
174 MPO Apr 19 

 أحدث التطورات 
 

، مدفوعا إلى حد كبير  8102استأنف االقتصاد نموه في عام 

با تفاع إنتاج النفط وأسعا ه، وزيادة اإلنفاق الرعرام واإلنرفراق 

% عررام 8.8االسرتركر.كرريد والركرد االقرترصراد نرمروا برنرسربرر  

، بعد عدة سنوات من النمو الضعريرف بسربرم صردمر  8102

، وتنفيذ تخفيضات إنتراج أوبر   8102أسعا  النفط في عام 

والتقالف المالري مرمرا أدل إلرى انركرمراد اقرترصراد  برنرسربر  

% في الرنرصرف 08.1ودفع البطال  إلى  8100% عام 1.0

د وبعد فت ة وجيزة من االنركرمراد فري عرام 8102األول من 

، مرمرا 8102% في 8.2، ا تفعت األسعا  ال ئيسي  8100

يعكس في المقام األول تطبيق ض يب  القيم  المضاف  برنرسربر  

2.% 

 8102-8100وقد ساعد االنتعاد في أسرعرا  الرنرفرط فري  

على تقليص عجز المالي  العام  ومّكن من تخفيف السريراسرات 

المالي  بكدف دعم االقتصادد وا تفع اإلنفاق الحكومي برنرسربر  

، ومرع ذلر  تالرير  الرترقردير ات إلرى أن 8102% في 01.2

% من إجمالي الناتج الرمرحرلري مرع 2.4العجز قد ت اجع إلى 

انتعاد عائدات النرفرط وترطربريرق ضر يربر  الرقريرمر  الرمرضرافر  

 8101وض ائم و سوم جديدةد ويستكدف مال وع موازنر  

% من إجمالي الناتج الرمرحرلري إلرى جرانرم 2.0عجزا بنسب  

% فري 01.1% في الرنرفرقرات الرمرتركر  ة و0.2زيادة بنسب  

النفقات ال أسمرالرير  ىإلرى حرد كربرير  لرترمرويرل الرمرالر وعرات 

(د وقرد يركرون الرعرجرز 8101الضخم  التي تتضمنكرا  يير  

الفعلي أعلى في ظل االفت اضات الرمرترفرائرلر  لر ير ادات فري 

سياق استم ا  الضغط على المع وض النفطي مع نمو إنتراج 

الرنرفرط الصرخر   فري تركرسرراسد عر.وة عرلرى ذلر ، ترعرتررزم 

مر.يريرن بر مريرل  01السعودي  خفض اإلنتاج ألقل بقليل مرن 

مليون بر مريرل يرومريرا فري نروفرمربر   00يوميا ىمن أكث  من 

تال ين الثاني( ضمن جول  جرديردة مرن ترخرفريرضرات أوبر  د 

مرع  -ومن المتوقع أن يتم تمويل العجز عرن طر يرق الرديرون 

مليا  دوال  في يناي  كانرون  0.2إصدا  سندات دولي  بقيم  

قربرل السرحرم  -سن (  00سنوات و 01ىألجل  8101الثاني 

من االحتياطيات الحكومي  في البن  الم كز  كما كان الحال 

في الماضيد وعلى ال غم من تزايد الدين العام لكنه ال يرزال 

% من إجمالي الناتج المحلري فري 81منخفضا فقد سجل نحو 

 .8102نكاي  

 8100وتحول  صيد المعام.ت الجا ي  إلى فائض في عام 

%من إجمرالري الرنراترج الرمرحرلري فري 2.2وقد  الفائض بنحو 

د وا تفع صافي االستثما  األجنبي المباال  خ.ل عام 8102

، بعد فت ة طويل  من التدفقات الخا ج  الصافي ، لكرن 8102

المملك  ال تزال تالكد تدفقات محافظ ضرخرمر  إلرى الرخرا جد 

وظلت احتياطيات البن  الم كز  مستق ة على نرطراق واسرع 

د واستم  تالديد السياس  الرنرقردير  اقرترداس برمرجرلرس 8102في 

االحتياطي االتحاد  األم يكي، نظ ا ل بط الر  السرعرود  

 بالدوال د

اإلص.حات في عدة مجاالت، بما في  8101وحفزت  يي   

ذل  التحول الكبي  إلى الغاز والرطراقر  الرمرترجرددة فري ترلربرير  

احتيراجرات الرطراقر  الرمرحرلرير ، وبريرئر  األعرمرال، والالر كرات 

الصغي ة والمتوسط  وإصر.حرات الرقرطراع الرمرالريد وصرد  

د وترنرفرذ السرلرطرات 8102قانون اإلف.س في أغسرطرس  م 

إص.حات مكم  لسوق العمل بكدف زيادة حص  المواطنريرن، 

وال سيما النساس، في القول الرعرامرلر د وفري حريرن زاد مرعردل 

توظيف المواطنين، بمن فيكم النساس، ال تزال التأثي ات عرلرى 

نمو وإنتاجي  القطاع الرخراص أقرل وضروحراد وقرد أدل  فرع 

ال سوم المف وض  على العمال  الوافدة وغي ها من الرعروامرل 

التي كبحت تروظريرف األجرانرم  إلرى  فرع تركرالريرف أنالرطر  

األعمال وأدت إلى مغاد ة حوالي  بع مليون عامرل أجرنربريد 

وفي الم حل  المقبل ، سيلزم إج اس إص.حات لرخرفرض الرحرد 

األدنى لألجو  للمواطنين السعوديين، وكذل  لرترحرسريرن إدا ة 

 استقدام العمال األجانم وانتقالكم بين القطاعاتد

وبينما ال توجد معلومات  سمي  متاح  عرن الرفرقر  كرمرا هرو  

الحال في دول مجلس التعاون الخليجي األخ ل، فإن مرعرظرم 

أصحام الدخل المنخفض من العمال الوافديرند ومرع ترجراوز 

عدد السكان من المواطنين حاجز العال ين مليونا، قرد يركرون 

توفي  مصاد  كسم الر زق اممرنر  والر فراهر  لرألرسر  ذات 

، 8101الدخل المنخرفرض أمر ا صرعربراد وفري إطرا   يير  

أطلقت السلطات ب نامجا للحماي  االجتماعي  ىب نامج حسرام 

المواطن( يكدف إلى التعويض عن امثا  السلبي  إلص.حرات 

الدعمد وعرلرى الر غرم مرن أن الرترجرا م األولرى لرمرثرل هرذا 

لت نتائج متربرايرنر ، فرإنره  الب نامج الذ  تم توسيعه بس ع  سجَّ

يعتب  أساساً واعدا لمساندة األس  محدودة الردخرلد وكرمرا هرو 

الحال في بلدان الال ق األوسط والمال أف يرقريرا األخر ل، لرم 

الرذ  يرقروم عرلرى الرتروظريرف –يعد العقد االجتمراعري الرقرديرم 

قرابر.  -الحكومي والدعم السخي والخدمات العامر  الرمرجرانرير 

  ل.ستم ا د  

 

 المملكة العربية السعودية

   الميزان التجا  ، الصاد ات والوا دات النفطي  السعودية  2الشكل   معدل البطال  السعودية 1الشكل 

 المصاد : هاف  أناالتيكس، البن  الدوليد  المصاد : هاف  أناالتيكس، البن  الدوليد 

، بدعم من 2102% في 2.2ا تفع معدل النمو إلى 
ا تفاع عائدات النفط وزيادة اإلنفاق العامد وال تزال 

ضعيف  من ج اس التخفيضات  2102 فاق النمو في 
الكبي ة في إنتاج النفط وتقلم أسعا  الخامد تواصل 

السياس  التوسعي  المعتمدة منذ عام  2102موازن  
، مع م اعاة ما ستسف  عنه أسعا  النفط من 2102

أجل خفض العجزد وتعتب  اإلص.حات المتعلق  ب يي  
ض و ي  لتنويع االقتصاد وتحقق تقدم في  2101

إص.حات بيئ  األعمالد   وقد تف ض أجندة اإلص.ح 
 الطموح  تحديات أمام القطاع العام فيما يتعلق بالتنفيذد 
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 اآلفاق المستقبلية 
 

، 8101% فري 0.0من المتوقع أن يتباطأ النمو قرلرير. إلرى 

حيث يعوض ا تفاع اإلنفاق الحكومي تأثي  تخفيضات إنرتراج 

د ومرن ثرم، يرنربرغري أن 8101النفط في النصرف األول مرن 

مع توقف تخفريرضرات  8181% في 0ي تفع النمو ألكث  من 

إنتاج النفط، ومع تحقيق  ثا  إيجابي  غي  مباال ة لمال وعات 

البني  التحتي  الكبي ة على نمو القطاع الخاصد ومن المرتروقرع 

أن يتقلص عجز المالي  العام  تد يجيا، ومع ذل  فإن تحرقريرق 

ىوهرو هردف بر نرامرج  8180توازن الموازن  برحرلرول عرام 

توازن المالي  العام  في المملك ( سيعتمد على الزيادة الكبي ة 

في إي ادات النفط أو االستم ا  فري ضربرط أوضراع الرمرالرير  

العام د ومن المتوقع أن تظل الفوائض الرخرا جرير  فري خرانر  

امحاد مع زيادة الوا دات الم تبط  بالبني  التحتي  فري األمرد 

المتوسطد ومن المتوقع أن تظل أسعا  المستكلكين منرخرفرضر  

، حيث تت.الى  ثا  ض يب  القيرمر  الرمرضرافر  8101في عام 

 وتستق  تكاليف الغذاس والسكند  

 

 المخاطر والتحديات 
 

ال تزال أوضاع المالي  العام  والنمو عر ضر  لرلرترقرلربرات فري 

أسعا  الطاق  العالمي ، ويمركرن أن تريثر  االضرطر ابرات فري 

األسواق المالي  العالمي  على تكاليف التمرويرل سرواس لرلرديرون 

السيادي  أو ديون الال كات، ال سيما بالنرظر  إلرى احرتريراجرات 

ساب د كما أن التباطري فري االقرترصراد -التمويل لصفق  أ امكو

العالمي وما ي تبط به من انخفاض فري الرطرلرم عرلرى الرنرفرط 

سيض  أيضا بآفاق النمود من الناحي  اإليجابي   قرد يرزيرد مرن 

، ويدفع 8101قوة الدفع ل ص.حات الكيكلي  في إطا   يي  

الحكوم  لمعالج  قضايا المالي  العام  الصعب ، مرثرل اإلنرفراق 

 الكبي  والصا م على تعويضات ومزايا القطاع العامد

ومن التحديات ال ئيسي  التي تواجككا المملك  توفي   العمالر   

الكافي  للقطاعات عالي  اإلنتراجرير  لردعرم الرنرمرو الرمرترواصرلد 

وهنا  اضط ام كبي  في سوق العمل مع ال حيل المرسرترمر  

للعمال  الوافدة، وصعوب  خلق وظائرف لرلرمرواطرنريرن كرمرا أن 

 البطال  ال تزال م تفع د

وهنا  تحد  خ  يتعلق بتوف  استثما ات كبي ة لتحفيز النرمرو  

، وطربريرعر  اإلصر.حرات مرترعرددة 8101الذ  تنرالرده  يير  

القطاعاتد  واإلص.حات واالستثما ات المزمع  في الربرنرير  

التحتي  معقدة أيضا لذا يصعم تصميمكا، وستتطلرم ترنرسريرقرا 

قويا بين مختلف الجكات الحكومي  وقد ة على تعديل الخطرط 

 أوالً بأول استناداً إلى التعلُّم من نتائج التنفيذد

فري جرانرم  8101وأخي اً، سيعتمد النجاح في تنفريرذ  يير   

كربرير  مرنره عرلرى اسرترمرر ا  الردعرم السريرراسري واالجرترمراعرري 

ل ص.حاتد وعرلرى الر غرم مرن وجرود جركراز إدا   قرو  

لتدعيم اإلص.حات، فإن تحديات التنفيذ قد تخفف مرن وترير ة 

 جكود اإلص.ح وعمقكاد  

 التغي  السنو  بالنسب  المئوي  ما لم يُذَك  غي  ذل ( (   ميال ات  فاق االقتصاد الكلي والفق  السعودية  2الجدول 


