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 والتوقعات  اآلفاق

  في  %3.4من  %1.6إلى  2016من المتوقع أن يتباطأ النمو في العام

 وذلك في ظل تراجع أسعار النفط وزيادة سياسات التضييق المالي. 2015

 هذا العام بعد أن رفعت  %3.5المتوقع ألن يتسارع معدل التضخم إلى  من

 أسعار الطاقة والخدمات. الحكومة

  من الناتج المحلي اإلجمالي في  %15.9-توقعات بتراجع العجز المالي من

 2016من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  %14.2-إلى  2015العام 

 روفات.تماشياً مع ضبط الحكومة لوتيرة المص

  الحكومة ستستمر بتمويل العجز من خالل إصدار أدوات الدين واللجوء

 لإلحتياطات.

  السلطات تكشف حزمة من اإلصالحات المالية والتي تشمل خفض دعم الطاقة

والخدمات باإلضافة إلى الخصخص واحتمالية فرض الضرائب على القيمة 

 المضافة.

  ًنتيجة تراجع أسعار النفط  نمو الودائع ونمو االئتمان يسجالن تباطؤا

  واإليرادات إضافة إلى ضيق السيولة.

. فقد تراجع السعودي أسعار النفط بالظهور في االقتصاد بدأ أثر التراجع في 

كما سجل الحساب  2015االقتصاد غير النفطي بصورة ملحوظة خالل العام 

وتيرة تدفق  واعتدلت المالي الحكومي عجزاً وتأثرت بذلك سلباً ثقة المستهلك. 

الثقة في  وال تزالالودائع إلى البنوك ووتيرة االئتمان ما أدى إلى ضيق السيولة. 

. إذ تراجع أداء األسهم 2016األسواق في تراجع لثالثة أشهر منذ بداية العام 

وارتفعت كل من مبادالت مخاطر عد السداد وأسعار اإلنتربنك إضافة إلى استمرار 

الضغوطات على أسعار العمالت اآلجلة. وقد خفضت وكالة "ستاندرد ان بورز" 

وقد كشفت  خالل شهر يناير. -Aجتين إلى تصنيف السعودية االئتماني بواقع در

الحكومة عن بدئها بتطبيق سياسة التقشف ألول مرة في ميزانيتها نظراً لما تواجهه 

وقد تضمنت تلك من عجز مالي ضخم وضغوطات على احتياطاتها األجنبية. 

السياسة حرص الحكومة على ترشيد اإلنفاق ال سيما فيما يخص مشاريع البنية 

واإللغاء التدريجي لتكلفة دعوم الطاقة والخدمات ذلك مع  الضرورية التحتية غير

استمرارها بالتأكيد على دعمها نشاط االقتصاد غير النفطي. كما تتضمن تلك 

السياسة تطبيق كل من آليات مدرة لألرباح واإليرادات وفرض الضرائب على 

لمملكة في هذه وبالرغم من التحديات التي يواجهها اقتصاد االقيمة المضافة. 

 التوقعات اإلقتصادية

  2014 2015* 2016* 2017* 
      

 2.1 1.6 3.4 3.6 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 1.1 0.9 3.1 2.1 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 2.9 2.1 3.6 4.8 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 3.9 3.5 2.2 2.7 سنوي نموال التضخم 

 7.6- 14.2- 15.9- 3.6- كنسبة من الناتج المحلي  الميزان المالي

 17.5 14.5 5.8 1.6 كنسبة من الناتج المحلي الدين الحكومي

      

 بنك الكويت الوطنيمصادر رسمية وتقديرات  المصدر:
 *تقديرات وتوقعات

 

 
 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 1الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 الكويت الوطنيبنك تقديرات  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات و المصدر:

 تقديرات وتوقعات*

 

 انتاج النفط: 2الرسم البياني 

 (مليون برميل يومياً )

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

 صفقات أجهزة السحب اآللي و أجهزة نقاط البيع: 3الرسم البياني 

 (٪)قيمة الصفقات والنمو السنوي 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

mailto:omarnakib@nbk.com
http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/
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المرحلة إال أنها ملتزمة بجدية في خطة اإلصالح المالي. ومع امتالكها احتياطات 

 مالية ضخمة فإنها تعتبر في موضع آمن نسبياً يمكنها من مواجهة تلك التحديات.

وانتاج النفط يحافظ على مستوات العام  2016نمو النفط الحقيقي يتباطأ في العام  

 اش النمو الحقيقي للنفط بدعم من توسع انتاج الغاز الطبيعيوتوقعات بانتع 2015

بعد ان انتعش االنتاج ليبلغ  2015في العام  3.1ارتفع انتاج النفط الحقيقي بواقع 

مليون برميل يومياً في المتوسط. وجاء هذا الرتفاع في  10.2مستوى تاريخي عند 

ظ على حصتها السوقية ورفع االنتاج متأثراً بشكل مباشر برغبة السعودية في الحفا

مستوى قيمة المنتجات النفطية من خالل زيادة المنتجات المكررة. فقد ساهم إطالق 

ماليين  0.8في إضافة  2015-2014مصفاتي "ساتورب" و"ياسرف" خالل 

  برميل يومياً من السعة االنتاجية للمنتجات المكررة.

ماليين برميل يومياً  10ونتوقع مستقبالً أن تستمر السعودية في انتاج أكثر من 

إذ  للحفاظ على حصتها السوقية واستجابة للطلب المحلي على المنتجات المكررة. 

المزيد من النفط المخصص للتصدير خالل العامين القادمين بالفعل سيكون هنالك 

الغاز ب النفط جودة( وذلك في حال استبدال)كنفط خام أو كمنتجات بترولية عالية ال

 ٪15لتوليد الطاقة محلياً. وقد ترتفع مبيعات انتاج الغاز الطبيعي بنحو  الطبيعي

 خالل قدم مكعب يومياً مع انطالق محطة واسط للغاز مليار 1.7على أقل تقدير أو 

ي وغير ويسؤدي ذلك إلى انتعاش كل من الناتج المحلي اإلجمالي النفطهذا العام. 

. إذ سيستفيد الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من تلك الزيادة في الغاز النفطي

الطبيعي الستخدام المواد األولية للعمليات الثانوية كانتاج البتروكيماويات. لذا فمن 

في  ٪1.1و ٪0.9المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي النفطي الحقيقي بواقع 

  على التوالي.   2017و 2016العامين 

االقتصاد غير النفطي سيستمر باالعتدال وسط زيادة سياسات التضييق المالي 

     وتراجع ثقة المستهلك

يعتبر اإلنفاق الحكومي هو المحرك األول لالقتصاد السعودي غير النفطي. فقد 

اإلنفاق االستثماري اعتدل نمو االقتصاد غير النفطي العام الماضي في ظل خفض 

وقد تراجعت العديد من  .2014في العام  ٪4.8من  ٪3.6والجاري ليصل إلى

وأجهزة كصفقات أجهزة نقاط البيع  مؤشرات نشاط المستهلك على أساس سنوي

السحب النقدي اآللي باإلضافة إلى نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤشر 

المؤشرات األخرى التي تنذر بتباطؤ وهنالك أيضاً بعض مديري المشتريات. 

والذي يعد  53.9النمو. إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات خالل شهر يناير 

المستوى األقل منذ ست سنوات. وتباطأ كل من االنتاج والطلبات الجديدة 

. كما اعتدلت وتيرة التوظيف في السعودية 2014والصادرات مقارنة بالعام 

على أساس سنوي في النصف األول  ٪8.9ته عند لتتباطأ من أعلى مستوى حقق

على أساس سنوي في النصف الثاني من العام  ٪1وتصل إلى  2013من العام 

وتراجع أيضاً معدل البطالة خالل السنوات الماضية رغم تحسنها قليالً من . 2015

. وتعكس النسبة هذه تراجع عدد 2015في  11.5إلى  2012في  12.4

إذ تراجع بالفعل معدل القوى العاملة خالل  ضموا للقوى العاملة.السعوديين الذين ان

بحلول نهاية العام تماشياً  40.2في مطلع العام ليصل إلى  41.2من  2015العام 

 مع ارتفاع عدد السعوديين الذين اختاروا استكمال تعليمهم.

في  ولكن التباطؤ كان واضحاً جداً مع العلم ان االقتصاد غير النفطي ال يزال

طريقه للتوسع وتحقيق العديد من الفرص الوظيفية. ومع احتمال خفض اإلنفاق 

قمنا بخفض توقعاتنا بشأن نمو االقتصاد غير  مالحكومي بشكل أكبر هذا العا

  .٪2.1إلى  2016النفطي للعام 

  إثر خفض الدعوم على الطاقة والخدماتمعدل التضخم  ارتفاع كبير في

تسارع معدل التضخم بصورة ملحوظة خالل شهر يناير بعد أن رفعت الحكومة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشر مديري المشتريات: 4الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 ماركت -تقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:

 

 االئتمان المصرفي: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 والبطالة التوظيف: 6الرسم البياني 

 

 
 و مؤسسة النقد العربي السعودي العامة والمعلوماتمصلحة اإلحصاءات  المصدر:

http://www.nbk.com/
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أسعار الوقود والخدمات. فقد ارتفعت أسعار المستهلك حسب مؤشر المملكة لغالء 

على أساس سنوي في  2.3على أساس سنوي في يناير من  4.3المعيشة بواقع 

ن إجمالي المؤشر م ٪10ديسمبر. وقد سجل مكون النقل والمواصالت الذي يشكل 

على أساس  ٪12.6منذ إحدى وعشرين عاماً ليصل إلى  له أعلى معدل ارتفاع

على أساس سنوي في ديسمبر وذلك بعد أن قامت  ٪1.3سنوي في يناير من 

في محاولة منها للتقليل من تكلفة الدعوم  ٪67الحكومة برفع أسعار الجازولين إلى 

كان والخدمات الذي يشغل الوزن األكبر من اإلس المرتفعة. كما ارتفع أيضاً مكون

على أساس سنوي في  ٪4على أساس سنوي في يناير من  ٪8.3المؤشر بواقع 

 الشهر السابق بعد أن رفعت الحكومة سقف أسعار الماء والكهرباء.       

وقبل تطبيق الخفض على الدعوم استمر معدل التضخم باالرتفاع بنسبة طفيفة نسبياً 

على أساس سنوي. وقد ساهم كل من تراجع أسعار السلع المواد  ٪2.2بلغت 

الغذائية العالمية وقوة الدوالر الذي يرتبط به اللاير السعودي في تراجع التضخم 

وبينما من المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة طوال فترة  في أسعار السلع المستوردة.

ل أكبر ما سيؤدي إلى التوقعات فإنه من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم بشك

ارتفاع الضغوطا على األسعار نتيجة ظهور بعض التأثيرات األخرى لخفض 

الدعوم )إذ ستنتقل التكلفة العالية للطاقة والنقل والمواصالت إلى المستهلك( إضافة 

إلى استمرار نقص توفير المنازل. لذا فقد رفعنا توقعاتنا بشأن معدل التضخم للعام 

   . ٪3.9إلى  ٪2.9من 2017وللعام  ٪3.5 إلى ٪2.6من  2016

مع توقعات أخرى بتحقيق  2016بتسجيل عجز مالي آخر في العام  توقعات

 استقرار مالي على خلفية خفض الدعوم وتقديم اإلصالحات 

من  ٪15.9-ليصل إلى  2015سجلت السعودية عجزاً مالياً كبيراً خالل العام 

. 2014الناتج المحلي اإلجمالي في العام  من ٪3.6-الناتج المحلي اإلجمالي من 

وجاء هذا العجز نتيجة العديد من الزيادات في المصروفات والتي من ضمنها منحة 

مليار دوالر إضافة إلى تراجع  23.4الملك سلمان فور تسلمه مقاليد الحكم بقيمة 

 لعام. إثر تراجع أسعار النفط خالل ا 2015في العام  ٪51اإليرادات النفطية بواقع 

من  ٪21-الجدير بالذكر أن هذا العجز يعّد أفضل بكثير من التوقعات السابقة عند 

الناتج المحلي اإلجمالي. فقد قللت الحكومة من إنفاقها بصورة فاقت التوقعات. إذ 

ليصل إلى  12.6وإجمالي اإلنفاق بواقع  ٪28خفضت اإلنفاق الرأسمالي بنحو 

مليار دوالر. )وقد قامت الحكومة باستغالل الصناديق اتي خصصتها  266

للمشاريع في حسابها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك من أجل مشاريع 

 البنية التحتية والتي كانت تندرج خارج الميزانية.

 ٪28لى من التوقعات مرتفعاً بواقع كما كان مستوى اإليرادات غير النفطية أع

مليار دوالر نظراً لرفع الحكومة الضرائب على منتجات البترول  43.5ليصل إلى 

وجمعت عائدات كبيرة على استثماراتها في مؤسسة النقد العربي السعودي 

على أساس  ٪81اللذان ارتفعا بنسبة كبيرة بلغت  وصندوق االستثمارات العامة

  سنوي.

سياسة التعزيز المالي ودّر اإليرادات غير النفطية من أهم البنود التي وقد كانت 

وفق وزارة المالية. ففي هذه الميزانية التي تعّد  2016تضمنتها ميزانية العام 

منذ  ٪2.3-األكثر تقّشفاً حتى اآلن قامت وزارة المالية بترشيد اإلنفاق بواقع 

. ومن المتوقع أن 2015لإلنفاق الحقيقي للعام  ٪12.6-الميزانية السابقة وبواقع 

مقارنة  ٪15-منذ الميزانية السابقة وبواقع  ٪28-تتراجع اإليرادات أكثر بواقع 

. وسيؤدي ذلك إلى تسجيل السعودية العجز الثاني 2015باإليرادات الحقيقية للعام 

وأعلنت  مليار دوالر. 87بواقع  2016لها في الموازنة على التوالي في العام 

السلطات أنها ستستمر بتمويل العجز من خالل كل من إصدار أدوات الدين 

   تركيزها على الخيار األول. تأكيدواللجوء لالحتياطات مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التضخم في أسعار المستهلك: 7الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي  المصدر:

 

 الميزان المالي: 8الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
  وتقديرات بنك الكويت الوطني مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

الحسابات الحكومية في مؤسسة النقد العربي : 9الرسم البياني 
 السعودي

(٪) 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

http://www.nbk.com/
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وبجانب تأكيدها على االلتزام بترشيد اإلنفاق الجاري واإلنفاق الرأسمالي من خالل 

ت الحكومة أيضاً عن وقف بعض مشاريع البنية التحتية غير الضرورية فقد كشف

حزمة من اإلصالحات المهمة. وتتضمن تلك اإلصالحات خفض الدعوم المكلفة 

على الطاقة والخدمات الذي بدأت بتطبيقه في مطلع العام باإلضافة إلى خصخصة 

بعض قطاعات االقتصاد من ضمنها أصول شركة "أرامكو" ورفع اإليرادات غير 

العامة وفرض ضرائب جديدة على اإلنفاق النفطية من خالل رفع رسوم الخدمات 

االستهالكي واألراضي غير المستخدمة )ضرائب على القيمة المضافة(. إذ من 

المحتمل أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجي جميعها لتطبيق فرائض الفيمة 

وتقدر الزيادة التي ستسجلها السعودية من . ٪5وبنسبة  2018المضافة في العام 

من اإليرادات غير النفطية والذي قد  ٪22مليار دوالر أو 9.6عند هذه الضرائب 

        من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪1.5يشكل ما يقارب 

ومن المتوقع أن تفصح السلطات عن المزيد من هذه اإلجرءات اإلصالحية 

االجتماعية واالقتصادية فور إطالقها برنامج التحول الوطني قبل منتصف العام 

2016. 

ومع تركيز السلطات على تطبيق سياسات التضييق المالي تلك وباحتساب أيضاً 

دوالر للبرميل هذا العام وارتفاعه  45توقعاتنا ببلوغ متوسط أسعار النفط 

-دوالر للبرميل فإننا نتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى  60إلى  ٪33بواقع

من الناتج المحلي  ٪7.6-من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام وإلى  14.2٪

 .  2017اإلجمالي في العام 

إصدار أول سندات سيادية منذ ثماني سنوات نتيجة تراجع االحتياطات األجنبية  

 2015في العام 

 ٪92مليار دوالر ) 602تشير بيانات شهر يناير إلى بلوغ االحتياطات األجنبية 

 ٪18مليار دوالر أو  132من الناتج المحلي اإلجمالي( مسجلة تراجعاً بواقع 

شهراً  30وبينما ال تزال االحتياطات قوية تصل إلى ما يساوي مقارنة بعام مضى. 

إال أن تسارع وتيرة تراجع تلك االحتياطات قد دفعت السلطات من قيمة الواردات 

فقد تم بيع سندات حكومية . 2007بالبدء بإصدار أول سندات سيادية لها منذ العام 

مليار لاير سعودي تقريباً على  98بقيمة  2015لمؤسسات مالية محلية في العام 

ات لتغطي ما ثالث فترات استحقاق: فترة خمس سنوات سبع سنوات وعشر سنو

يقارب ربع العجز المالي. ونتوقع ان تتسارع وتيرة إصدار أدوات الدين في 

من عجز  ٪60لرغبة السلطات بتمويل ما يصل إلى  2017و 2016العامين 

ومع استمرار المملكة على هذه الوتيرة لإلصدارات  السعودية المتوقع في الموازنة.

فمن المتوقع أن تحقق االحتياطات  مع انتهاء أثر تراجع أسعار النفط السلبي

من الناتج المحلي اإلجمالي( بحلول  ٪70مليار دوالر ) 500األجنبية زيادة بواقع 

. إال أنه من النحتمل أن يرتفع الدين الحكومي خالل هذه الفترة 2017نهاية العام 

إلى ما يقارب  2014من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٪1.6من أقل مستوى له عند 

. وتعد هذه 2017من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية العام  17.5٪

   المستويات منخفضة جداً وفق المعايير العالمية. 

 البنوك السعودية تتأقلم مع أسعار النفط المتدنّية

ترك تراجع أسعار النفط أثراً واصحاً على البنوك المحلية إثر حساسية الودائع 

للمتغيرات التي ظهرت في أسعار النفط والغنفاق الحكومي على المحلية واالئتمان 

على أساس سنوي  ٪11.2التوالي. فبعد أن بلغ متوسط نمو االئتمان المصرفي 

على  ٪8.2إلى  2016اعتدل في يناير من العام  2014-2010خالل الفترة 

حتية أساس سنوي تماشياً مع تقليص حجم اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية الت

الذي قلّص تباعاً من فرص االقتراض. كما ساهم في ذلك أيضاً القيود التي 

 بشأن رفع األقساط على القروض اإلسكانية. 2014فرضتها السلطات في العام 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الرسميةاالحتياطات األجنبية : 10الرسم البياني 

 )مليار دوالر(

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 إجمالي الدين الحكومي: 11الرسم البياني 

 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 ميزان الحساب الجاري: 12الرسم البياني 

 

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني  مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
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وفيما يخص االئتمان الممنوح لمختلف القطاعات فقد سجل االئتمان الممنوح 

على أساس  ٪10.6توسط لمؤسسات القطاع الحكومي أكبر تباطؤ متراجعاً من م

على أساس سنوي بحلول شهر يناير  ٪13-ليصل إلى  201-2010سنوي خالل 

. بينما صمد االئتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل أفضل نتيجة قوة 2016

الزيادات في االئتمان الممنوح للبناء والتشييد ولقطاعي الخدمات والتجارة. ولكنه 

على أساس سنوي  ٪12.2لخمس سنوات البالغ تأثر أيضاً ليتباطأ من متوسطه ل

 .2016على أساس سنوي في يناير من العام  ٪9.9إلى

ونظراً إلى أنه من غير المحتمل أن تقوم الحكومة بتقليل المزيد من مشاريع البنية 

خالل العامين  ٪5فإننا نستبعد تجاوز االئتمان نسبة  2016التحتية في العام 

 إلى تراجع النمو في االقتصاد غير النفطي بشكل عام. القادمين. إذ قد يؤدي ذلك

على  3.4إلى 2016وتباطأ نمو ودائع البنوك تباطؤاً ملحوظاً في يناير من العام 

. ومن ضمن 2014على أساس سنوي في منتصف العام  14.5أساس سنوي من 

هذا التباطؤ الذي يعكس أكبر تراجع لإليرادات الحكومية على اإلطالق فقد 

على أساس  ٪1.5-تراجعت الودائع التابعة لمؤسسات القطاع الحكومي بواقع 

. ولكن بينما أشارت بيانات يناير لمؤسسة النقد العربي السعودي 2015سنوي في 

ارتفعت ودائع على أساس سنوي  ٪7.8إلى استعادة الودائع الحكومية قوتها بنحو

بر هذا المعدل األبطأ منذ على أساس سنوي فقط. ويعت ٪1.7القطاع الخاص بنحو 

. ومن غير المحتمل أن يستعيد نمو الودائع قوته طالما أن أسعار النفط 1998العام 

 دوالر للبرميل. 40ال تزال في مستوات متدنية عند أقل من 

ضيق  وارتفاع إصدار السندات الحكومية السيادية يتسببان فيتباطؤ نمو الودائع 

 تواجه ضغوطاً وأسعار الصرف اآلجلة  السيولة

وبينما ترك هذا التباطؤ في نمو الودائع أثراً سلبياً على نمو االئتمان فقد ارتفعت 

ما أدى  2015بحلول نهاية العام  ٪85نسبة القروض إلى الودائع في البنوكإلى 

سعر الفائدة إلى زيادة المخاوف بشأن ضيق السيولة الحقاً خالل العام. فقد سجل 

( ارتفاعاً حاّداً في النصف الثاني من SAIBOR-)اإلنتربنك بين البنوك السعودية

 2016الفائدة اعتباراً من الثامن عشر من مارس كما ارتفعت أسعار  2015العام 

إلى أعلى مستوى لها منذ  سبع سنوات عند  لتصل نقطة أساس 101بواقع 

1.87٪. 

لطات إلى في الوقت نفسه ظهرت العديد من التساؤالت حول ما إذا ستضطر الس

وبلغ أعلى  التخلي عن ارتباط اللاير بالدوالر األميركي الذي دام ثالثون عاماً 

فقد ارتفع السعر اآلجل لللاير  ون عام.ما يقارب العشرمستوى له في يناير منذ 

في الثاني عشر من  3.85نقاط آجلة مقابل السعر المتاح ليصل إلى  975بواقع 

سعر عن هذا االرتفاع التاريخي إال أنه من غير وعلى الرغم من تراجع ال يناير. 

 المحتمل أن تخف تلك التساؤالت والضغوطات التي تفرضها.

ومن جانبها فإنه من غير المحتمل أن تتخلى السلطات عن سياستها ألسعار 

أثبتت فائدتها في السنوات الماضية لكل من التضخم واالقتصاد إذ  الصرف التي

ر استقراراً لتدفقات الدخل والتداول ال سيما وأن النفط يوفر االرتباط مع الدوال

 2015المّسعر بالدوالر اليزال يتصدر حركة االقتصاد السعودي. وباستثناء العام 

 من صادرات المملكة وإيراداتها المالية.  ٪90فقد شكل النفط ما يصل إلى 

نقاط أساس  146وال تزال مبادالت مخاطر عدم السداد في مستوات مرتفعة عند 

وحساسة جداً للتغيرات فيما يخص أسعار النفط ووع المملكة المالي. ومنذ أن 

ارتفعت مبادالت مخاطر عدم  2014ارتفعت أسعار النفط في منتصف العام 

نقطة أساس لتعكس بذلك إعادة النظر في التصنيف  100السداد بنحو أكثر من 

 "ستاندرد ان بورز". االئتماني الحالي من قبل "موديز" وخفضه من قبل

وفي محاولة منها لمعالجة السيولة وما تواجهه من تضييق قامت مؤسسة النقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكوميةالودائع : 13الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي  المصدر:

 

 أسعار اإلنتربنك: 14الرسم البياني 

 (٪)سيبور لفترة ثالثة أشهر 

 
  تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 أسعار الصرف اآلجلة والمتاحة: 15الرسم البياني 

 ()لاير سعودي للدوالر

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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العربي السعودي بتيسير نسبة القرض إلى الودائع ما يسمح للبنوك باقتراض ما ال 

(. كما أن الحكومة أيضاً ٪85من الودائع )وقد كانت النسبة سابقاً  ٪90يزيد عن 

لسندات السيادية التي قد تفرض ضغوطات على االئتمان قلقة بشأن إصدارها ل

المصرفي الممنوح للقطاع الخاص وما سيصاحبها أيضاً من تأثير سلبي على 

االقتصاد. إذ تشير مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنوك قد بدأت بالتقليل من 

للربح لتتجه  أموال النقد والودائع والخزائن لدى البنك المركزي والتي تعد أقل جلباً 

بالسيولة نحو السندات السيادية األكثر ربحية. وقد تراجع إجمالي االحتياطات 

 2016المصرفية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي اعتباراً من يناير من العام 

مليار دوالر كما تراجعت الحسابات  40على أساس سنوي لتصل إلى  ٪21بواقع 

على أساس سنوي لتصل إلى  ٪48.7بواقع في مؤسسة النقد العربي السعودي 

مليار دوالر. وقد أدى ذلك إلى تراجع االحتياطات لدى مؤسسة النقد العربي  30.3

السعودي كنسبة من إجمالي األصول المصرفية لتصل إلى أقل مستوى منذ سبع 

بواقع  . وفي المقابل ارتفعت السندات الحكومية لدى البنوك٪6.8سنوات عند 

 مليار دوالر. 23.1ساس سنوي في يناير لتصل إلى على أ 65.4٪

االقتراض قد يرتفع بعد رفع أسعار الفائدة األميركية ولكن تأثير أسعار الفائدة قد 

 يكون محدوداً على القطاع المصرفي

بدأت السلطات بالتضييق في سياستها المالية بصورة طفيفة بعد أن تم رفع أسعار 

نقطة أساس. ونظراً لسياسة أسعار  25الفائدة على األموال الفيدرالية بواقع 

أسعار الفائدة لمؤسسة النقد العربي السعودي إلتفاقية الصرف الثابتة فقد رفعت 

وبينما من المحتمل أن . ٪0.5س إلى نقطة أسا 25إعادة الشراء العكسية بواقع 

ترتفع تكلفة االقتراض نظراً لدراسة مجلس االحتياط الفدرالي القيام برفع الفائدة 

إال أن األثر لن يكون ملحوظاَ إذ تبين أن نمو االئتمان أكثر  2016مرتين في العام 

هها عرضة للتأثر بالتغيرات التي تطرأ على اإلنفاق الحكومي عن تلك التي تواج

      معدالت الفائدة. 

 التي ولدها تراجع أسعار النفط ال تزال تشكل عبئاً على السوق تراجع الثقة 

  السعودية 

وتراجع في الوقت نفسه، استمرت السوق السعودية بالتأثر بتراجع أسعار النفط 

منذ تاريخه من السنة المالية ليصل  ٪6.3-الثقة. فقد تراجع مؤشر تداول بواقع 

مارس. كما جاء هذا التراجع وذلك اعتباراً من العشرين من شهر  6.478إلى 

" و ستاندرد ان بورزقبل "التقييم السلبي وتغيير تصنيف السوق من على خلفية 

إذ خفضت وكالة "ستاندرد ان بورز" تصنيف السعودية االئتماني  ."موديز"

السعودية بينما وضعت "موديز" مؤخراً تصنيف  -Aالسيادي بدرجتين إلى 

االئتماني السيادي محط مراجعة ودراسة لخفض محتمل كما خفضت من توقعاتها 

  بشأن القطاع المصرفي من "مستقر" إلى "سلبي". 

 

  

 

 مبادالت مخاطر عدم السداد السيادية: 16الرسم البياني 

 ()نقاط أساس لفترة خمس سنوات

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

احتياطات البنوك لدى مؤسسة النقد العربي : 17الرسم البياني 
 السعودي

 (مليار دوالر)

 
  النقد العربي السعوديمؤسسة  المصدر:

 السندات الحكومية لدى البنوك: 18الرسم البياني 

 (مليار دوالر)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي  المصدر:

 أسعار الفائدة األساسية: 19الرسم البياني 

(٪) 

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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 السوق السعودية: 20الرسم البياني 

 تداول(مؤشر )

 
 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/

