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 العام   من االنفاقتحسن آفاق النمو غیر النفطي بدعم 

منذ االنكماش  ،من االنتعاش شھد االقتصاد السعودي عامھ الثانيمن المرجح أن ی
. ففي ظل ارتفاع أسعار إلنفاق الحكوميمن ا دعمب، 2017الذي شھده في العام 

، 2017% على األقل خالل العام الماضي مقابل مستویات العام 31النفط بنسبة 
ملیار دوالر) لدعم  290( 2019 قیاسیة للعامكشفت الحكومة عن میزانیة 

اع الخاص (برنامج لتحفیز القطاع الخاص) والتنویع االستھالك والوظائف والقط
 .االقتصادي (مثل برنامج تطویر الصناعة الوطنیة)

من المتوقع أن یتسارع معدل  الذيالنفطي، ومن جھة أخرى، تحسن النشاط غیر 
تشیر حیث . 2021% بحلول العام 3.2إلى  2018% في العام 2.0من  هنمو

معامالت  مثل قیمة إلى استمرار انتعاشھ، أحدث المؤشرات (عن شھر أبریل)
 % منذ5.2% على أساس سنوي) ومبیعات األسمنت (+24أجھزة نقاط البیع (+

القطاع الخاص (معدل نمو واردات بالمتعلقة  المستندیةواالعتمادات بدایة العام)، 
% على أساس سنوي من ینایر إلى أبریل) ونمو االئتمان 7.5تراكمي بنسبة + 

كما سجل مؤشر مدیري المشتریات في  سنوي).% على أساس 2.1 الخاص (+
على خلفیة ارتفاع الطلبیات  )57.3شھراً ( 17شھر مایو أعلى مستویاتھ منذ 

 .الجدیدة

وفي المقابل، سیتراجع معدل النمو الرئیسي مقارنة بأداء النمو غیر النفطي لیبلغ 
على خلفیة التزام  ،2021-2020% في الفترة 2.4و 2019% في العام 1.0

مایو المملكة باتفاقیة األوبك لخفض اإلنتاج، مع تجاوز معدل التزام السعودیة حتى 
ملیون برمیل یومیاً). وفي الوقت الذي یتوقع فیھ ارتفاع إنتاج  %9.69 (293

إال  ،ملیون برمیل یومیاً) 10.3النفط إلى مستویات أقرب من الحصص المقررة (
، فإننا ال نتوقع 2021ق النفط الحالیة والمتوقعة حتى العام سو ةأنھ في ظل دینامی

أن یكون ھناك مجال لتحقیق ذلك دون خفض أسعار النفط إلى ما دون المستوى 
یولیو على تمدید اتفاق خفض  1وبك في األوافقت . لذاك، دوالر 80-70المفضل 

 .2020إنتاج النفط حتى مارس 

 أسعار المستھلك تعاني من االنكماش

، متأثراً بتراجع أسعار العقارات 2019ان التضخم سلبیاً منذ بدایة العام ك
واإلیجارات السكنیة باإلضافة إلى التأثیرات األساسیة المتعلقة بخفض الدعم في 

وتطبیق ضریبة القیمة المضافة. وسوف تساھم زیادة أسعار الطاقة  2018العام 
یدة على المشروبات المحالة في وأسعار خدمات المرافق العامة وتطبیق ضریبة جد

% في العام 1.5-مقابل  2020% في العام 0.8رفع معدالت التضخم إلى 
2019. 

 رغم ارتفاع مستوى الدین ،أوضاع المالیة العامة أكثر استقراراً 

تجاه ااستقرت أوضاع المالیة العامة وذلك على الرغم من استمرار حساسیتھا 
% من إجمالي اإلیرادات). وقد تم ترشید 65أسعار النفط (تمثل عائدات النفط 

اإلنفاق وخفض الدعم، كما ارتفعت اإلیرادات غیر النفطیة عن طریق تطبیق 
الضریبة االنتقائیة ورسوم الوافدین وضریبة القیمة المضافة. وتقلص العجز المالي 

، وعلى الرغم من أنھ 2018في العام % من الناتج المحلي اإلجمالي 6إلى نسبة 
على خلفیة تراجع العائدات النفطیة إلى  2019من المتوقع أن یتسع في العام 

% من 4.9مستویات أقل من تلك المقدرة في المیزانیة، فانھ یتوقع أن یتقلص إلى 
في ظل زیادة اإلیرادات غیر النفطیة  2021الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام 

% من الناتج المحلي اإلجمالي). وسوف یواصل الدین 12.5% إلى 10.1(من 
إلى  2018% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 19.3العام ارتفاعھ، من 

في ظل استفادة الحكومة من  2021% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 27
مؤسسة النقد العربي سحب ودائعھا لدى  الى باإلضافةوأسواق الدین لتمویل العجز (

ملیار دوالر في العام  13.5السعودي). وقامت المملكة بإصدار أدوات دین بقیمة 
والتي كان الطلب  ملیار دوالر 7.5، بما في ذلك بیع سندات دولیة بقیمة 2019

 علیھا مرتفعاً جداً.

 ارتفاع فائض الحساب الجاري وزیادة تدفقات رأس المال إلى الخارج

الجاري في وضع أفضل، حیث ساھم ارتفاع أسعار النفط في زیادة أصبح الحساب 
% من 9.3إلى  2017% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 1.5الفائض من 

% من 8. ومن المتوقع أن تصل نسبتھ إلى 2018الناتج المحلي اإلجمالي في العام 
م في تعزیز مما یساھ 2021الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط بحلول العام 

% في 35ملیار دوالر في أبریل ( 505االحتیاطیات األجنبیة، والتي بلغت قیمتھا 
شھراً من الواردات. وفي ذات  28.8سندات الخزانة األمریكیة)، أي ما یعادل 

الوقت، ازدادت التدفقات الرأسمالیة إلى الخارج، وخاصة االستثمارات الخارجیة 
مة.  حیث یھدف الصندوق إلى زیادة األصول من قبل صندوق االستثمارات العا

. 2020ملیار دوالر بحلول العام  400ملیار دوالر إلى  300المدارة من حوالي 
ومن جھة أخرى، سیطرت المحافظ االستثماریة على التدفقات الرأسمالیة إلى 
المملكة بعد ترقیة البورصة السعودیة لالنضمام إلى مؤشرات مورغان ستانلي 

 3.2سواق الناشئة. وتضاعفت قیمة االستثمار األجنبي المباشر إلى وفوتسي لأل
مع  2022، ومن المتوقع أن یرتفع بحلول العام 2018ملیار دوالر في العام 

المضي قدماً في تطبیق إصالحات ھیئة السوق المالیة السعودیة وفي حال تم طرح 
 .االكتتاب العام لشركة أرامكو السعودیة

 ومخاطر سوق العمل یلقون بظاللھم على االفاق المستقبلیة المخاطر الخارجیة

إمكانیة تراجع أداء  ىلعالمخاطر الخارجیة آلفاق نمو االقتصاد السعودي  تشمل
االقتصاد العالمي وتأثیر البیئة الجیوسیاسیة اإلقلیمیة، باإلضافة إلى أي صدمة قد 
تتعرض لھا أسعار النفط. ونظراً الرتفاع متوسط سعر التعادل النفطي في موازنة 

دوالراً للبرمیل) مقارنة بتوقعاتنا الخاصة بأسعار النفط،  83.7( 2021العام 
غیر  وزیادة اإلیراداتة السعودیة إلى ضبط األوضاع المالیة ستحتاج الحكوم

والحفاظ على  2022النفطیة من أجل الوصول إلى میزانیة متوازنة بحلول العام 
مستویات مستدامة من الدین العام على المدى المتوسط. إال أن فرض رسوم على 

ظل رحیل الوافدین أدت إلى رفع تكلفة أنشطة األعمال وخفض االستھالك في 
ملیون عامل غادروا السعودیة منذ الربع الرابع  1.2 صافي(الوافدین عن المملكة 

) وسط تسارع وتیرة السعودة. عالوة على ذلك، ستحتاج السلطات 2016من العام 

 سعودیةالالمملكة العربیة 
 أثر وتخفیف العمل،إلنفاق الحكومي القیاسي الذي یھدف إلى تطویر وتحفیز القطاع الخاص، وخلق فرص من ا دعمب ،نموال فيي تعافشھد االقتصاد السعودي ی

حتى مارس  ھادیدتم تمیوالتي س لنفطا إنتاج لخفضأوبك  اتفاقیةالحكومة ب التزام في ظلیظل نشاط قطاع النفط ضعیًفا وقد الدعم وتنویع االقتصاد.  خفض
المخاطر التي تھدد  وتشملالدین العام. سیؤدي الى زیادة  ممالكن العجز سیستمر  ،إیرادات الضرائب ارتفاع المالیة العامة بفضل وضع تحسنی قد كما .2020

بشكل  الناتجة وارتفاع تكالیف األعمال الخاص،ومحدودیة نمو العمالة في القطاع  ،االقتصادیة القاعدةفي  التنویعأسعار النفط، وبطء ب الكبیر االرتباط النمو، افاق
 .الوافدینرسوم  من الزیادة في أساسي
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 حیث أن نمو التوظیف فيإلى زیادة معدل خلق فرص العمل في القطاع الخاص، 
كما تشھد معدالت البطالة السعودیة  .وبالمطلیزال دون المستوى  القطاع ال ھذا

% 12.5ومستوى مشاركة اإلناث في القوى العاملة تحسناً بطیئاً، حیث بلغت 
.2019% على التوالي في الربع األول من العام 20.5و

 

 

 االقتصادیة البیانات أھم: 1 الجدول  الحقیقي اإلجمالي المحلي الناتج: 1 البیاني الرسم
   سنوي)(% على أساس 

  

2017 2018 2019 2020 2021   

       

 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي ملیار دوالر 808 780 756 775 687

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي النمو السنوي ٪ 2.4 2.4 1.0 2.2 0.9-

 النقطي      النمو السنوي ٪ 1.3 1.6 1.4- 2.9 3.2-

 غیر النفطي      النمو السنوي ٪ 3.2 2.9 2.5 2.0 1.1

 التضخم النمو السنوي ٪ 1.3 0.8 1.5- 2.5 0.8-

من الناتج  ٪ 4.9- 6.0- 6.8- 6.0- 8.2-
  میزان المالیة العامة المحلي اإلجمالي

من الناتج  ٪ 27.1 26.1 23.9 19.3 17.2
 الدین العام المحلي اإلجمالي

من الناتج  ٪ 8.0 8.0 7.8 9.3 1.5
 الحساب الجاري المحلي اإلجمالي

       
 

 الوطني الكویت بنك وتقدیرات الھیئة العامة لإلحصاء : المصدر
 

 الوطني الكویت بنك وتقدیرات الرسمیة المصادر: المصدر 
   

مؤشر مدیري المشتریات ونقاط البیع ومبیعات  : 2 البیاني الرسم  والدین العام ة العامةالمالی رصید: 3 البیاني الرسم
 األسمنت

             

   

 ماركیتوام قمؤسسة النقد العربي السعودي، أر: المصدر  الوطني الكویت بنك وتقدیرات المالیة وزارة: المصدر
   

 يراجالحساب الرصید  : 4 البیاني الرسم  مؤشرات القوى العاملة السعودیة : 5 البیاني الرسم
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 الوطني الكویت بنك وتقدیرات الھیئة العامة لإلحصاء : المصدر  الوطني الكویت بنك وتقدیرات مؤسسة النقد العربي السعوديو الھیئة العامة لإلحصاء : المصدر
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