداره )

%( من إجماىلي الصادرات 8.9( مليون ريال وبنسبة )98.689الثالثة من حيث قيمة الصادرات )
 العام السابق.  %( عن33.7( مليون ريال وبنسبة )24.888بارتفاع مقداره )

 ن ريالبالمليو  2018عام دول المصدر اليها  10قيمة الصادرات الكبر  (: 3رقم )الشكل 

 
 بناء عىل البيانات من الهيئة العامة لالحصاء المصدر : من اعداد الباحث

721109
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ي اجماىلي الصادرات. (، 4رقم )باالعتماد عىل الشكل 
ن
مثلت الصادرات النفطية النسبة االكبر ف

مليون ريال سنة  71263اال انه من المالحظ ارتفاع درجة اسهام الصادرات غب  النفطية من 
. و هذا يعود باالساس اىل سىع المملكة اىل التوجه 2018مليون ريال سنة  545823اىل   2005

ي قام نحو تعزيز الصادرات غب  النفطية. 
امج الت  يمثل برنامج الصادرات السعودية من اهم البر

نامج بتقديم تسهيالت قصد تمويل  ،باطالقها الصندوق السعودي للتنمية حيث يهتم البر
ي بواسطة تنمية الصادرات غب  الصادرات و ضمانها لبل

وغ هدف تنوي    ع مصادر الدخل الوطتن
ن قدرتها التنافسية و ذلك بما يتانسب مع االهداف العامة لرؤية    2030النفطية و تحسي 

ي السعودي،   (. 2019)مؤسسة النقد العرنر

 : الصادرات النفطية وغب  النفطية بالمملكة( 4رقم )الشكل 
 

 
 بناء عىل البيانات من الهيئة العامة لالحصاء المصدر : من اعداد الباحث

ي الشكل عدد  باالعتماد عىل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لالحصاء
ن
, سجلت الصادرات 5ف

% من  21,3مليار ريال اي  235,5, لتبل  قيمة 2018% سنة 21,7غب  النفطية ارتفاعا بنسبة 
وكيما ويات ومواد البناء و السلع االخرى ارتفاعا اجماىلي الصادرات. حيث سجلت صادرات البب 

ن سجلت صادرات المنتجات الزراعية 1,1% و 33,2% ؛ 31,2بنسبة  ي حي 
ن
% عىل التواىلي ف

 %. 3,5والحيوانية والغذائية تراجعا بنسبة 
: النفط الخام والمنتجات المكررة وتنقسم الصادرات  ن تنقسم الصادرات النفطية اىل مكوني 

وكيماوياتغب  النفطية اىل ار  السلع االخرى  والمنتجات الزراعية  ،مواد البناء  ،بعة مكونات: البب 
 والحيوانية والغذائية. 
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:  قيم مكوانت صادرات اململكة(5رقم )الشكل   

 
 بناء عىل البيانات من الهيئة العامة لالحصاء المصدر : من اعداد الباحث

فندالنتائ شمان -ج قياس معامل هت   هت 
المعامل باالعتماد عىل المكونات الستة للصادرات النفطية و غب  النفطية. حيث  تم قياس هذا 

اوحة من 0.37كانت قيمة المعامل مرتفعة ) ة المب  اعقبت هذه  . 2014اىل  2005( خالل الفب 
ة مرحلة انخفاض  . 2018سنة  0.07حيث انخفظت قيمته اىل ، الفب 

ة ،ويالحظ من خالل هذه النتائج االوىل من الدراسة كان هناك اعتماد كبب  عىل  انه خالل الفب 
ي اقتصاد المملكة

ن
حيث كانت الصادرات ترتكز عىل النفط و لكن و نتيجة لتطبيق  ،النفط ف

مما ادى  ،ارتفعت نسبة الصادرات غب  النفطية ،السياسات المحفزة للصادرات غب  النفطية
ن اىل تنوي    ع صادرات المملكة وهو ما يفش انخفاض المؤشر  اوحة بي 

ة المب   2014خالل الفب 
 .  2018و

فندال :  1جدول عدد  ة -معامل هت  شمان خالل الفت   2018-2005هت 
فندال السنة شمان-معامل هت  فندال السنة هت  شمان-معامل هت   هت 
2005 0.32274 2012 0.379449 
2006 0.339962 2013 0.370062 
2007 0.329846 2014 0.254172 
2008 0.386786 2015 0.064564 
2009 0.268216 2016 0.016059 
2010 0.304647 2017 0.031644 
2011 0.368959 2018 0.072676 

ن بناء عىل البيانات من الهيئة العامة لالحصاء  المصدر : من اعداد الباحثي 
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فندال : 6الشكل عدد  ة -معامل هت  شمان خالل الفت   2018-2005هت 

 

 

 
 

ن بناء عىل البيانات من الهيئة العامة لالحصاءالمصدر : من اعداد ال  باحثي 

ي  ،2014انخفاض المعامل بداية من سنة  (5رقم )يظهر الشكل 
ن
ز دور المملكة ف مما يدعم و يبر

 تشجيع الصادرات غب  النفطية و هو ما ادى اىل تنوي    ع الصادرات. 
 

 الخالصة و التوصيات .4
التنوي    ع االقتصادي هو عملية تحويل اقتصاد ومن خالل دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا بأن 

، فالتنوي    ع ما من مصدر واحد إىل عدة مصادر من مجموعة واسعة من القطاعات واألسواق
ن جودة الحياة والمعيشة ألفراد المجتمع. ولقد أظهرت الدراسات  يهدف بشكل عام إىل تحسي 

ن التنوي    ع االقتصادي ونمو االق تصاد للدول. وبالرغم من االزمة التطبيقية وجود ارتباط وثيق بي 
ي عام 

ن
ن المالية والنقدية للمملكة واصالحاتها  2009المالية العالمية ف إال أن تظافر السياستي 

الهيكلية والتنظيمية مكن االقتصاد السعودي من مواصلة نموه. إذ اتجهت المملكة مع رؤية 
ن عىل الصادرات غب  النفطية نتيجة إلسهامات 2030 كب 

ها العديدة لتنوي    ع القاعدة إىل الب 
من خالل استخدام معامل و االقتصادية وخلق الوظائف وما تحققه من معدالت نمو. 

فندال شمان لقياس درجة تنوي    ع الصادرات -هب  بينت النتائج ان االقتصاد السعودي حقق  ،هب 
ي درجة تنوي    ع الصادرات

ن
ع وهو ما يثبت انخفاض سيطرة القطاع النفطي وارتفا ، ارتفاع ف

الصادرات غب  النفطية. مما يدعم وجهة المملكة نحو هذا التنوي    ع لما له من فوائد عىل 
االقتصاد السعودي. وهو ما يدعم فعالية وكفاءة الخطط والسياسات االقتصادية الت  تم 

 تنفيذها بهدف تنوي    ع الصادرات وتعزيز الصادرات غب  النفطية. 
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 المراجع .5
ات  (. 2019بن موفق، زروق، ) .1 ي ظل المتغب 

ن
اتيجية تنوي    ع االقتصاد الجزائري ف اسب 

االقتصادية المعارصة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث، كية العلوم 
 ، جامعة زيان عاشور بالجلفة. التسيب  االقتصادية والتجارية وعلوم 

ي  .2
القتصادي (. التنوي    ع ا2017) ،عىلي عبد السالم والفضيل عبد الحميد عىلي  ،الجروىسر

ة ) ي خالل الفب  ي التنمية المستدامة: دراسة تحليلية لالقتصاد الليتر
ن
-1962ودوره ف
 جامعة مرصاتة.  ،المؤتمر االكاديمي االول لدراسات االقتصاد  واالعمال ،(2012

ي القطاع غب   (. 2011الخطيب، ممدوح عوض) .3
ن
اثر التنوي    ع االقتصادي عىل النمو ف

 . 2، عدد 18ربية للعلوم االدارية، مجلد النفطي السعودي، المجلة الع
ي  .4 ي 2018) ،احمد جاسم محمد ، الخفاجر

ن
(. التنوي    ع كمنهج لتحقيق تنمية مستدامة ف

ي 
 
/  ،مجلة االدارة واالقتصاد ، االقتصاد العراف   . 2018العدد مائة واربعة عشر

5. ( ، (. المملكة العربية السعودية، التقرير القطري رقم 2019صندوق النقد الدوىلي
290/19 . 

ي المملكة العربية 2018الطيط، أحمد عدنان و العمري، أنيس، ) .6
ن
(. حقبة ما بعد النفط ف

السعودية: مسوغات التنوع االقتصادي، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية 
 . 3العدد  ،26واإلدارية، اإلصدار 

ي السعودي، ) .7 ألربعون أحدث (. التقرير السنوي السادس وا2010مؤسسة النقد العرنر
 (. 2010) ه1431التطورات االقتصادية 

ي السعودي، ) .8  ،ير السنوي الخامس والخمسون(. التقر 2019مؤسسة النقد العرنر
 ه1440

ي الجزائر (. تقييم نتائج النموذج التنموي القا2016نوي ) ،نبيلة .9
ن
ئم عىل عوائد النفط ف

مجلة العلوم االقتصادية  ،الحاجة لنموذج تنموي جديد قائم عىل التنوي    ع االقتصاديو 
 . 15/2016 ،والتسيب  و العلوم التجارية

، )االقتصاد السعودي(، .10 ن ن القانونيي   . 2007الهيئة السعودية للمحاسبي 
ة وأولوياتها (. موجز 2015وزارة االقتصاد و التخطيط، ) .11 -2015)خطة التنمية العاشر

2019 .) 
 

 المراجع االجنبية 
1. Nairobi Work Programme (2018).  Diversifying economic activity as an 

adaption strategy COP 24, Katowice, Poland 12th Focal Point 
Forum on economic diversification and adaptation. 

2. Shayah  , M. Hazem (2015). Economic Diversification by Boosting Non-
Oil Exports (Case of UAE), Journal of Economics, Business and 
Management, Vol. 3, No. 7, July 2015 

3. The Global Competitiveness Report, (2019). World Economic Forum 
 
 

https://unfccc.int/event/12th-focal-point-forum-of-the-nairobi-work-programme
https://unfccc.int/event/12th-focal-point-forum-of-the-nairobi-work-programme


 2022-عشر  السادسلعدد ا                                                         مجلة العلوم اإلحصائية 
 

76 
 

 المالحق 

ي االعتماد عليها من الهيئة العامة لالحصاء: البيان 1جدول عدد 
 ات الت 

 قطاعات( 6الصادرات حسب القطاعات )

 النفط الخام السنة
المنتجات 
 المكررة

وكيماويات  مواد البناء بب 
زراعية  منتجات

 وحيوانية وغذائية
 (1سلع أخرى)

Year Crude oil 
Refined 

products 
Petrochemicals 

Construction 
materials 

Agricultural, 
animal and food 

products 
Other goods (1) 

2005 513939 91942 42055 6154 4361 18693 

2006 607509 98302 45936 7908 5228 26456 

2007 668564 101371 53847 10778 7442 32401 

2008 926613 127247 62464 12679 8875 37604 

2009 533177 78313 52967 8738 10159 37755 

2010 710375 96801 82100 9058 11074 32377 

2011 1068659 122393 114680 10332 12605 38951 

2012 1144638 120912 124184 10536 12852 43380 

2013 1102478 104602 131509 11753 12628 46553 

2014 938959 128132 143647 13704 13405 46275 

2015 486546 86866 114916 13681 13611 47693 

2016 419878 90851 104519 13291 13544 46340 

2017 513181 125221 117941 15594 14286 45658 

2018 704505 163938 154721 20776 13789 46172 

 : الصادرات النفطية و غب  النفطية  2الجدول عدد 
 صادراتإجماىلي ال الصادرات غب  النفطية الصادرات النفطية السنة

Year Oil Exports Non-oil Exports Total Exports 

2005 605881 71263 677144 

2006 705811 85528 791339 

2007 769935 104468 874403 

2008 1053860 121622 1175482 

2009 611490 109619 721109 

2010 807176 134609 941785 

2011 1191052 176568 1367620 

2012 1265550 190952 1456502 

2013 1207080 202443 1409523 

2014 1067091 217031 1284122 

2015 573412 189901 763313 

2016 510729 177694 688423 

2017 638402 193479 831881 

2018 868443 235458 1103899 

 

 


