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 األوضاع والتحديات الرئيسية 
 

ال تزال المملكة العربية السعععية عة تعععععمعد اكعععمعاةا  ع ع عرا كعلع  
قطاع اله درو ربينات، لكن تسارع خط  اإلصعح  الع ب بعدأ 

أسعهعف فعي تع عقع عن تعقعدم نع عي تع عييع  الع ع عا   2112في كام 
االقعصاةب، السيما فيمعا تعععععلعن كعمع عار عة الع عسعا  فعي العقعي  
العاملة، وتع ئة اإلتراةات غ ر ال فطية، ونمي قطاع الخدمات. 

فعي أكعقعا   2121وسجل االقععصعاة انعكعمعادعا يعاةا فعي كعام 
صدمعي جائ ة  يرونا وأسعار ال فط الم خفضة اللع ن تس َّع عععا 
في كجيزات    رة في المعر عزيعن العمعالعي والعخعارجعي. ومع  أن 
تأث ر الجائ ة كل  قطعاع الع عفعط زاة معن  لع عا  الع عاجعة  لع  
قعععطععع  الصعععلعععة بععع عععن مسعععار االقعععععععصعععاة والعععقعععطعععاع الععع عععفعععطعععي، 

الم عمل أن ُتغ  ِّر الجائ ة أ ضا ط يعة نميذج العخعدمعات  فمن
في الكث ر معن الع علعدان، وسعيعفعل الع عفعط معيرةا ثعمع ع عا لعععمعييعل 

 كملية الع يل والعكيف م  ه ا ال ميذج ال ادئ. 
وكععلعع  الععرغععف مععن أن السععلععطععات رفععععع  الععكععثعع ععر مععن العععععدابعع ععر 
الصعارمععة لععلعع ععفععا  كعلعع  الصعع ععة العععععامعة معع  تعع ععسععن  ععرو  
الجائ ة، فإن قفزة في ياالت اإلصاكة الجعدتعدة كسع عو  عهعير 
ر كعمعيجعة جعدتعدة معن كعمعلعيعات  سحالت جعدتعدة لعلعفع عرِو تُع ع  
اإلغحق العمعععقعطعععة، اذمعر الع ب قعد  عقعط كع ع عة  فعي طعريعن 
الععععععععافععي. و ععانعع  السعععععية ععة رائععدة فععي الععمعع ععطععقععة إلطععحقععهععا 
برنامجها اليط ي للعطعيف ضد الف رِو في م عصط ة سم ر/

كانين اذول، لكن معدل الععطعععيعمعات ال تعزال ضعمعن الع علعدان 
العععدتععدة الععععي تسع ععر كععخعطع  كعطع ععئعة مععععأخععرة كعن بعلعدان معثععل 
اليال ات المع دة واإلمارات العربية المع دة ود لي. ومعن دعأن 
 رسا  أساِ قيب لعيسي  نطاق كمليات العطعيف ضد ف عرِو 
كيرونا، وتيف ر جهاز تعععسعف كعالعكعفعا ة لعلعفع عأ واالخععع عار أن 
تدكف الجهية الرامية  ل   نعاش الخدمات ال خعصعيعة، السعيعمعا 

 في  ل أهمية السفر ذةا  م اسك ال ج. 

وم  انععاش أسعار ال فط كفعل ت سن الطلو العععالعمعي، تعزةاة 
 غرا  "العغع " فعيعمعا تعععصعل كعاالمعععثعال كعالع عصعأ اإلنعععاجعيعة 
عر يعر  أسعععار  لألكضا  في اتفاق أوبك +، وهي معا قعد ُ عفعج ِّ

/اذار  . ويععععع عن العمعيازنعة 2121أخر  مثلما يدث فعي معاِر
بع ععن فععرد معزيععد معن تععدابع ععر الععععقع ععط وتعقعع عع عد اإلنععفعاق سععيا  
لمعالجة فاتيرة أجير مي في القطاع الععام أو لععععع عئعة  تعراةات 
القطاكات غ ر ال فطية وب ن معطل ات اكعماة سياسة تعيسعععيعة 
ن طة في اإلنفاق من المالية العامة للعخفيف من اثار جائع عة 
كعيرونععا. ولعععععخععفععيععف اذاعع ععا  كععلع  الععمععيازنععة  ععُمعع ععر ِّ  لععلعع ععمععي، 
 ضطل  ص دوق االسعثمارات العامعة بعدور أكع عر فعي الععع عمعيعة 
في االقعععصعاة العمع علعي، وتعفعهعر تعجعار  الع علعدان اذخعر  أن 
ز كال فافية وإمكعانعيعة الععع ع ع    مكانيات تع ئة العمييل العام تععزَّ
العععمعععععععايعععة لعععلعععقعععطعععاع العععخعععا  ك عععأن اسعععععععثعععمعععارات الصععع عععدوق 

 يي معه.  ونفام
 
 
 التطورات األخيرة  
 

عفعا لعلعععععامعل ك عكعل مع عادعر مع   تياجه السعية ة تع عد عا ُمضعاكل
الجائ ة، وم  اآلثار غ ر الم ادرة للجائ ة كل  سيق الع عفعط. 
وقد أخ ت ياالت اإلصاكة ال يمية كالف رِو مسارا ت ازليا من 

يعالعةإ  لع  أوائعل  0011)   2121ذروتها فعي تعينع عي/يعزيعران 
يععالععةإ، ولععكععن كعع ععلععيل  111)   2121تعع ععاتععر/كععانععين الععثععانععي 

م عصط ف راتر/د ا   هرت سحالت جعدتعدة لعلعفع عرِو أكعثعر 
قدرة كل  العععدو  واالنعععقعال، وهعي معا اضعطعر السعلعطعات  لع  
 كاةة فرد يفر جزئي كل  السفر. وفي العيقع  نعفعسعه، بعدأ 
ت ف   ال رنامج اليط ي لعلعععطعععيعف ضعد العفع عرِو فعي مع عععصعط 

قع عل  عثع عر معن بعلعدان العمع عطعقعة  2121ة سم ر/كانين اذول 
% كععلعع  اذقععل مععن السععكععان بعع ععهععا ععة 01بععهععد  تعع ععصعع ععن 

جعركعات لعكعل  0. وي لغ معدل العطععيعمعات يعالعيعا 2121 كام
دخأ، وتزةاة وت رته كسركة، لكع عه ال تعزال أقعل  عثع عرا  111

 المملكة العربية السعودية 

، ت دو أن اقعصاة  2121كعد انكماش ياة في كام  
 المملكة العربية السعية ة في طريقه ن ي الععافي، 

 ذ اسعقرت ياالت اإلصاكة الجدتدة كف رِو  يرونا  
إ ك د مسعييات  مكن السيطرة كل ها،  11-المسعجد )كيف د 

وت سن  الفرو  العالمية، واكعسا  ال رنامج اليط ي  
للعطعيف ضد الف رِو زخما. ومن دأن ت سِّن أسعار  

ال فط وتخفيف تداب ر ايعيا  الجائ ة أن تدكما في المد   
المعيسط مر زا المملكة المالي والخارجي. وت كل ايعمالية  

ازة اة ياالت االصاكة كالف رِو وتجدة الضغي   
الخافضة السعار ال فط أك ر مخاطر كل  اآلفاق  

المسعق لية، واذا تف أخ  تداب ر اضافية لعق ط المالية  
 العامة فسي  ت ثر ذلك سل ا  كل  تعافي االقعصاة. 
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من أن ُتيف ِّر م اكعة  عافعيعة معن العمعرد. ومعن نعايعيعة أخعر ، 
تغل   المملكة كلع  العععقعلع عات غع عر العععاة عة فعي سعيق الع عفعط 
مسعخدمة هيكل اتفاق أوبك + والعععععدتعحت العمعدروسعة كععع عا عة 
لمسعييات  نعاجها يع  تساتر  معداةات العمعععرود العععخعفعيعف 
العالمي العدريجي لعداب ر ايعيا  الجائ ة. وم  ذلك، أص    
أسعار ال فط اآلن كع عد مسعععي   ع عفعز كعلع  كعيةة اإلمعداةات 

 غ ر العقل د ة من الخام  ل  السيق. 
وفي  ل ه ه الفرو ، انكم   جمالي ال اتج الم لعي بع عسع عة 

كععفعععععل تععخععفععيععضععات  نعععععاج العع ععفععط.  2121% فععي كععام 0.1
وسجل  القطاكعات غع عر الع عفعطعيعة مع دعرات أفضعل معمعا  عان 

مع   2121معيقعا كل  الععافي خعحل الع عصعط العثعانعي لعععام 
ععل مععععدل الع ععمعي ربعع   تعخعفعيععف تعدابعع عر ايععععيا  الععجعائع ععة، وسعجَّ

% فعي العربععع عن العثعانعي والعثعالع  كعلع  2.1% و1.1الس عيب 
العرت و، وم  ذلك  ل  م درات  نفاق المسععهعلعكع عن ضعععيعفعة 
فععيععمععا ُ عععععزل   لعع  تععأثععر اذسععر بععزيععاةة معععععدل ضععريعع ععة العع ععيععمععة 
المضافة، وي دو أن قطاع اإلن ا ات   هد تع عاطع ا ذن عطعععه. 

، 2121وم  زياةة ضري ة ال يمة المضافة في م عععصعط كعام 
 % للعام  له.   4.0ارتف  معدل العضخف الكلي  ل  

وكل  الرغف من العداب ر الميجعة كل  صعع عد العمعالعيعة العععامعة 
، واصل كعجعز العمعيازنعة 2121العي ُاتخ ت في م عصط كام 
% مععن  جععمععالععي العع ععاتععج 11.4العععععامععة ارتععفععاكععه لععيععصععل  لعع  

الم لي. ويع  اآلن، وفعر العلعجعي   لع  االيعععيعاطعيعات والعقعدرة 
كل  ال فاذ  ل  اذسياق ميارة  افية لععمعييعل العععجعز، وهعي معا 

 ج َّو االقعصاة اآلثار الكاملة لعقلو اإلتراةات ال فطية.  
وال تععيجععد معععععلعيمععات معععععايععة لعلععجععمععهععير ك ععأن معععععدالت الععفععقععر 

الرسمعيعة فعي السعععية عة، مع  مع عدوة عة العيصعيل  لع  بعيعانعات 
المسي  االسعقصائية ل ياِ أوضاع الرفاهة. ب د أن الع عكعيمعة 
قد أيرزت في الس يات اذخع عرة تعقعدمعا كعلع  صععع عد اكعععسعا  

 القدرة كل  ت دتد وةكف اذسر م دوةة الدخل. 
ر أيدث بيانات لعلعععي عيعف الصعاةرة كعن العهع عئعة العععامعة  وُتفه 

  2121لإليصعا  أن معععدل الع عطعالعة فعي العربع  العثعالع  لعععام 
نقطة مئيية كما  ان كليه في العفعععرة  2.1% مرتفعا 1.0بلغ 

. وتضععف صععفععي  العععععاطععلعع ععن مععن 2111نععفععسععهععا مععن كععام 
% 21.0السعيةت ن في معفمها ال  ا  والمععلم ن، وي عععمعي 
 لع   21من  ل السعيةت ن العاطلع عن  لع  ال عريع عة العععمعريعة 

%إ ياصلين كل  تعلعيعف 94.1كاما، وأكثر من نصفهف ) 21
 جععامعععععي. ويعع ععلععغ معععععدل م ععار ععة العع  ععير فععي الععقععي  العععععامععلععة 

%إ ، وهعي نعفعسعه 41.4%إ ضعفي مث لعه بع عن اإلنعاث )22) 
 . 2112مرتف  كمقدار الضعف ن كما  ان كليه في 

 
 
 اآلفاق المستقبلية 
 

% فعي كعام 2.0من المعيق  أن تع علعغ معععدل نعمعي االقعععصعاة 
، كفضل انععاٍش معسارٍع للطلو الععالعمعي كعلع  العطعاقعة 2121

وأسعارها، واقعرا  مسعععييعات  نعععاج السعععية عة معن الع عفعط معن 
العزامها اذصلعي وفعقعا التعفعاق أوبعك +، وهعي معا ُتع ع  عئ بع علعي  

%. ومع  اكعععسعا  بعرنعامعج 1.9مععدل نعمعي العقعطعاع الع عفعطعي 
العطعيف العيطع عي ضعد العفع عرِو معزيعدا معن العزخعف، وتعخعفعيعف 
الق ية المرت طة كالجائ ة، سعسعأنط القطاكات غع عر الع عفعطعيعة 

ر أنه سيصعل  لع    2121% فعي 4.9مسارها لل مي ال ب ُ قدَّ
كعععفعععضعععل ارتعععفعععاع اإلنعععفعععاق االسعععععععهعععحكعععي لعععلعععقعععطعععاع العععخعععا ، 
واالسعععععئعع ععا  العععععدريععجععي لععلععسععيععايععة الععدتعع ععيععة، وزيععاةة اإلنععفععاق 
الرأسمالي الم لي الع ب أدعارت  لعيعه اإلسعععراتعيعجعيعة العخعمعسعيعة 

إ. ومن المعععيقع  2129-2121لص دوق االسعثمارات العامة )
% وأن 4.4أن  صل معععدل الع عمعي فعي اذمعد العمعععيسعط  لع  

م  تع عدة العععأثع عر  2121تعراج  معدل العضخف الكلي في كام 
 ال ب ةفع   ليه ضري ة ال يمة المضافة كل  العضخف. 

وت  ر العقدترات  ل  أن كعجعز العمعيازنعة العععامعة سعيعصعل  لع  
، ويععياصععل 2121% مععن  جععمععالععي العع ععاتععج الععمعع ععلععي فععي 9.2

مساره الع ازلعي فعي اذمعد العمعععيسعط، ولعكعن وتع عرة تعراجعععه لعن 
تكين  افية لع ق ن هد  تيازن العمعيازنعة فعي اذمعد العمعععيسعط 
الععع ب تضعععمععع عععه بعععرنعععامعععج تععع عععقععع عععن العععععععيازن العععمعععالعععي كععع عععلعععيل 

. وسع   كحمات كل   ل ا  السعلعطعات لعلعمعضعي 2124 كام
قعدمععا بععععع ععفعع عع  بععرنععامععج الععخععصععخععصععة الععثععقععة ك ععأن ةور الععقععطععاع 

، وتعخعف ِّعط ايعععيعاجعات العععمعييعل مع  2141الخا  فعي رييعة 
تيقعات كأن ت ق  نس ة الدتين  ل   جمالي ال اتج الم لي ةون 

% فعي اذمعد العمعععيسععط. ومعن العمععععيقع  أن  ععععية 91مسعععي  
ال سا  الجارب الخارجي  ل  ت عقع عن فعائع  خعحل السع عيات 

 م  تعافي أسعار الطاقة وكائدات العصدتر.  2121-2124
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