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 :المقدمة  

  
أن زيادة الصادرات السعودية غير النفطية يعتبر خياراً  استراتيجياً للمملكة لتنويع مصادر الدخل 

أي آثار أو انعكاسات سلبية لصادرات النفط في األسواق العالمية ، أن مستقبل نمو الصادرات ولمواجهة 
الغير نفطية يعتمد بشكل مباشر على استمرار الطلب الخارجي للسلع الوطنية والتغلب على التحديات 

ك ضرورة لوضع العديدة التي تواجه تسويق الصادرات في األسواق الخارجية ، وانطالقاً من ذلك فإن هنال
من إجمالي صادرات % 10استراتيجيات وطنية لتنمية الصادرات الغير نفطية والتي تمثل حالياً حوالي 

  .المملكة العربية السعودية 
  

لقد ركزت خطط التنمية االقتصادية الخمسية المتعاقبة على سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم 
در رئيسي للدخل من خالل فتح المجال للقطاع الخاص االعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام كمص

السعودي لزيادة استثماراته في القطاعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة 
ومستدامة وإيجاد فرص لتوظيف العمالة الوطنية واالستفادة من المواد الخام المتاحة ونقل واكتساب 

يق هدف تنويع مصادر الدخل تم خالل العقود الثالث الماضية بناء العديد من التقنية ، وفي سبيل تحق
التجهيزات األساسية وتطوير المدن والمناطق الصناعية وتقديم التمويل للمشروعات االستثمارية المختلفة 

  .وتوفير الخدمات المساندة الالزمة 
  

الي مرتبطة بصورة وثيقة بمدى إيجاد إن زيادة مساهمة الصادرات النفطية في الناتج المحلي اإلجم
البيئة المناسبة التي تحفز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنتجات المؤهلة للتصدير والتغلب على 
العوائق المحلية والخارجية من خالل تحديدها بصورة دقيقة ومفصلة ومن ثم إعداد إستراتيجية ترتكز 

 الداخل والخارج لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية على مجموعة من السياسات الموجهة نحو
بهدف االحتفاظ باألسواق الحالية للصادرات وتوسيع فرصها وفتح أسواق جديدة تتمتع فيها الصادرات 
السعودية بميزة نسبية واضحة إلى جانب العمل على رفع جودة المنتجات السعودية القابلة للتصدير 

درتها التنافسية في األسواق العالمية في ظل توقع زيادة المنافسة في األسواق وتقليل تكاليفها لزيادة ق
  .الخارجية والمحلية نتيجة النفتاح األسواق العالمية 
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  :القسم األول 
  تطور القطاعات اإلنتاجية في المملكة العربية السعودية

  
  

  
 :القطاع الصناعي  :أوالً

  
لعربية السعودية االنطالقة الحقيقة قبل حوالي ثالثة عقود حيث شهد القطاع الصناعي في المملكة ا

اتجهت خطط التنمية االقتصادية للتركيز على القطاع الصناعي لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية عن 
طريق تنويع القاعدة اإلنتاجية ومن ثم التخلص من آثار االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني 

ت هذه الجهود إنشاء العديد من الصناعات األساسية والصناعات الثانوية بتأسيس الشركة ، وشمل
والتي قدمت إنتاجها لألسواق المحلية والخارجية وبمستويات عالية ) سابك(السعودية للصناعات األساسية 

زات األساسية من الجودة ، كما ازدهرت الصناعات التحويلية في معظم مناطق المملكة بفضل توفير التجهي
 2004مدينة صناعية حتى نهاية عام ) 14(والتمويل الميسر وتأسيس المدن الصناعية والتي بلغ عددها 

.  
  

تطور الصناعات السعودية في مختلف المجاالت الصناعية حيث بلغ إجمالي ) 1(يوضح الجدول رقم 
 مليار 266.7 إجمالي تمويلها هـ وبلغ1426 مصنعاً حتى نهاية ربيع األول 3725عدد المصانع القائمة 

  .ريال 
  

 166وقد تصدرت الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية الصناعات األخرى بإجمالي تمويل 
من إجمالي تمويل المصانع المنتجة ، تلتها صناعة مواد البناء % 62.4مليار ريال أي ما يوازي 

من إجمالي تمويل المصانع ، % 11.7ريال شكلت  مليار 29.8والصيني والخزف والزجاج بإجمالي تمويل 
من إجمالي % 7.7 مليار ريال مشكلة نسبة 20.6ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بإجمالي تمويل 

 مليار ريال 19.7التمويل، ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات بإجمالي تمويل 
 مليار ريال 13.8ل ، ثم صناعات المنتجات المعدنية األساسية بتمويل من إجمالي التموي% 7.3وبنسبة 
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 مليار ريال 7.9من إجمالي التمويل ثم صناعة الورق والطباعة والنشر بإجمالي تمويل % 5.1وبنسبة 
من إجمالي التمويل ، ثم صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة والجلود بإجمالي % 2.9شكلت نسبة 

من إجمالي تمويل المصانع ، ثم صناعة الخشب والمنتجات % 1.6 ريال وبنسبة تمويل  مليار4.3تمويل 
  %. 1 مليار ريال وبنسبة 2.7الخشبية واألثاث بقيمة 

  
  )1(جدول رقم 

  تطور الصناعات السعودية
  

عدد   النشاط
  المصانع

عدد 
  العمالة

إجمالي التمويل 
  )بالمليون(

  20624.75  56402  587  صناعة المواد الغذائية والمشروبات

  4329.55  20862  181  صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة والجلود

  2751.95  15690  187  صناعة الخشب والمنتجات الخشبية واألثاث

  7941.60  20504  224  صناعة الورق والطباعة والنشر

  166154.76  83886  828  الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية

  29836.31  52661  594  بناء والصيني والخزف والزجاجصناعة مواد ال

  13826.02  28760  198  الصناعات المعدنية األساسية

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات 
  والمعدات

830  72598  19769.34  

  1318.90  6872  80  صناعة متنوعة أخرى

  184.65  513  16  النقل والتخزين

  266737.83  358748  3725  المجموع

  . وزارة التجارة والصناعة:المصدر
  
  

   :االستثمار األجنبي في القطاع الصناعي 
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المصانع المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال األجنبي وذلك حتى ) 2(يوضح الجدول رقم 
 مصنعاً بإجمالي استثمار 504وبلغ مجموع المصانع ) م2005مايو (هـ 1426نهاية الرابع الثالث 

 مليار  ريال ، وتصدرت الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية قائمة االستثمارات 138قدره 
من إجمالي االستثمارات األجنبية في القطاع الصناعي تلتها % 85.8األجنبية حيث شكلت ما نسبته 

، ثم صناعة المنتجات المعدنية % 4.2صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج بنسبة 
، ثم % 2.4، ثم صناعة المواد الغذائية بنسبة % 3.5ة والماكينات والمعدات بنسبة المصنع

  % .1.7الصناعات المعدنية األساسية بنسبة 
  
  
  
  

  )2(جدول رقم 
  المصانع المنتجة بموجب نظام االستثمار األجنبي

  )2005مايو (هـ 1426 حتى نهاية الربع األول من عام 
  

عدد   النشاط
  المصانع

عدد 
  لةالعما

إجمالي التمويل 
  )بالمليون(

  3458.48  10731  45  صناعة المواد الغذائية والمشروبات

  549.35  2617  20  صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة والجلود

  476.06  1727  20  صناعة الخشب والمنتجات الخشبية واألثاث

  1496.23  3358  21  صناعة الورق والطباعة والنشر

  118551.61  27215  138  والمنتجات البالستيكيةالصناعات الكيماوية 

  5876.44  8666  61  صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج

  2437.60  6269  37  الصناعات المعدنية األساسية

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات 
  والمعدات

155  16087  4942.23  

  327.15  524  7  صناعة متنوعة أخرى

  138115.16  77194  504  المجموع
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  . وزارة التجارة والصناعة:المصدر
  
  

  :تحليل تطور الصادرات السعودية اإلجمالية والصادرات السعودية غير النفطية 
  

بأن الصادرات السعودية اإلجمالية والتي تشمل المنتجات النفطية شهدت ) 3(يوضح الجدول رقم 
 ، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب العالمي على النفط 2004 إلى عام 2001نمواً  منتظماً  خالل األعوام 

 ، كما يشاهد من 2004 و 2000بين عامي % 62.6ويالحظ بأن الصادرات اإلجمالية قد زادت بمعدل 
في % 41الجدول بأن نسبة مساهمة الصادرات اإلجمالية في إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بلغت 

   .2004في عام % 50.2 وارتفعت إلى 2000عام 
  

كما يالحظ من الجدول المرفق بأن الصادرات السعودية غير النفطية شهدت نمواً منتظماً خالل 
 ، كما 2000 بالمقارنة مع عام 2001في عام % 15.7، حيث ارتفعت بنسبة 2004 – 2000الفترة 

م ، 2000بالمقارنة مع عام % 105، حيث بلغت نسبة نموها 2004حققت أعلى ارتفاع لها في عام 
 ، وارتفعت إلى 2000في الناتج المحلي في عام % 3.3كما ساهمت الصادرات غير النفطية بنسبة 

من إجمالي الصادرات % 8، وقد شكلت الصادرات السعودية غير النفطية نسبة 2004في عام % 10
   . 2004من إجمالي الصادرات في عام % 10، وارتفعت إلى نسبة 2000السعودية في عام 

  
  )3(قم جدول ر

  مقارنة تطور الصادرات السعودية اإلجمالية وغير النفطية لألسواق العالمية
   

    الصادرات غير النفطية
  

  السنة
  قيمة

 
الصادرات 

  بالمليون(
  ) ريال

  نسبة
 نمو 

  الصادرات
%   

  الناتج
 المحلي 
اإلجمالي 

بالمليون (
  )ريال

نسبة 
الصادرات 
 اإلجمالية 

 من 
إجمالي 
الناتج 

المحلي 
%  

  القيمة
بالمليون 

  ريال
نسبة 
  النمو

%  
نسبة 

  الصادرات
غير النفطية 
من الناتج 

المحلي 
  اإلجمالي

بة نس
الصادرات 
  غير النفطية

من إجمالي 
  الصادرات

2000  290553  -  706657  41%  23371  -  3.3% 8% 

2001  254898  -12.2%  686296  37% 27057  15.7%  3.9% 10.6% 

2002  271741  +6.6%  707067  38.4% 28357  4.8% 4% 10.4% 
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2003  34.9664 +28.6%  804232  43.4% 35743  26% 4.4% 10.2% 

2004  472491  +35.1%  939375  50.2% 47948  34% 10% 10% 

   مصلحة اإلحصاءات العامة ـ وزارة االقتصاد والتخطيط:المصدر

  .الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية* 
  
  

  :ير النفطية حسب المجموعات السلعية الرئيسيةالصادرات السعودية غ 
  

المجموعات السلعية الرئيسية للصادرات السعودية غير النفطية خالل ) 4(يوضح الجدول رقم 
،  ويتضح من تحليل الجدول المذكور بأن المنتجات الكيماوية شهدت نمواً 2004 – 2001الفترة 

 مليون في 18673م إلى قيمة 2001في عام  مليون دوالر 13478مستمراً حيث ارتفعت من قيمة 
من % 38.9، وشكلت نسبة 2004 وعام 2001بين عامي % 39، وذلك بنسبة نمو بلغت 2004عام 

 ، ثم تلتها منتجات البالستيك والتي حققت نمواً 2004إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية عام 
 مليون ريال في 6179، ارتفعت من قيمة 2004 إلى عام 2001منتظماً كذلك خالل الفترة من عام 

ثم المعادن % 102، وذلك بنسبة نمو بلغت 2004 مليون ريال في عام 12455 إلى قيمة 2001عام 
 مليون ريال في عام 4482م إلى قيمة 2001 في عام 2044ومصنوعاتها والتي ارتفعت من قيمة 

 الصناعات الغذائية والمشروبات ، كما يوضح الجدول بأن منتجات% 119، وذلك بنسبة نمو 2004
م 2001 مليون ريال في عام 611حققت نمواً منتظماً خالل الفترة المذكورة حيث ارتفعت من قيمة 

، كما 2004 و2001خالل عامي % 174م وذلك بنسبة نمو بلغت 2004 في عام 1674إلى قيمة 
م 2001ون ريال في عام  ملي590يوضح الجدول بأن الورق منتجات ومصنوعاته ارتفعت من قيمة 

 و 2001خالل عامي % 140م وذلك بنسبة نمو بلغت 2004 مليون ريال في عام 1418إلى قيمة 
2004.   
  

 مليون ريال في عام 399كما شهد قطاع الزجاج ومصنوعاً نمواً مستمراً حيث ارتفع من قيمة 
 و 2001بين عامي % 120 محققاً نسبة نمو بلغت 2004 مليون ريال في عام 877 إلى قيمة 2001
2004.   
  
  )4(جدول رقم 
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  العالمية لألسواق النفطية غير السعودية العربية المملكة صادرات
  * 2004 – 2001 األعوام خالل 

  ريال بالمليون: القيمة

 2004 2003 2002 2001 السلعة اسم م
 نسبة

   % التغيير 
  عامي بين

2004و 2001 
 %39 18,673 16,200 13,704 13,478  كيماوية منتجات 1

 %102 12,455 7,011 5,717 6,179 البالستيك منتجات 2

 %119 4,482 3,667 2,537 2,044 ومصنوعاتها العادية المعادن 3

 %174 1,674 1,475 792 611 الصناعات الغذائية والعصائر منتجات 4

 %115 1,546 1,244 797 719 ومنتجاتها الحية الحيوانات 5

 %107 437 319 256 211 راعيةالز المنتجات 6

 %105 2,132 1,416 1,138 1,042 الكهربائية والمعدات واألجهزة اآلالت 7

 %140 1,418 1,210 819 590  ومصنوعاته الورق 8

 %120 877 684 427 399 ومصنوعاته الزجاج 9

 %234 4,254 2,517 1,504 1,274 أخري سلع 10

 %81 47,948 35,743 27,691 26,547 اإلجمالي

  تصديرها المعاد السلع تشمل ال* 
  .والتخطيط االقتصاد وزارة-العامة اإلحصاءات  مصلحة :المصدر

  
  :مؤشرات التوزيع الجغرافي للصادرات السعودية غير النفطية 

  
فيما يتعلق بمؤشرات التوزيع الجغرافي للصادرات السعودية غير النفطية فإنه يمكن ترتيب 

  : التوالي األسواق الحالية على
  

احتلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المركز األول من حيث ترتيب أسواق الصادرات  .1
 مليون ريال وشكلت 13298السعودية غير النفطية حيث بلغت الصادرات لهذا السوق ما قيمته 

 مليون ريال 1298من إجمالي الصادرات ، كما يالحظ بأنها زادت بقيمة % 27.73نسبة 
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   .2003ة مع بالمقارن
 

جاءت الدول األسيوية غير العربية واإلسالمية في المرتبة الثانية حيث بلغت الصادرات السعودية  .2
من إجمالي الصادرات % 27.5 مليون ريال مشكلة نسبة 13194غير النفطية لهذه الدول 

 3744م بقيمة 2004السعودية لألسواق الخارجية كما زادت الصادرات لهذه المجموعة لعام 
   .2003مليون ريال بالمقارنة مع عام 

 
م ما 2004احتلت دول أوروبا الغربية المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة الصادرات لها في العام  .3

 من إجمالي الصادرات ، كما زادت الصادرات في 16.2 مليون ريال مشكلة نسبة 7814قيمته 
  .2003 مليون ريال بالمقارنة مع عام 2914 بقيمة 2004العام 

  
احتلت الدول العربية األخرى المرتبة الرابعة حيث بلغ إجمالي الصادرات السعودية في عام  .4

من إجمالي الصادرات السعودية غير % 14 مليون ريال وبنسبة بلغت 6739 ما قيمته 2004
النفطية ، كما يالحظ بأن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية لهذه المجموعة زادت بقيمة 

  .2003 بالمقارنة مع عام 2004مليون ريال في عام  2739

  
% 6.5 مليون ريال وبنسبة 3147جاء ترتيب الدول اإلسالمية في المرتبة الخامسة وذلك بقيمة  .5

 مليون ريال في عام 817 من إجمالي الصادرات ويالحظ بأنها زادت ما قيمته 2004في عام 
 .2003 بالمقارنة مع الصادرات في عام 2004

  
، حيث بلغ إجمالي الصادرات 2004 ترتيب دول أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة في عام جاء .6

، كما يالحظ بأن الصادرات لهذه المجموعة قد تراجعت % 3.5 مليون ريال وبنسبة 1700لها 
  .2003 بالمقارنة مع عام 2004 مليون ريال في عام 615بقيمة 

  
  

ية والعربية المرتبة السابعة حيث بلغت قيمة الصادرات لها احتلت الدول األفريقية غير اإلسالم .7
 ، كما يالحظ بأن الصادرات لهذه المجموعة  قد زادت في عام 2004 مليون ريال في عام 1300
 . مليون ريال600م  بقيمة 2004

  
 مليون ريال 600جاءت استراليا ونيوزلندا في المرتبة الثامنة حيث بلغ إجمالي الصادرات لها  .8
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، كما يالحظ بأن الصادرات لهذه المجموعة قد تراجعت % 1.25مشكلة نسبة 2004 عام في
  .2003 بالمقارنة مع عام 2004 مليون ريال  في عام 118بقيمة 

  
كما يالحظ بأن الصادرات السعودية غير النفطية لدول أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية بلغت  .9

غت الصادرات غير النفطية ألمريكا الجنوبية وأوروبا م حيث بل2004في عام % 1نسبتها أقل من 
 . مليون ريال على التوالي 81 مليون ريال و 75الشرقية ما قيمته 

  
  )5(جدول رقم 

  التوزيع الجغرافي للصادرات السعودية غير النفطية
  2004 - 2002 خالل األعوام 

 بالمليون ريال: القيمة

  النسبة من  2004  2003  المجموعة  م
ي  إجمال

  الصادرات
  2004لعام 

  %27.73  13298  12000  دول مجلس التعاون الخليجي  
 %27.51  13194  9450  الدول اإلسالمية غير العربية واإلسالمية  

 %16.29  7814  4900  دول أوروبا الغربية  

 %14.05  6739  4000  الدول العربية األخرى  

 %6.56  3147  2330  الدول اإلسالمية  

 %3.54  1700  2315  أمريكا الشمالية  

 %2.71  1300  700  الدول األفريقية غير العربية واإلسالمية  

 %1.25  600  718  استراليا وجزر الباسفيك  

 %0.15  75  75  أمريكا الجنوبية  

 %0.16  81  30  أوروبا الشرقية   

  %100  47948  36.518  اإلجمالي
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ودية منذ أكثر من ثالثة عقود في إطار األهداف ارتكزت السياسات الرسمية للمملكة العربية السع
العامة لخطط التنمية القتصادية على تأكيد أهمية تنويع القاعدة اإلنتاجية وتخفيف االعتماد على النفط 
كمصدر وحيد للدخل الوطني ، وقد ارتكزت هذه السياسات على عدة محاور شهدت عدة تطورات تم 

بة ، وسيتم تناول السياسات الموجهة للداخل وخارج المملكة بلورتها عبر الخطط الخمسية المتعاق
  :وتأثيرها على الصادرات السعودية وفقاً لما يلي 

  
  

 :السياسات الصناعية  :أوالً

  
أكدت السياسة الصناعية في المملكة منذ بدء تنفيذ خطط التنمية االقتصادية على خيار التصنيع 

للموارد الوطنية وتنويع القاعدة االقتصادية وانعكس ذلك االهتمام كوسيلة رئيسية لتحقيق القيمة المضافة 
) 14(في توفير البيئة المشجعة لنموها حيث تم تطوير البنيات والهياكل الصناعية والخدمات عبر إقامة 

مدينة صناعية منتشرة في المملكة باإلضافة إلى المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع ، كما تم توفير 
ويل الميسر للمشاريع الصناعية واإلعفاء لمدخالت اإلنتاج ولقد حقق القطاع الصناعي بفضل هذه التم

السياسات تطورات كبيرة حيث أمكن لكثير من المنتجات الصناعية منافسة المنتجات المماثلة في األسواق 
  .المحلية واإلقليمية والنفاذ إلى األسواق العالمية 

  
 :طاع الصناعي سياسات تمويل الق :ثانياً

  
يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم قروض ميسرة ومتوسطة وطويلة األجل للمشاريع 

من التكاليف اإلجمالية % 50الصناعية الجديدة وللتوسعات في المشاريع القائمة قد تصل إلى 

  :القسم الثاني 
  ة الموجهةالسياسات الحكومي

   لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية



  القدرة التنافسية للصناعة الخليجية
   في االقتصاد الجدید

 2005 ديسمبر  4 – 3: الكويت 

مؤتمر الصناعيين العاشر بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

  العربية
    

 نجاحات الماضي وتحديات المستقبل  لصادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية   :  ورقة عمل حول

  
 

  14 

اريع وبلغ حجم القروض للمشروع كما يوفر الصندوق االستشارات التسويقية والمالية والفنية لهذه المش
 50 أكثر من 2005حتى نهاية النصف األول من عام 1974التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه في عام 

  . مشروع صناعي 2000مليار ريال قدمت إلقامة وتوسعة أكثر من 
  
  
  

 :سياسات االستثمار الوطني واألجنبي  :ثالثاً

  
عتمدتها المملكة العربية السعودية مؤخراً إنشاء كان من ضمن سياسات اإلصالح االقتصادي التي ا

 للعناية بشؤون االستثمار الوطنية واألجنبية المباشرة 2001الهيئة العامة لالستثمار في أبريل عام 
وتحسين البيئة االستثمارية ورفع معدالت االستثمار باستقطاب رؤوس األموال األجنبية وبما يرافقها من 

  .ات إدارية وتسويقية للنفاذ إلى أسواق جديدة للصادرات السعودية تكنولوجيا متطورة ومهار
  

  :وتضمنت السياسات االستثمارية الجديدة ما يلي
  

عدم اشتراط االستثمار في مشروعات محددة حيث سمح النظام الجديد باالستثمار في جميع  
 .األنشطة االقتصادية عدا تلك المضمنة في القائمة السلبية

 . يوماً 30لى ترخيص في حد أقصى ال يتجاوز تسهيل الحصول ع 

 .يحق للمستثمر الحصول على أكثر من ترخيص في نشاطات اقتصادية مختلفة 

 .السماح للمستثمرين األجانب بتملك مشروعاتهم بالكامل  

إمكانية حصول المستثمر األجنبي المرخص له بتملك العقارات الالزمة لمزاولة النشاط  
 .المرخص 

  
 :اسات التخصيص سي:رابعاً

  
يشكل التخصيص جزء مهماً من إستراتيجية المملكة بعيدة المدى لزيادة الفرص المتاحة للقطاع 
الخاص ورفع مستوى الكفاءة والقدرة االستثمارية التنافسية لالقتصاد الوطني ، وتشجيع رأس المال 
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ركات اإلنتاجية والهيئات التي تم الوطني واألجنبي لالستثمار محلياً ، وتجدر اإلشارة إلى إن أبرز الش
  :تخصيصها تشمل ما يلي 

  
من أسهمها المملوكة للدولة للقطاع % 30 تم بيع :)سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية  .1

من % 75، وذلك في إطار النظام األساسي للشركة الذي ينص على طرح 1984الخاص في عام 
 .أسهمها للقطاع

  
يقوم القطاع الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة األرصفة والمعدات التابعة  :تخصيص خدمات المواني .2

للمؤسسة العامة للمواني بأسلوب التأجير ، وبلغ عدد العقود التي تم إبرامها مع القطاع الخاص 
 .عقداً في كافة تخصصات وأعمال المواني ) 27(وفق هذا التوجه 

 
عودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية  تم إنشاء الهيئة الس:تخصيص بعض المدن الصناعية .3

إلعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في إنشاء وتشغيل خدمات المدن الصناعية بأسلوب تنافسي في 
  .ظل البنية التحتية 

 
ويتوقع أن تشهد خطة التنمية الثامنة تسريع وتيرة التخصيص وتعزيز دور الهيئات التنظيمية 

خالل وضع برنامج تنفيذي للتخصيص وتحديد العقبات المطلوب للقيام بمهامها بصورة فعالة من 
تذليلها وينتظر أن يتم في الفترة القادمة اتخاذ الخطوات الالزمة لتخصيص عدد من الشركات 

  :والقطاعات اإلنتاجية التي يمكن أن تساهم في زيادة القاعدة اإلنتاجية للصادرات السعودية منها
  

 ) .معادن(ية شركة التعدين العربية السعود 

 .حصص الدولة في مصافي البترولية المحلية 

 .حصص الدولة في رؤوس أموال شركات االستثمار العربية واإلسالمية المشتركة 

  
  

 :سياسات تمويل وائتمان الصادرات  :خامساً

  
سعت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع عدد من الدول العربية واإلسالمية لتعويض إحجام 

وك التجارية عن تمويل العمليات التصديرية حيث تم إنشاء مؤسسات وطنية وإقليمية لتمويل وضمان البن
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وائتمان الصادرات السعودية ، وتقوم هذه المؤسسات بتقديم التمويل واالئتمان الالزم لتشجيع الصادرات 
ير ولمواجهة النقص وحماية المصدرين من المخاطر التجارية وغير التجارية التي تصاحب عمليات التصد

  .المؤقت في السيولة لتمويل العمليات اإلنتاجية المستهدفة للتصدير 
  

 أنشى برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية :برنامج الصادرات السعودية 
إجمالي مبالغ التمويل والضمان التي ) 6(ويوضح الجدول رقم ) م1999(هـ 1420في عام 
 .2004درات السعودية حتى نهاية عام قدمت للصا

  
  
  
  
  
  
  
  

  )6(جدول رقم 
  إجمالي مبالغ التمويل والضمان التي قدمت للصادرات السعودية

  2004 حتى نهاية عام 
  القيمة بالمليون ريال

النصف   2004  2003  2002  2001  
األول من 

عام 
2005  

  اإلجمالي

 1506.12  346.2  350.04 353.75  114.15  341.8  برنامج تمويل الصادرات

  325.91  104.29  196  25.6  -  -  تأمين التمويل وضمان الصادرات

  1831.9  -  -  -  -  -  اإلجمالي

  
  

وقد شهد قطاع تمويل الصادرات السعودية غير النفطية مؤخراً تطوراً مهماً تمثل في األمر الملكي 
لتقديم المزيد من التسهيالت  مليار ريال لبرنامج الصادرات السعودية وذلك 15الكريم بتخصيص مبلغ 
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االئتمانية لتمويل وضمان الصادرات السعودية في سبيل زيادة وتنمية الصادرات السعودية مع مساهماتها 
  .الوطنية في نمو االقتصاد الوطني أسوه بما هو معمول فيه بالدول المتقدمة 

  
  

 :سياسة المواصفات والمقاييس  :سادساً

  
عودية للمواصفات والمقاييس مهام وضع المواصفات القياسية المعتمدة تتولى الهيئة العربية الس

ونشر التوعية بشأن التوحيد القياسي والترخيص باستعمال عالمة الجودة على المنتجات الوطنية 
) االيزو(وشهادات تصدير المنتجات الغذائية المصنعة محلياً وتبنى مجموعة المواصفات القياسية الدولية 

المتعلقة بأنظمة ، إدارة ) 9000ايزو (رة إلى أن مجموعة المواصفات القياسية الدولية وتجدر اإلشا
المتعلقة بأنظمة البيئة والتي تشكل أهمية خاصة من قبل ) 14000ايزو (الجودة  وأنظمة            

ل طبقاً التكتالت االقتصادية تتمثل في إعطاء األولوية لمنتجات الشركات الحاصلة على شهادات التسجي
شهادة تصدير للمنتجات الوطنية وتم ) 3228(لهذه المجموعة من المواصفات ، وقامت الهيئة بإصدار 

  .منشأة حق استعمال عالمة الجودة ) 58(منح 
  
  
  
  
  
  

 :األطر المؤسسية للتصدير  :سابعاً

  
ت يتوقف نجاح سياسات تنمية الصادرات على وجود إطار مؤسسي يسهم في التعريف بالمنتجا

السعودية القابلة للتصدير ومساندة عمليات التصدير من خالل البحث عن أسواق خارجية وتذليل العوائق 
التي تواجه تنمية الصادرات الوطنية محلياً وخارجياً ، وبناء على ذلك فقد أوصى المؤتمر الثاني لرجال 

ز تنمية الصادرات على إنشاء مرك) 1985 نوفمبر 11(هـ 1406 صفر 28األعمال السعوديين في 
السعودية على أن يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية مع توفير دعم مالي له من الغرف التجارية 
في  كل من الرياض ، وجدة ، والمنطقة الشرقية ، وهو أول مركز تم تأسيسه بدول مجلس التعاون 

مان والذي تم تأسيسه في الخليجي ، إلى جانب مركز ترويج االستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة ع



  القدرة التنافسية للصناعة الخليجية
   في االقتصاد الجدید

 2005 ديسمبر  4 – 3: الكويت 

مؤتمر الصناعيين العاشر بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

  العربية
    

 نجاحات الماضي وتحديات المستقبل  لصادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية   :  ورقة عمل حول

  
 

  18 

، وتجدر اإلشارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها توجهات قوية بتأسيس هيئة مستقلة 1986عام 
للصادرات السعودية وذلك لتكثيف الجهود لتنمية وتنويع القاعدة التصديرية للمملكة من خالل معالجة 

  .ة المعالم للتصديرالقضايا التي تواجه المصدرين ووضع إستراتيجية واضح
  

 :السياسات االقتصادية الموجهة للخارج لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية  

  
في إطار سعي حكومة المملكة العربية السعودية لتشجيع القطاع الخاص وتطوير دور في تنمية 

ى فتح أسواق جديدة الصادرات غير النفطية ، سعت المملكة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية تهدف إل
  : أمام منتجاتها الوطنية وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية نحو الداخل وتشمل هذه االتفاقيات ما يلي

  
 : االتفاقيات الثنائية مع الدول العربية :أوالً

  
  :هدفت هذه االتفاقيات إلى تحقيق النتائج التالية

 .لتسهيل انتقال األشخاص ورؤوس األموا 

 .وائم المنتجات الصناعية والزراعية من الرسوم الجمركيةإعفاء ق 

 .توقيع اتفاقيات ثنائية اقتصادية وتجارية مع بعض الدول العربية 

 .اتفاقيات التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري مع عدد من الدول العربية 

 .ةالسماح بانتقال رؤوس األموال وتشجيع قيام المشروعات االستثمارية المشترك 

 .اتفاقية الترانزيت العربية 

 .االتفاقيات الفنية الثنائية مع بعض الدول العربية المجاورة في مجال النقل 

  
  
  

 : االتفاقيات االقتصادية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي :ثانياً

  
بين دول تناولت االتفاقيات االقتصادية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي إقامة منطقة تجارة حرة 

المجلس تلغى فيها الرسوم الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل على السلع ذات المنشأ الوطني كخطوة 
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تالية لمراحل التكامل االقتصادي لمجلس التعاون الخليجي ، صدر قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون 
الجمركي لمجلس التعاون الخليجي بإقامة االتحاد ) 2001ديسمبر (الخليجي في دورته الثانية والعشرين 

  : ، ويقوم االتحاد الجمركي على األسس التالية 2003في يناير 

 .تعرفه جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي  

 .نظام جمركي موحد واعتماد لوائح وأنظمة مماثلة في المجاالت ذات الصلة  

االستيراد والتصدير وإعادة التصدير توحيد النظم الجمركية والمالية واإلدارية الداخلية المتعلقة ب 
. 

 .انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية  

 .معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية  

  
 : اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  :ثالثاً

  
م باإلعالن عن 19/2/1997 وتاريخ 1317 العربي رقم صدر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي

 تطبيق اإلعفاء 2005قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وتم اعتباراً من األول من يناير عام 
الكامل للرسوم الجمركية والرسوم األخرى ذات األثر المماثل للسلع العربية المنشأ ، وتجدر اإلشارة إلى 

 دولة عربية وبقيت خمس دول 17عضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية بلغ أن عدد الدول األ
  .عربية خارج المنطقة وهي جيبوتي ، والصومال ، وجزر القمر ، وموريتانيا ، والجزائر 

  
  

المشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي في عقد اتفاقيات مناطق تجارة حرة مع الدول  :رابعاً
 .صديقةاألجنبية وال

  
 : استكمال خطوات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية:خامساً

  
وصلت المملكة إلى نهاية المناقشات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية حيث وقعت اتفاقيات 

د ، كندا ، سويسرا ، االتحاد األوروبي ، النرويج ، تايالن: دولة عضو في المنظمة منها) 28(تجارية مع 
اليابان ، سيرالنكا ، باكستان ، الهند ، استراليا ، كوريا الجنوبية ، البرازيل ، األرجنتين ، والمكسيك 
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في منظمة التجارة العالمية ، وشملت هذه االتفاقية المجاالت ) 149(وستكون المملكة العضو رقم 
فنية على التجارة، وتتضمن جوانب الزراعية، والبضائع الصناعية والملكية الفكرية والخدمات والعوائق ال

  :هذه االتفاقية
  
من صادرات البضائع الصناعية األمريكية % 75ستكون التعريفات الجمركية على أكثر من  .1

 %.3.2مقيدة بمعدل متوسط قدره 

إلغاء التعريفات الجمركية على أجهزة الكمبيوتر وغيرها من منتجات المعلوماتية ابتداًء من  .2
  .2008األول من يناير 

 .إلغاء التعريفات الجمركية على كافة المواد الصيدالنية  .3

  .2010 منتج كيماوي اعتباراً من يناير 1100إلغاء التعريفات الجمركية على  .4

السماح للمصارف األجنبية ومن ضمنها األمريكية تأسيس فروع مباشرة ورفع سقف حصة  .5
كة في قطاعات البنوك والتأمين في المشاريع المشتر% 60إلى % 49رأس المال األجنبي من 

 .والبريد وخدمات الهندسة والبناء والخدمات المهنية

  .2008من رأس المال األجنبي حتى عام % 70السماح لشركات النقل األجنبية بتملك نسبة  .6

خفض الضرائب على نسبة الضريبة المفروضة على إرباح الشركات األجنبية التي تزيد  .7
 %.20إلى % 45ل سعودي في السنة من إرباحها عن مائة ألف ريا

 %.5إلى % 12خفض الرسوم الجمركية من  .8

خفض اإلعانات المقدمة إلى المزارعين وإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على أكثر  .9
 . منتج صناعي وزراعي 1500من 

  .السماح لشركات خدمات الطاقة بالتنافس في مشاريع خدمات الطاقة في الحقول القائمة .10

 .إدخال تحسينات عديدة في تنفيذ إجراءات الصحة والصحة النباتية  .11

ألغت المملكة قرار استيراد المنتجات الغذائية التي يقل عمرها عن نصف المدة المتبقية النتهاء  .12
 .صالحية استخدامها 

 .التزام المملكة بمنع تقديم معونات للصادرات الزراعية  .13

 .صناعية األجنبية لألسواق السعودية الموافقة على حرية وصول السلع ال .14

 المعلومات كالهواتف الخلوية وأجهزة االسماح بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجي .15
 .الحاسوب والمفكرات اإللكترونية وأجهزة التصوير 
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 .التزام المملكة بوجود نظام شفاف لرخص االستيراد ال يكون عائقاً تجارياً  .16

 .جارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية االلتزام التام باألوجه الت .17

موافقة المملكة على حرية وصول مجهزي خدمات المهن وتجارة األعمال ويضمن ذلك  .18
المحامون ، المحاسبون االستشاريون ، المهندسون المعماريون والعاملون في مجاالت اإلعالن 

 .والتسويق واألطباء البيطريون 

 .ئة وخدمات البيئة تحرير قطاع مبيعات الجملة والتجز .19

وافقت المملكة على تنفيذ كافة االلتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة حول العوائق  .20
 .الفنية على التجارة 

  
 :اآلثار اإليجابية النضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  

  
صادي أكثر انفتاحاً مما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعني الدخول في عالم اقت 

يؤدي إلى ازدياد المنافسة على المنتجات المحلية وبالتالي فإن المنافسة المتزايدة على المدى 
البعيد ستؤدي إلى تحسين الكفاءة اإلنتاجية ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية 

 .األمر الذي سوف يسهل فرص وصولها لألسواق العالمية 

والمعرفة الفنية سوف يمهد الطريق آلليات إنتاج وإدارة أفضل ومساعدة العمالة نقل التقنية  
 .الوطنية على ترقية مهاراتها

إمكانية تخصص المملكة في المنتجات القائمة على النفط والتبروكيماويات والغاز والتي لدى  
يث ستزداد فرص المملكة مزايا نسبية كبيرة في هذه المنتجات ذات القيمة المضافة وتصديرها ح

 .وصولها إلى األسواق العالمية دون حواجز جمركية أو عوائق أخرى غير جمركية

  
 :تقويم مدى فاعلية المرتكزات الرئيسية للسياسات التصديرية الموجهة للداخل والخارج 

  
 من استناداً إلى تحليل تطور الصناعات السعودية والصادرات غير النفطية كما وردت في القسم األول

الدراسة يتضح بأن هذه السياسات أسهمت بشكل فاعل في تنمية الصادرات السعودية في المرحلة 
الماضية ، إال أنه في ظل تشكل مناخ اقتصادي عالمي جديد يتسم باشتداد المنافسة وتطور وسائل 
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ياسات باستمرار االتصاالت والتقنية ووجود تكتالت اقتصادية عالمية فإن ذلك يؤكد أهمية مراجعة هذه الس
  .لتنسجم مع الظروف العالمية الراهنة 

  
ولذلك فمن المهم جداً إقامة هيئة سعودية لتنمية الصادرات الوطنية للقيام بتنفيذ الخطط 
واالستراتيجيات ووضع سياسات لتنمية الصادرات السعودية ، ومن األهمية أن تحذو دول مجلس التعاون 

نحو إقامة هيئات وطنية لتنمية صادراتها الوطنية كما هو معمول به في الخليجي حذو المملكة في التوجه 
  .الدول الصناعية والدول النامية حديثة التصنيع 
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 :في مجال تطبيق االتفاقيات االقتصادية والتجارية

  
فيذ عدم االلتزام الكامل بالقرارات الصادرة من المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي بشأن تن .1

 والمقرر 1998متطلبات قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بدأ تنفيذها منذ عام 
م ، مثل تأخر رفع سلع االستثناءات ، عدم توحيد الرسوم غير 2005اكتمال قيامها مع نهاية عام 

  .الجمركية في رسم موحد ويجري علية التخفيض التدريجي 
  

ية لمعظم الدول العربية لمواكبة متطلبات االتفاقية ، مما جعل هذا تأخر تعديل السياسات التجار .2
 .عائقا كبيرا في سرعة تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

  
تعدد وارتفاع الرسوم غير الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل ولها مسميات كثيرة بحسب  .3

لموسمية ، وهذا يعتبر اكبر التي تواجه تطوير المبادالت التجارية الهدف منها مثل الحماية أو ا
 .بين الدول العربية 

  
ما يزال بعض الدول العربية تشترط التصديق على شهادة المنشأ و الفاتورة من قبل السفارات ،  .4

 .ولم تلتزم بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي حول إلغائها 

  
 .والمعاينة والفسح للبضائع المصدرة طول إجراءات التخليص الجمركي  .5

  
 .منع استيراد بعض المنتجات  .6

  
عدم معاملة المنتجات العربية كمعاملة المنتجات الوطنية طبقا لالتفاقية ، ومنح دول غير أعضاء  .7

  :القسم الثالث 
العوائق التجارية وغيرها التي تواجه الصادرات الخليجية 

  في األسواق العربية والعالمية 
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 .  مثل الدول األوروبية مزايا تفضيلية تفوق تلك الممنوحة للدول العربية 

  
  
  
  
  
  
  
  

 :في مجال النقل والشحن 

  
ارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري والبحري والجوي وأثرها السلبي على تكلفة وسعر المنتج  .1

 .العربي في األسواق العربية  
  

 .ارتفاع أكثر لتكاليف خطوط النقل البحرية إلى دول المغرب العربي بسبب النقل غير المباشر  .2
  

  .ضائع المصدرة أو الفارغة طول فترة التفتيش عند الحدود وفسح الشاحنات المحملة بالب .3
  

  .واالنتظار لحين موعد انطالق الشاحنات قد يستغرق يوم أو ثالثة أيام ) القوافل ( نظام الترفيق  .4
  

طول اإلجراءات المطبقة على الشاحنات العابرة من تفتيش وارتفاع كبير جداً لرسوم الترانزيت  .5
   % .0.004 المطبقة في إحدى الدول العربية تزيد عن الرسم المستحق

  
رسوم متعددة وبمسميات متغيرة تفرض على الشاحنات القاصدة والعابرة قليلة التكلفة لكن  .6

  .مجموعها كبير 
  
  

 :في مجال  المواصفات والمقاييس واالشتراطات الفنية 

  
اختالف االشتراطات الفنية والمواصفات والمقاييس بين الدول العربية حتى وأن كانت تتبع  .1

مية ، ويشتد التباين في قطاع الصناعات الغذائية مثل تباين فترة صالحية المواد مواصفات عال
  .شهرا لنفس السلعة  ) 12( أشهر وفي دول أخرى 9الغذائية في بعض الدول تأخذ مدة 
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  .طول فترة تفتيش المنتج للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول فيها بالبلد .2
  

 .عايير معينة للتعبئة والتغليف وآلية التصنيع اشتراط بعض الدول م .3
  

 . ارتفاع تكاليف المختبرات والتحاليل لبعض المنتجات الغذائية التي تطلب تقنية عالية .4
  

طلب شهادة خلو المنتج من اإلشعاع النووي أو طلب شهادة صحية أو بيطرية للمنتجات الغذائية  .5
 .المصنعة على أن تكون صادرة من وزارة الزراعة 

  
  

 :في مجال  أنظمة البنوك والمصارف الدولية 

  
  .ارتفاع تكاليف التأمين والتمويل للصادرات السعودية  .1

  
تأخر سداد المستحقات للمنتجات المصدرة لضعف االتصاالت بين البنوك أو تواضع بعض أنظمة  .2

  .المصارف العربية 
ل قيمة البضائع المصدرة ، وضع اشتراطات غير منطقية عند فتح اعتمادات بنكية تعطل تحصي .3

 .مثل اشتراط تصديقات من السفارة أو غيرها 
  

 .تذبذب سعر الصرف  .4

  
 :في مجال  حماية الحقوق الفكرية 

  
 .الغش التجاري وتقليد المنتجات العربية ، وطباعة العبوات باسم المصنع ثم التسويق له  .1

  
لتجاري أو من رجال أعمال ليس لهم السرقة والتعدي على العالمات التجارية من قبل الوكيل ا .2

 .صناعات أو حتى  مصانع قائمة  
  

ال يوجد نظام تجاري يحمي الحقوق الفكرية ومكافحة التزوير للحماية من التجاوزات وتسجيل  .3
العقاب على المعتدي ، أو يوجد نظام قضائي وتأخذ القضية سنوات للحكم فيها ثم تستأنف 

 .  هو علية لسنوات أخرى ويبقى الحال على ما

  
 :في مجال  التسويق والترويج للشركات المصدرة 
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  .عدم وضع خطط وأهداف مرحلية للوصول إلى األسواق الخارجية مثل األسواق البعيدة .1

  
بعض الشركات المتوسطة والصغيرة ليست قادرة على رسم سياسات التسويق والترويج دوليا  .2

 .لمنتجاتها 
  

لعلمية الحديثة في فنون وتنوع التسويق والترويج الدولي ذات عدم األخذ بالطرق والسياسات ا .3
  .األقل تكلفة ماديا مثل استخدام اإلنترنت 

  
ال يوجد آلية واضحة توفر المعلومات لكشف الفرص التجارية للصادرات العربية داخل محيط  .4

 .الدول العربية 
  

 . تكاليف المشاركة  فيها تواضع تنظيم إقامة المعارض التجارية في الدول العربية وارتفاع .5
  

ال يوجد حوافز تشجع المصانع العربية على المشاركة في المعارض التجارية أو الوفود  .6
 . التصديرية 

  
المنافسة أمام المنتجات األوروبية ذات الجودة العالية وتفضيل بعض الشعوب العربية لها خاصة  .7

  .دول المغرب العربي 
  

 .ت اآلسيوية ذات السعر األقل والجودة المتدنيةإغراق األسواق العربية بالمنتجا .8
  

ضعف االتصال بمراكز المعلومات العربية  ونقاط التجارة الدولية العربية لكشف الفرص التجارية  .9
 .وللحصول على المعلومات والبيانات التجارية 

  
 :في مجال  عالقات التعاون العربية للقطاع العام والخاص 

  
 .  رسمية غير فعاله  ولم تعمل على معالجة المعوقات التجارية وجود نقاط اتصال عربية .1

  
 العرب على تطوير منطقة نتواضع نتائج اللقاءات الثنائية والجماعية بين المسئولين الرسميي .2

 . فقط ءالتجارة الحرة العربية  ومعظمها من باب اإلطالع والعلم بالشي
  

 . تجارة العربية البينية ضعف مساهمات الغرف التجارية العربية لتنمية ال .3
  

واضع النتائج المطلوبة لمعظم لقاءات رجال األعمال العرب لتطوير العالقات التجارية العربية  .4
  .  وتحتاج آللية معالجة فعاله حتى تكون أكثر قدرة لخدم التجارة العربية 
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 :معوقات التبادل التجاري المستقبلية بين الدول العربية 

  
عات العربية بقضايا اإلغراق وهي إحدى االساليب الجديدة لتأخير وتعطيل نمو اتهام بعض الصنا .1

  .الصادرات العربية  
  

 .استمرار تعدد الرسوم غير الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل بمسميات أخرى غير السابقة  .2
  

صناعات العربية إذا طبقت  قواعد المنشأ العربية التفصيلية بما ال يتناسب مع إمكانيات وقدرات ال .3
 .الحالية 

  
المتابعة الدقيقة لداللة المنشأ على جميع المنتجات العربية وبأن تكون غير قابلة لإلزالة أو يطلب  .4

  .داللة معينة على المنتج قد تختلف من دولة إلى أخرى  وتكون مكلفة ماديا 
  

 .التشكيك بالصناعات العربية وهي مدعمة بشهادات منشأ وطنية  .5
  

 .وقات تجارية من باب أنها إجراءات أمنية أو صحية أو بيئية إقامة مع .6
  

آلية المعاملة بالمثل كونها نتيجة طبيعية لحفظ الحقوق والعدالة ولكن لعدم وجود تعاون متبادل  .7
 .يخشى أن يكون لها نتائج سلبية على التجارة العربية 

  
 : غير العربية العوائق التي تواجه الصادرات الخليجية في األسواق العالمية

  
عدم توفر مصادر خليجية لتقديم المعلومات والبيانات الكافية لفرص الدخول للعديد من األسواق  .1

 .العالمية 
  

  .عدم اإللمام بالمنتجات الخليجية المؤهلة للتصدير حسب األسواق العالمية  .2
  

يوية واألفريقية ضعف مرافق وهياكل البنية األساسية والسيما في بعض الدول اإلسالمية واألس .3
وأوربا الشرقية وأمريكا الجنوبية خاصة في مجال النقل البري و خدمات المواني وتجهيزات 

  .االتصاالت السلكية والالسلكية 
  

  عدم وجود خطوط نقل بحرية منتظمة مع  كثير من الدول العالمية .4
  

  .ارتفاع تكلفة التأمين وتمويل الصادرات  .5
  

  . ة إلى  كثير من العواصم العالمية وارتفاع تكاليف النقل عدم توفر خطوط نقل جوي مباشر .6
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تواضع اللقاءات الثنائية لكال القطاعين العام والخاص بدول العالم للتعريف بالصادرات  .7
  . الخليجية

  
إغراق األسواق الخليجية بالمنتجات األجنبية ضعيفة الجودة ورخيصة الثمن مما يضعف  .8

  . أسواقها الوطنية المنافسة للصناعات الخليجية في
  .ارتفاع الرسوم الجمركية في بعض األسواق العالمية  .9

  
ال يوجد اتفاقيات مناطق تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى غير  .10

  .العربية لالستفادة من التفصيالت والمزايا والتسهيالت التي تتمتع فيها مثل هذه االتفاقيات
  

قية متخصصة تخدم للتسويق والترويج للصناعات والصادرات الخليجية ال يوجد دراسات تسوي .11
.  

  
  . ال يوجد استقرار  اقتصادي  وسياسي في بعض الدول اإلفريقية الموعودة بفرص تجارية .12

  
  .وجود صعوبات مالية في بعض الدول قليلة النمو لتسديد مدفوعاتها المالية  .13
  

. ناء المنتجات البالستيكية والبتر وكيماوية تواضع الصادرات الخليجية غير النفطية باستث .14
  .صعوبة معرفة قنوات التسويق والترويج في األسواق العالمية 

  
ضعف إقامة المعارض التجارية الخليجية في األسواق العالمية حتى أن بعض الدول مثل دول  .15

اري طوال االتحاد األوروبي فيها كثافة سكانية وتتمتع بقوة شرائية ولم يقم فيها معرض تج
  .السنوات الماضية 

  
صعوبة الوصول إلى األسواق الواقعة في قلب قارة أوروبا وأفريقيا وغيرها وهي تعتبر أسواق  .16

بعيدة جداً يصعب كثيراً كشف الفرص التجارية فيها باإلضافة إلى زيادة المخاطر والتكاليف 
  .واألعباء المالية  
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 :الخالصة 

  
تطور الصادرات غير النفطية في األسواق العالمية خالل األعوام القليلة الماضية استعرضت الدراسة 

م ، كما 2003 بالمقارنة مع عام 2004في العام % 34وخلصت إلى إنها حققت نمواً منتظماً بلغ نسبته 
% 10من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي وحوالي % 10 نسبة 2004شكلت الصادرات السعودية في عام 

 جاء ترتيب دول 2004 إجمالي الصادرات، وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات غير النفطية للعام من
مجلس التعاون الخليجي في مقدمة المجموعات االقتصادية التي اتجهت إليها الصادرات حيث شكلت ما 

مية ، والعربية من إجمالي الصادرات غير النفطية ، وتلتها الدول األسيوية غير اإلسال% 27.7نسبته 
من % 14كما شكلت الصادرات السعودية غير النفطية للدول العربية األخرى ما نسبته % 27.5بنسبة 

من إجمالي % 6.5إجمالي الصادرات غير النفطية، كما شكلت الصادرات للدول اإلسالمية ما نسبته 
  % .2.7ة لم تزد عن نسبه الصادرات، في حين أن الصادرات للدول األفريقية غير العربية واإلسالمي

  
وفيما يتعلق بالمجموعات السلعية للصادرات غير النفطية تصدرت المنتجات الكيماوية التي تم 

من إجمالي الصادرات وتلتها المنتجات % 31 السلع األخرى حيث بلغت نسبتها 2004تصديرها في عام 
، وشكلت الصناعات األخرى %9.4بة ، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنس%25.9البالستيكية بنسبة 

  %.32نحو 
  

وفيما يتعلق بسياسات تشجيع الصادرات غير النفطية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية خالل 
العقود الثالث الماضية ، تم استعراض السياسات الصناعية وسياسات االستثمار والتخصيص وسياسات 

 وسياسة تمويل مركز تنمية الصادرات السعوديةخالل تأسيس مساندة ودعم الصادرات غير النفطية من 
المشاريع الصناعية وإصدار المواصفات والمقاييس من خالل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ، 
وبالنسبة للسياسة الموجهة للخارج فقد استعرضت الدراسة االتفاقيات االقتصادية الثنائية والجماعية في 

 إلى منظمة ماون الخليجي والدول العربية  والخطوات التي اتخذتها المملكة لالنضماإطار دول مجلس التع

  :القسم الرابع 
   الخالصة والتوصيات
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  ) .WTO(التجارة العالمية 
  

كما أشارت الدراسة إلى أهم العوائق التي تواجه تنمية الصادرات السعودية غير النفطية في مجال 
الخليجي وأسواق الدول العربية تطبيق االتفاقيات االقتصادية والتجارية على صعيد دول مجلس التعاون 

األخرى وبقية األسواق العالمية ، كما تناولت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه الخدمات المساندة 
  .للتصدير كالنقل والتمويل وأنظمة البنوك والمصارف والمواصفات والمقاييس 

  
 :التوصيات 

  
تصادية الحالية المتمثلة في تحرير التجارة أن تنمية الصادرات غير النفطية في ظل التطورات االق

الدولية والتكتالت االقتصادية العمالقة والتطورات التقنية في مجاالت االتصاالت وازدياد حدة المنافسة 
الدولية الستقطاب االستثمارات األجنبية والتقنية المتطورة تتطلب تبنى إستراتيجية شاملة متكاملة الجوانب 

سياسات واإلجراءات ، وتتمثل أركان هذه اإلستراتيجية المقترحة في تبنى التوصيات وواضحة األهداف وال
  :التالية 
  
تعزيز القدرات التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية وذلك للمحافظة على حصص األسواق  .1

 .المحلية والخارجية وتعزيزها والنفاذ إلى أسواق جديدة وذلك من خالل رفع معدالت اإلنتاجية
  
اً إلى أن التقنية الصناعية تمثل دوراً حاسماً في زيادة اإلنتاجية ينعكس بصورة مباشرة نظر .2

على المقدرة التنافسية مما يستلزم بناء قاعدة تقنية صلبة باعتبارها أحد ركائز المستقبل 
الصناعي لنقل وتوطين وتطوير التقنية المستوردة من خالل األبحاث بالتعاون مع المؤسسات 

 .ة والجامعات ومراكز البحث العلمي الصناعي
  
أهمية االستمرار في سياسات اإلصالح االقتصادي والتجاري فيما يتعلق باإلسراع في تنفيذ  .3

سياسات التخصيص واالستثمار ووضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ تحويل المشروعات 
 .الحكومية للقطاع الخاص 

  
خاص وفهم قواعد أنظمة منظمة التجارة العالمية أهمية سرعة تكثيف تعاون القطاعين العام وال .4

 .لتطبيق أمثل للسياسات 
  
على الرغم من اإلنجازات الكبيرة المتحققة في القطاع الصناعي ، إال أن مساهمة القطاع  .5

الصناعي ال تزال دون اإلمكانيات المتوافرة والطموحات المنشودة مما يتطلب تكثيف توجيه 
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نبية وخصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية عبر تطوير بيئة االستثمارات الوطنية واألج
 .األعمال ومناخ االستثمار لالرتقاء بمعدالت االستثمار في قطاع الصناعة 

  
جذب االستثمارات األجنبية المباشرة لالستثمار في المشروعات الصناعية ذات المزايا النسبية  .6

لبتروكيماوية، لمشروعات الصناعية إلنتاج الصناعات البترولية، المشروعات ا: والتي تشمل
البالستيك والمطاط ، صناعات البناء ، والمعدات واألجهزة الكهربائية، الصناعات التعدينية، 
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