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 استمرار الزخم 

، %4.9بنمو بلغت نسبته  2021عام  خاللغير النفطي على زخمه  القطاعحافظ 

( %2.5-نتيجة لالنكماش ) 2020أي بما يكفي لتعويض اإلنتاج المفقود في عام 

في ذلك العام. ويعود الفضل في تحقيق ذلك  19-الناجم عن تفشي فيروس كوفيد

(، بينما نما القطاع الحكومي 2021في عام  %6.2لقطاع الخاص )+لاالنتعاش 

. وصنفت السعودية ضمن أفضل دول العالم تعاماًل %1.9ائحة بنسبة األقل تأثراً بالج

مع أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك إطالق حملة التلقيح بنجاح مما ساهم في تعزيز 

التعافي االقتصادي بوتيرة سريعة. وشهد قطاع التصنيع أعلى معدل نمو وبنسبة 

ت التي تم اتخاذها لتطوير مدعوماً بالعديد من المبادرا 2021في عام  %9.5بلغت 

 .2030هذا القطاع وبما يتوافق مع رؤية 

ن العديد ممع وجود  وتشير التقديرات إلى استمرار الزخم القوي خالل العام الحالي

يزال اإلنفاق االستهالكي قوياً مع ارتفاع ال  ، إذالمؤشرات التي تعكس ذلك بالفعل

حتى منتصف أبريل.  ،على أساس سنوي ،%20قيمة معامالت نقاط البيع بنحو 

وازدادت خطابات االعتماد الجديدة المفتوحة لشراء مواد البناء واآلالت )بما يمثل 

في الفترة  ،على أساس سنوي ،%50اإلنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص( بأكثر من 

الت الممتدة ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين، وإن كان هذا النمو مقارنة بالمعد

نحو لالمتدنية التي شهدناها العام الماضي. وما يزال نمو االئتمان قوياً، إذ وصل 

رتفاع معدالت نمو االئتمان الشخصي العلى أساس سنوي، وذلك نظراً  ،15%

ساهم في تعويض تراجع معدالت نمو قروض الرهن والتي تير الرهن العقاري( غ)

ذروة إال أنه ما يزال يتوسع اللمستويات العقاري. وعلى الرغم من تجاوز هذا األخير 

 ،على أساس سنوي ،%37بنسبة  تسجيل نمولتشير أحدث البيانات  إذبمعدالت كبيرة 

في فبراير الماضي. وما تزال مستويات مؤشر مديري المشتريات قوية )أحدث قراءة 

 مستوياتالأعلى أحد ، مما يعتبر 62.4( مع وصول مؤشر اإلنتاج إلى 56.8بلغت 

لمسجلة منذ أكثر من أربع سنوات. وبالنظر إلى كل تلك العوامل، نتوقع أن يصل ا

. وما تزال 2023-2022في عامي  %3.5نحو لمتوسط نمو القطاع غير النفطي 

عملية وضع السياسات الفعالة واإلصالحات الجارية تعزز من آفاق النمو. وانعكاساً 

 %20اعات جديدة، إذ ارتفع بنحو لتلك التطورات، يواصل سوق األسهم تحقيق ارتف

منذ بداية العام )على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل الحرب الروسية األوكرانية( 

 .2021في عام  %30بعد تحقيق مكاسب بنسبة 

أما على صعيد القطاع النفطي، تواصل السعودية لعب دور قيادي على مستوى 

السوق العالمية، ومن الممكن أن يعزى مجموعة األوبك وحلفائها إلعادة التوازن إلى 

الكثير من النجاح المحقق في ذلك المجال إلى االستراتيجية الفعالة التي تتبعها المملكة 

في هذا الصدد. وفي كافة األحوال، من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بشكل كبير في 

م، قبل أن يعود هذا العا %14، مما يدفع نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 2022عام 

. وبصفة عامة، من 2023في عام  %2.3إلى مستوياته االعتيادية عند مستوى 

بعد تسجيله  2023في عام  %2.9المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 هذا العام مستفيداً من زخم قطاع النفط. %7.5لنمو حاد بنسبة 

 

 عام 12 خاللالبطالة إلى أدنى مستوياتها 

عند مستوى  2021وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في أغسطس  بعد

في مارس  %2على أساس سنوي، عاد مجدداً لالرتفاع وصوالً إلى  ،0.3%

نظراً  2022عام  خالل ،في المتوسط ،%2.5الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 

تقريباً في سلة  %19المواد الغذائية  تشكلالرتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية )

الرقم القياسي ألسعار المستهلك(، هذا باإلضافة إلى توقع تزايد ضغوط أسعار 

إيجارات المساكن. أما على صعيد البطالة، فقد شهدت تحسناً بين صفوف الموظفين 

)ومن  2021في الربع الرابع من عام  %11إلى مستوى  المعدل السعوديين، بتراجع

عاماً على خلفية  12يما يعد أدنى معدل يسجله في نحو المرجح أن يواصل تراجعه( ف

 .مبادرات توطين الوظائف النمو القوي للقطاع غير النفطي واستمرار

 فوائض في الميزانية

، شهد وضع المالية العامة 2020في أعقاب التدهور الناجم عن الجائحة في عام 

النفطية وارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة اإليرادات غير  2021تحسناً كبيراً في عام 

في ظل ارتفاع  2021في عام  %23وتقليص النفقات. وزادت اإليرادات بنسبة 

مع  %9، في حين نمت اإليرادات غير النفطية بنسبة %36اإليرادات النفطية بنسبة 

في ظل تقليص  %3ارتفاع العوائد الضريبية. في المقابل، انخفضت النفقات بنسبة 

واستقرار اإلنفاق الجاري. من جهة أخرى، تراجع  %24الي بنسبة اإلنفاق الرأسم

في  %11.1ابل من الناتج المحلي اإلجمالي مق %2.3نسبة  ما العجز المالي إلى

، فإنه نظراً الرتفاع أسعار النفط وتزايد اإلنتاج النفطي . ومستقبالً 2020عام 

لقطاع غير النفطي والتزام واستمرار نمو اإليرادات غير النفطية بفضل النمو القوي ل

في الميزانية  ، نتوقع تحقيق فوائض2030الحكومة بترشيد النفقات تمشيا مع رؤية 

، على أن تتراجع إلى نحو 2022في عام  %6ليصل إلى نسبة  خالل فترة التوقع

. كما نرى أن الفوائض ستستخدم في الغالب لتعزيز الودائع 2023في عام  4.5%

بدالً من تقليل الديون، وبناء على ذلك، نتوقع أن تستقر  المركزي حكومية لدى البنكال

 .تقريباً  %25لي نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي عند مستوى يصل ا

 استقرار الحساب الجاري

، عاد الحساب الجاري لتحقيق فائض 2020هامشي في عام  تسجيل عجز بعد

نتيجة االنتعاش القوي الذي  2021( في عام من الناتج المحلي اإلجمالي 6.7%)

ت الصادرات غير شهدته الصادرات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط. وارتفع

 بصفة رئيسية بالمنتجات الكيميائية ةً )مدفوع 2021في عام  %35بنسبة  النفطية

والبالستيكية( ليصل إلى أعلى مستوى سنوي على اإلطالق. ونتوقع مواصلة الحساب 

ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات في المدى المتوسط مع يق فائض ي لتحقالجار

غير النفطية. وتعتبر التقلبات الشديدة في أسعار النفط، في سياق الحرب الروسية 

األوكرانية، وضعف أوضاع االقتصادي العالمي، من أبرز التحديات الرئيسية التي 

و القطاع غير النفطي بوتيرة أعلى من تهدد النمو. في المقابل، هناك أيضاً إمكانية نم

 .العامة المتوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط وتسجيل فوائض في الميزانية

 

 سعوديةالالمملكة العربية 
. ونتوقع استمرار 2020للعام بأكمله، أي بما يكفي لتعويض حجم اإلنتاج المفقود في عام  %4.9لينمو بنسبة  2021غير النفطي على زخمه مع نهاية عام  القطاعحافظ 

ارتفاع إنتاج النفط في نمو الناتج . وسيساهم 2022في عام  %3.5بنسبة ، لينمو العديد من المؤشرات التي تعكس ذلك بالفعلفي ظل وجود  الزخم القوي خالل العام الحالي

نظرًا  المدى المتوسط في العامة فائضاً  الميزانية أن تحققنتوقع كما . %7.5مما يؤدي إلى بلوغ معدل النمو اإلجمالي المتوقع إلى  %14المحلي االجمالي النفطي بنحو 

. من جهة أخرى، تتمثل أبرز 2030الرتفاع أسعار النفط وزيادة اإلنتاج ونمو اإليرادات غير النفطية، هذا إلى جانب التزام الحكومة بترشيد النفقات بما يتوافق مع رؤية 

قد ينمو ضعف أوضاع االقتصاد العالمي. في المقابل، ولحرب الروسية األوكرانية المخاطر في التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار النفط )وضبابية التوقعات( في سياق ا

 القطاع غير النفطي بوتيرة أعلى من المتوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط وتقديرات بتسجيل فوائض في الميزانية العامة.
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 االقتصادية البيانات أهم: 1 الجدول  الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج: 1 البياني الرسم

   )% على أساس سنوي(

  

2023*  2202*  1202  2020    

      

 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي مليار دوالر 703 834 1,018 1,000

 النمو السنوي ٪ 4.1- 3.2 7.5 2.9
الناتج المحلي اإلجمالي 

 الحقيقي

 النقطي      النمو السنوي ٪ 6.7- 0.2 14.1 2.3

 غير النفطي      النمو السنوي ٪ 2.5- 4.9 3.5 3.4

 التضخم النمو السنوي ٪ 3.4 3.1 2.5 2.3

  ميزان المالية العامة من الناتج  ٪ 11.1- 2.3- 6.1 4.4

 الدين العام من الناتج  ٪ 32.4 30.0 24.6 25.0

 الحساب الجاري من الناتج  ٪ 3.2- 6.7 15.2 10.7

      

      

 

 الوطني الكويت بنك وتقديرات الرسمية المصادر: المصدر  الهيئة العامة لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
   

  نالنمو في االئتما : 2 البياني الرسم  المالية العامة ميزان: 3 البياني الرسم

 )% على أساس سنوي(            

   

  ساما: المصدر  الوطني الكويت بنك وتقديرات المالية وزارة: المصدر
   

 الدين العام وودائع الحكومة لدى ساما :4 البياني الرسم   التضخم :5 البياني الرسم

   )% على أساس سنوي(         

   

 الوطني الكويت بنك وتقديرات ،المالية وزارة ، ساما،الهيئة العامة لإلحصاء : المصدر  الهيئة العامة لإلحصاء  : المصدر
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 مليار  ، يسار ميزان المالية العامة 

٪ من الناتج المحلي  ميزان المالية العامة 
 اإلجمالي، يمين
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 مليار  ، يسار الدين العام 

 ن٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، يمي ودائع الحكومة لدى ساما 

 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، يمين الدين العام 


