
   

 

 االقتصاد الكلي

على الرغم من تباطؤ يبقى متيناً  االقتصاد السعودي
 النمو 

 

 

 الموجز االقتصادي
 2015 سبتمبر 13

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

 

 

 والتوقعات  اآلفاق

 متأثراً  5103في العام  ٪5.3وقع أن يظل معدل النمو العام عند من المت

ويصل  5102بارتفاع انتاج النفط إلى أعلى مستوى له ليعتدل الحقاً في العام 

خالل العامين  ٪5.3. ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى ٪5.2إلى 

من اإلنفاق الحكومي المرتفع ال سيما اإلنفاق  بدعم 5102و 5103

    الرأسمالي. 

  في  ٪5.5عند مستواه المعتدل من المفترض أن يحافظ معدل التضخم على

نتيجة ارتفاع اإليجارات  ٪5.2إلى  5102ليرتفع الحقاً في العام  5103العام 

  السكنية واستعادة أسعار المواد الغذائية العالمية قوتها.

  ًالناتج من  ٪55.2يصل الى من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزاً مالياً كبيرا

نتيجة ارتفاع مستويات اإلنفاق والتي  5103المحلي اإلجمالي خالل العام 

تشمل منحة الملك سلمان للشعب بعد تولّيه الحكم إضافة إلى تراجع اإليرادات 

  النفطية.

  مليار دوالر بحلول نهاية العام  53تعتزم السلطات إصدار ديون سيادية بقيمة

إحتياطاتها األجنبية التي تراجعت اعتباراً من تخفيف العبء عن لسّد العجز و

مليار  225.5المالية لتصل إلى السنة  بداية منذ  ٪4.2أغسطس بواقع 

   دوالر.

على أساس سنوي خالل  ٪4.0مسجالً نمواً بواقع تانته مأثبت اقتصاد السعودية 

منذ  ٪50بالرغم من تراجع أسعار النفط بنحو أكثر من  2015الربع الثاني من 

ارتفع على االنتاج الحقيقي. والعام الماضي وما خلفه التراجع من تأثير يونيو 

على أساس سنوي في الربع الثاني من  ٪4.4االنتاج في القطاع النفطي الذي بواقع 

 2015مليون برميل يومياً في المتوسط وذلك منذ بداية  10.0ليصل إلى  2015

على حصتها السوقية في ظل تراجع أسعار  الحفاظحتى اآلن. وتنوي السعودية 

ارتفع ارتفاعاً كبيراً  الذي فطالرتفاع الطلب المحلي على الن واالستجابةالنفط 

منتجات البترول مستوى  رفعت السعودية ، حيثتماشياً مع ارتفاع الطاقة التكريرية

انتاج الطاقة كميات كبيرة من النفط. ونرفع  استغاللاستمرار  رغمالمكررة 

 ٪1.9لعام بأكمله من هذا اتوقعاتنا السابقة للناتج المحلي اإلجمالي النفطي الحقيقي ل

. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج ٪0.7عند  2014متسارعاً عن  ٪3.3إلى 

 على أساس سنوي. ٪0.7ليصل إلى  2016خالل  المحلي اإلجمالي

 التوقعات اإلقتصادية

  5105 5102 5103* 5102* 
      

 2.4 3.5 3.5 2.7 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.7 3.3 0.7 1.5- سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 3.7 3.7 5.3 5.7 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 2.6 2.3 2.7 3.5 سنوي نموال التضخم 

 16.3- 22.4- 2.3- 6.5 كنسبة من الناتج المحلي  الميزان المالي

 12.2 6.0 1.6 2.7 كنسبة من الناتج المحلي الدين الحكومي

      

 بنك الكويت الوطنيمصادر رسمية وتقديرات  المصدر:
 *تقديرات وتوقعات

 

 
 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 0الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 تقديرات أولية مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات و المصدر:

 

 انتاج النفط: 5الرسم البياني 

 (مليون برميل يومياً )

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

 صفقات أجهزة السحب اآللي و أجهزة نقاط البيع: 5الرسم البياني 

 (٪)قيمة الصفقات والنمو السنوي 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
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 اإلنفاق الحكومي مع مؤشرات بتباطؤ النموب مدعوماً قوة نشاط القطاع غير النفطي 

على أساس سنوي  ٪3.4بواقع  اً حافظ القطاع غير النفطي على قوته مسجالً نمو

بدعم من ارتفاع مستويات اإلنفاق الحكومي.  2015في الربع الثاني من العام 

ولكن هنالك بعض المؤشرات التي تنذر بتباطؤ النمو. إذ تباطأ الناتج المحلي 

كما تراجعت العديد من  ،اإلجمالي في الربع األخير للمرة الثالثة على التوالي

ونمو أجهزة السحب اآللي وأجهزة نقاط البيع  كصفقات ،المؤشرات االقتصادية

األمر  ،وذلك على أساس سنوي ،وثقة األعمال لقطاع الخاصاالئتمان الممنوح ل

فترة فصل الصيف وإجازة العيد. إضافة إلى ذلك، الذي من الممكن أن يعزى إلى 

ا فقد ارتفعت معدالت االنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والشراء ارتفاعاً حاد  

لشهر  مؤشر السعودية لمديري المشترياتقراءات خالل شهر أغسطس وفق 

شركة من شركات القطاع  400الذي يتتبع األوضاع االقتصادية ألكثر من  سبتمبر

 خالل الشهر 56.5ألقل مستوى له عند  المؤشر تراجعوقد  الخاص غير النفطي،

دو أن وتيرة الفرص الوظيفية تماشياً مع تراجع نموالطلبات الجديدة واالنتاج. كما يب

مستوى جيد. كما على نمو التوظيف ونشاط األعمال حافظ قد شهدت تباطؤاً بينما 

ومع أخذ ذلك األمر بعين ارتفعت كشوفات الرواتب لثمانية عشر أشهر متتالية. 

في العام  ٪5.3االعتبار، فمن المتوقع أن يسجل النمو غير النفطي تباطؤاً من 

في هذا العام والعام القادم، بينما من المتوقع أن يسجل  ٪3.7ليصل إلى  2014

 2015خالل العامين  ٪2.4و ٪3.5الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمواً بواقع 

        على التوالي. 2016و

 تباطؤ وتيرة التوظيف رغم قوتها تماشياً مع تباطؤ وتيرة االنتاج

توافقت نتائج االستطالعات األخيرة ، بالنظر إلى وتيرة التوظيف في السعودية

لمؤشر مديري المشتريات مع بيانات التوظيف التي أصدرتها مكتب اإلحصاءات 

 ٪1.1ألف أو  56المركزي الذي أظهر ارتفاع عدد الموظفين السعوديين بنحو 

النصف حتى  2014مليون خالل العام الماضي )النصف األول من العام  4.9إلى 

( على الرغم من أن التوظيف قد تباطأ بشكل ملحوظ من 2015األول من العام 

والنصف  2014معدالت نموه السنوي التي شهدها في النصف األول من العام 

يرة تعد تكما أن هذه الو على التوالي. ٪4.9و ٪5.6عند  2013األول من العام 

على اساس سنوي  ٪4.5أبطأ من وتيرة ارتفاع توظيف العمالة الوافدة البالغة 

والزيادة في وتيرة النمو العام لالقتصاد خالل  2015خالل النصف األول من العام 

على اساس سنوي. وقد شهدت وتيرة خلق الفرص  ٪4.0الفترة ذاتها والبالغة 

حتى شهر  الوظيفية الجديدة تسارعاً عن المعدل العام لنمو الناتج المحلي اإلجمالي

د شهدت نسبة السعوديين الموظفين في القطاع الخاص يونيو من هذا العام. وق

)نسبة السعودة التي تعد مؤشراً أساسياً لبرنامج نطاقات الحكومي( تحسناً ثابتاً من 

)آخر البيانات المتوفرة(. كما  2013في العام  ٪15.2إلى  2009في العام  9.9٪

ما بين العام  ارتفع عدد السعوديين الذين توظفوا في القطاع الخاص في الفترة

ليبلغ ثالثة أضعاف عدد السعوديين الذين توظفوا في القطاع  2013والعام  2010

على أساس سنوي وعلى التوالي. كما شهدت  ٪7.4مقابل  ٪21.6الحكومي بنسبة 

من  ٪11.6ليصل إلى  2011معدالت البطالة تراجعاً ثايتاً وتدريجياً منذ العام 

 .   2015العام وذلك اعتباراً من منتصف  12.4٪

استمرار ركود معدل التضخم مع توقعات بارتفاعه تماشياً مع استعادة أسعار المواد 

 الغذائية العالمية قوتها وارتفاع التكاليف اإلسكانية

اً عند   أغسطساعتباراً من شهر  ٪2.2ال يزال معدل التضخم في السعودية مستقر 

ما يعكس بصورة كبيرة تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وأسعار السلع وقوة 

الدوالر الذي يرتبط به اللاير السعودي. وقد أدى ارتفاع الدوالر أمام سلة العمالت 

إلى تراجع تكاليف الواردات وذلك ألن معظمها  خالل العام الماضي الرئيسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمو االئتمان: 2الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 األعمالمؤشر ثقة : 3الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 البنك األهلي التجاري المصدر:

 

 مؤشر مديري المشتريات: 2الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 بنك اإلمارات دبي الوطني وماركت المصدر:
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هم بدوره في ارتفاع الطاقة الشرائية لدى تستورد بغير الدوالر االمر الذي سا

السعوديين. إال أن العديد من مؤشرات غالء المعيشة في السعودية تشير إلى 

احتمالية ارتفاع معدل التضخم كإلسكان والمواد الغذائية والنقل والمواصالت. فقد 

أغسطس بينما ارتفعت خالل شهر  ٪3.9بواقع  ارتفعت تكاليف اإلسكان والخدمات

على اساس  ٪1.7على اساس سنوي و  ٪2.1عار المواد الغذائية والنقل بواقع أس

. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجياً خالل العام القادم سنوي على التوالي

في  ٪2.6و 2015في العام  ٪2.3ليصل المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 

  على التوالي. 2016العام 

 ى المدى القريبتوقعات بتسجيل عجز مالي عل

من المحتمل أن يتسع هذا العام العجز المالي الذي سجلته ميزانية المملكة خالل 

من  ٪22.4-للمرة األولى منذ األزمة المالية ليصل إلى ما يقارب  2014العام 

وقد جاء هذا العجز نتيجة ارتفاع المصروفات والتي الناتج المحلي اإلجمالي. 

مليار  32تشمل منحة الملك سلمان للشعب السعودي بعد تسلمه مقاليد الحكم البالغة 

دوالر في فبراير الماضي باإلضافة إى التكاليف المتزايدة وغير المعلنة للتواجد 

تراجع أسعار  العسكري في اليمن وأخيراً تراجع اإليرادات النفطية على خلفية

وقد خفضت السلطات من مستويات اإلنفاق الرأسمالي على البنية النفط هذا العام. 

التحتية غبر األساسية كالمالعب الجديدة وذلك بعد أن ارتأت الحاجة لتعزيز 

خفضت الحد األوضاع المالية. كما يشير صندوق النقد الدولي أن السلطات قد 

مليون  100مليون لاير إلى  300جديدة من مشروعات للموافقة على ال االقصى

 يضرائب على األراضفرض لاير. وفيما يخص اإليرادات، تعتزم السلطات 

الفضاء إضافة إلى خفض دعم الطاقة للمستهكين من القطاع التجاري والصناعي 

وذلك إلى جانب بيع كميات كبيرة من منتجات الوقود المكررة مع النفط. كما تم 

تنفيذ هذه اإلصالحات نتوقع ولحين . لضرائب على القيمة المضافةاقتراح قانون ا

من الناتج المحلي اإلجمالي ليعكس  ٪16.3-البالغ  2016للعام أن يتراجع العجز 

  اإلنفاق الجاري والسيما الرأسمالي.  صتقليبذلك 

ات المالية يدفع بالمملكة إلى إصدار أول السندات السيادية منذ يحتياطتراجع اال

           2007العام 

التي تراجعت بواقع  لالحتياطياتاتجهت األنظار  ،مع تسجيل المملكة عجز مالي

مليار  662.2لتصل إلى  ٪11.2مليار دوالر خالل العام الماضي أو  43.5

ات توفر دعماً جيداً من يحتياط. وبينما ال تزال االأغسطسدوالر اعتباراً من شهر 

والذي  2015إال أن التراجع السريع في العام  ،الوارداتشهر من  31قيمة  

مليار دوالر شهرياً قد تسبب في قلق األسواق وظهور بعض اآلراء  4.6يساوي 

تراجع دفع التي تعتقد باضطرار المملكة للتخلي عن ارتباط عملتها بالدوالر. كما 

ة بالعملة ول برنامج إلصدار السندات السياديالسلطات ألات إعالن يحتياطاال

وذلك في أغسطس. فقد تم بيع سندات سيادية للمؤسسات  2007المحلية منذ العام 

مليار دوالر( على ثالثة  5.3مليار لاير ) 20والبنوك المحلية بلغت قيمتها  العامة

 ٪2.34من العوائد( وسبع سنوات ) ٪1.92مراحل لالستحقاق: للخمس سنوات )

مليار  100العوائد(. وسيتم بيع ما يقارب  من ٪2.65من العوائد( وعشر سنوات )

مليار دوالر( قبل نهاية العام وذلك على هيئة إصدارات شهرية لخمسة  27لاير )

مليار دوالر(. وسيساهم ذلك في تمويل ما يقارب  5.3مليار لاير ) 20أشهر بقيمة 

قع أن مليار لاير. ومن المتو 146من العجز المالي المتوقع هذا العام البالغ  20٪

من  ٪40غطية ما يصل إلى تمع  2016يحافظ البرنامج على نشاطه خالل العام 

وذلك وفق مصادر غير رسمية. وسيتم تمويل ما يتبقى  2016العجز المتوقع للعام 

    من عجز من خالل اإلحتياطات واألصول التي تمتلكها السعودية. 

فإن بإمكانها أن  2016ام ومع وتيرة اإلنفاق التي تسير عليها السعودية في الع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمو التوظيف: 3الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات المصدر:

 

 الّسعودة: 8الرسم البياني 

 (الموظفين السعوديين في القطاع الخاص)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل المصدر:

 

 البطالة: 4الرسم البياني 

(٪) 

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات المصدر:
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للبرميل سواء من  اً دوالر 55و  50تواجه تراجع أسعار النفط التي تتراوح بين 

خالل احتياطاتها أو إصدارات أدوات الدين وذلك لما يقارب العامين قبل أن 

تتراجع نصف احتياطاتها. كما تتمتع السلطات بقوة أوضاعها المالية مع بلوغ 

من الناتج المحلي اإلجمالي بعد ان قامت بدفع  ٪1.6إجمالي دين الحكومة المحلي 

في أسعار النفط. وعلى الرغم من  اً ي شهدت ارتفاعمستحقاتها خالل األعوام الت

استمرار إصدار أدوات الدين كما ذكر سابقاً سيرتفع إجمالي الدين الحكومي بواقع 

من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام وإلى  ٪6.0مليار دوالر فقط أو  34.4

. إذ تعد 2016من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ٪12.2مليار دوالر أو  43.3

  ات من الدين الحكومي منخفضة وفق المعاييرالعالمية. يهذه المستو

بينما من المفترض أن تتحسن أسعار الفوائد للبنوك من خالل اشتراكها ببرنامج 

 إال أنه من المهم أن يتم مراقبة مستويات السيولة لديهاإصدار أدوات الدين 

 مليار 45إصدارات الدين إلى ما يصل إلى قد تظهر العديد من اآلثار المترتبة على 

دوالر خالل عام أو اثنين أو أكثر في قطاع البنوك المحلية وذلك في توزيع أصول 

ومن جانب آخر فمن المفترض البنوك أو القدرة على اإلقراض إضافة إلى السيولة. 

 أن تتحسن إيرادات وإجمالي فوائد البنوك تماشياً مع تحول البنوك من الفوائد

المنخفضة من خالل األصول السائلة للمدى القريب إلى الفوائد المرتفعة من خالل 

وقد شكلت األصول السائلة للمدى القريب كالمال  األسهم الحكومية للمدى الطويل.

 ٪14مليار دوالر أو  106 سندات الخزينةالنقد والودائع للبنوك والبنك المركزي 

إصدار أدوات  فياستطاعة الحكومة أن تستمر من ميزانية البنوك السعودية. لذا ب

السيولة. إال أنه من المحتمل أن تسوء  انخفاض الدين على المدى القريب ودون 

األوضاع إذا ما استمرت أسعار النفط على وتيرة تراجعها واستمرار السيولة في 

على خلفية استمرار إصدار الدين وتراجع نمو الودائع. إذ بدا نمو االنخفاض 

على اساس سنوي منذ نهاية  ٪6.6ودائع السيما الودائع الحكومية بالتراجع إلى ال

. كما تراجع سعر 2010ليبلغ أقل مستوى له منذ نهاية العام  أغسطسشهر 

الربع الثالث من العام اإلنتربنك للسعودية لفترة ثالثة أشهر "سيبور" وذلك خالل 

يشير إلى تباطؤ نمو الودائع ما  ٪0.495نقطة أساس ليصل إلى  12بواقع  2015

وبيع السندات السيادية. ومن جانب االئتمان من المحتمل أن يؤثر برنامج إصدار 

الدين على نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص ما قد يؤدي بدوره إلى التأثير سلباً 

 نمو القطاع غير النفطي. على 

ارتباط عملتها ظهور بعض المخاوف بشأن اضطرار السعودية للتخلي عن  

 بالدوالر نتيجة وجود عجز مالي وتراجع اإلحتياطات وإصدارات الدين

اضطرار  واجهت أسواق المال خالل شهر أغسطس بعض المخاوف بشأن 

نتيجة وجود عجز مالي وتراجع  السعودية للتخلي عن ارتباط عملتها بالدوالر

. فقد اتجهت األنظار نحو استدامة السعودية لسعر ات وإصدارات الدينياإلحتياط

عملة الصين الريمنبي وبعد الصرف الثابت امام الدوالر األميركي بعد أن تراجعت 

بالتخلي عن ارتباط عملتها للنفط  منتجة دولةكازاخستان التي تعتبر  أن قامت

الرابع  نقاط في 410بالدوالر. فقد ارتفع سعر اللاير للعام امام الدوالر إلى 

والعشرين من أغسطس كما اتسعت مبادالت مخاطر عدم السداد لتتضاعف إلى 

نقاط أساس في اليوم نفسه. إال أنه من غير المحتمل أن تغير السلطات  110

سياستها بشأن سعر الصرف الذي أثبت قوته في الماضي في دعم االقتصاد ومعدل 

تأثيرات القتصادي واالتراجع الالتضخم خالل تقلبات سابقة شهدتها أسعار النفط و

خارجية. إذ يوفر االرتباط بالدوالر استقراراً للتجارة وتدفقات الدخل  ال سيما وأن ال

ر بالدوالر ال يزال يتصدر االقتصاد السعودي مشكالً أكثر من   ٪40النفط الذي يسع 

 من إيرادات المملكة المالية وإيرادات التصدير. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التضخم في أسعار المستهلك: 01الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات المصدر:

 

 الميزان المالي: 00الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 *تقديرات وتوقعات

 

 اإلحتياطات األجنبية: 05الرسم البياني 

 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي  المصدر:

http://www.nbk.com/
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لباً بالتراجع االقتصادي على الرغم من فتح السوق األسهم السعودية تتأثر س

  للمستثمرين األجانب

ال تزال السوق السعودية متأثرة بتراجع أسعار النفط وتراجع الثقة. فعلى الرغم  

ماضية بصورة طفيفة إال أنه ال يزال المن ارتفاع مؤشر تداول خالل األشهر 

من  السادسفي  7.462السنة المالية عند  بدايةمنذ  ٪10،4 قدره اً يسجل تراجع

بدعم من فتح السوق  . فقد شهد أداءاً جيداً حتى منتصف شهر أغسطسأكتوبر

مؤشر ستاندرد ان بورز و "فيتش" قد  اللمستثمرين األجانب في يونيو إال أن تقييم

في االشهر القادمة من المفيد  يواجهها نشاط المؤشر. وأظهرا المخاوف التي 

االجانب شركات تملك عالن السعودية تسهيل قوانين إل ردة فعل االسواق مراقبة

. إذ ستواجه ٪100إلى  ٪75التجزئة والجملة من الحد األقصى الحالي عند 

ولكن سيكون التأثير العام جيداً لالقتصاد  ،الشركات بعض الضغوطات نتيجة لذلك

الخاص للسعوديين لكل من االستثمار األجنبي المباشر والتوظيف في القطاع 

 واالستهالك السعودي.

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجمالي الدين الحكومي: 05الرسم البياني 

 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 *تقديرات وتوقعات

 

 نمو الودائع: 02الرسم البياني 

(٪) 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي  المصدر:

 

 أسعار اإلنتربنك: 03الرسم البياني 

 (٪)سيبور لفترة ثالثة أشهر 

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

http://www.nbk.com/
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 أسعار اللاير السعودي المتاحة واآلجلة: 02الرسم البياني 

 ()لاير سعودي للدوالر

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 الودائع لفترة الخمس سنواتشهادات : 03الرسم البياني 

 ()نقاط أساس

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 سوق األوراق المالية: 08الرسم البياني 

 ()مؤشر تداول

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 

 

 

 

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

 

© Copyright Notice. GCC Research Note is a publication of National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary 

and discretionary basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank 

publications. For further information please contact: 

NBK Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Fax: (965) 2224 6973, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/

