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 والتوقعات  اآلفاق

  2016في العام  ٪1.4إلى  2015في العام  ٪3.5توقعات بتباطؤ النمو من 

 في ظل تراجع أسعار النفط وزيادة التضييق المالي من قبل السلطات.

  إثر رفع تعرفة الطاقة والخدمات. ٪4التضخم يتجاوز      

  11.4هذا العام إلى من الناتج المحلي اإلجمالي توقعات بتراجع العجز المالي٪ 

االستعانة في وستستمر السلطات  2015العام مقارنة مع   ٪15.3من 

 .هباالحتياطات وإصدار السندات وأسواق الدين العالمية لتمويل

  السيولة شح التراجع في ودائع البنوك وإصدارات أدوات الدين يتسبب في

  وأسعار الفائدة ترتفع. 

  تضع مسألة االستدامة المالية في صدارة  2030رؤية السعودية للعام

تطوير ك بنود أخرى باإلضافة إلى من خالل برنامج التحول الوطني تهااأولوي

 القطاع الخاص وإصالح سوق العمل.

شهد نمو االقتصاد السعودي تباطؤاً ملحوظاً على مدى العامين الماضيين منذ أن 

على خلفية ترشيد اإلنفاق الحكومي وتراجع ثقة وذلك بدأت أسعار النفط بالتراجع 

تباطؤ نمو الودائع ونمو االئتمان. وتراجعت االحتياطات باإلضافة الى المستهلك 

حسابين الجاري والمالي كما عاودت األجنبية تماشياً مع تسجيل عجز في ال

السلطات نشاط إصدار أدوات الدين. وال تزال األسوق قلقة إذ تراجعت أسعار 

األسهم وارتفعت كل من أسعار فائدة اإلنتربنك ومبادالت مخاطر عدم السداد 

واستجابة لتلك التطورات قامت وكاالت التصنيف والضغوطات على اللاير. 

الئتماني السيادي على خلفية تراجع المالية العامة بخفض تصنيف السعودية ا

 واالحتياطات.

ونظراً الستمرار تدني أسعارالنفط في الفترة القادمة قامت السلطات بتقديم رؤيتها 

 وبرنامج التحول الوطني لتطوير االقتصاد في فترة ما بعد النفط. 2030للعام 

فط والتي سيكون للقطاع الخاص وتقدم هذه الخطط تصوراً شامالً لمرحلة ما بعد الن

بدعم  في تحقيق التنوع االقتصادي بعيداً عن القطاع النفطي وذلك فيها دوراً أكبر

العمالة السعودية المتمكنة. ومن أهم األولويات التي تضعها تلك الخطط هي من 

تحقيق االستدامة المالية وزيادة فاعلية القطاع الحكومي وتقديم اإلصالحات لسوق 

 .العمل

كخفض وتيرة في هذا اإلتجاه اتخاذ العديد من الخطوات بالفعل وقد بدأت السلطات 

إعادة تشكيل اضافة الى الطاقة والخدمات قطاعي اإلنفاق وخفض الدعوم على 

 التوقعات اإلقتصادية

  2014 2015* 2016* 2017* 
      

 1.6 1.4 3.4 3.6 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.6 0.5 3.1 2.1 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 2.4 2.1 3.6 4.8 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 4.2 4.1 2.2 2.7 سنوي نموال التضخم 

 7.4- 11.4- 15.9- 3.6- كنسبة من الناتج المحلي  الميزان المالي

 21.1 15.0 5.8 1.6 كنسبة من الناتج المحلي الدين الحكومي

      

 بنك الكويت الوطنيمصادر رسمية وتقديرات  المصدر:
 *تقديرات وتوقعات

 

 
 
 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 1الرسم البياني 

 (تقديرات وتوقعات*، النمو السنوي ٪)

 
 بنك الكويت الوطنيتقديرات  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات و المصدر:

 

 

 والصادرات واالستهالك  انتاج النفط: 2الرسم البياني 

 (مليون برميل يومياً )

 
 منظمة أوبكومبادرة التعاون االقتصادي المشترك  المصدر:

 

 صفقات أجهزة السحب اآللي وأجهزة 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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من  ٪5طرح والمضافة الوزارات. كما تنوي السلطات أيضاً فرض ضريبة القيمة 

ولكنها أيضاً عرضة  أن تلك الخطط طموحة جداً  ال شك أسهم "أرامكو" لالكتتاب.

للعديد من التحديات إال أن التزام الحكومة يعطي دافعاً للتفاؤل السيما وأنها تمتلك 

 احتياطات مالية ضخمة. 

انتاج النفط على مستويات مرتفعة مع محافظة  2016نمو النفط يتباطأ في العام 

   بدعم من توسع انتاج الغاز الطبيعي قاً الح وتوقعات بانتعاش النمو الحقيقي للنفط

بعد أن  2015في العام  ٪4.0ارتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنحو 

وقد مليار برميل يومياً في المتوسط.  10.2صل الى و احقق انتاج النفط ارتفاع

السلطات وضعتها جاء هذا االرتفاع بشكل مباشر متأثراً باالستراتيجية التي 

السعودية بشأن الحفاظ على حصتها السوقية ورفع مستويات المنتجات النفطية 

 المكررة وغيرها. الجدير بالذكر أن إطالق مصفاتي "ساتورب" و"ياسرف" خالل

ماليين برميل يومياً من السعة  0.8ساهم في إضافة  2015-2014 العامين

  االنتاجية للمنتجات المكررة.

ماليين برميل  10.3توسط انتاج السعودية ما يقارب ونتوقع مستقبالً أن يصل م

يومياً للحفاظ على حصتها السوقية واستجابة للطلب المحلي على المنتجات 

المكررة. إذ سيكون هنالك بالفعل المزيد من النفط المخصص للتصدير خالل 

العامين القادمين )كنفط خام أو كمنتجات بترولية عالية الجودة( وذلك في حال 

انتاج الغاز الطبيعي يرتفع بدال النفط بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة محلياً. وقد است

قدم مكعب يومياً مع انطالق محطة واسط  مليار 1.7على أقل تقدير أو  ٪15بنحو 

للغاز خالل هذا العام. ويسؤدي ذلك إلى انتعاش كل من الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من تلك النفطي وغير النفطي. إذ سيستفيد 

الزيادة في الغاز الطبيعي الستخدام المواد األولية للعمليات الثانوية كانتاج 

البتروكيماويات. لذا فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي النفطي الحقيقي 

 على التوالي.    2017و 2016في العامين  ٪0.6و ٪0.5بواقع 

 االقتصاد غير النفطي سيستمر باالعتدال وسط زيادة سياسات التضييق المالي 

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

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

ونتوقع المزيد من  .2014العام خالل  ٪4.8من  ٪3.1 والجاري ليصل إلى

تماشياً مع تنفيذ وذلك  2016في العام  ٪2.1إلى بحيث يصل التباطؤ في النشاط 

  المالي.مركزها لتعزيز المستقبلية خططها السعودية السلطات 

كصفقات  مؤشرات نشاط المستهلك على أساس سنويوقد تراجعت العديد من 

ي باإلضافة إلى نمو االئتمان الممنوح وأجهزة السحب النقدي اآللأجهزة نقاط البيع 

على الرغم من وجود القليل من  للقطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات

ومؤشر مديري  ٪5.8بواقع  أجهزة نقاط البيعاالرتفاع في بعض المؤشرات ك

 .نقطة 54.2 مستوى الذي سجل عندالمشتريات 

مايو خالل شهر على أساس سنوي  ٪9.7كما ارتفع نمو القطاع الخاص بواقع 

المزيد من النمو ليتمكن من دعم نشاط القطاع غير النفطي الى ولكنه يحتاج 

. وبالفعل إذ تشير بعض التقارير إلى أن استعادة االئتمان قوته بعد بصورة أكبر

على أساس سنوي قد يعزى إلى اقتراض الشركات  ٪5.5تراجعه في أكتوبر إلى 

ة التي بدأت تواجه ضغوطاً نتيجة تأخر الحكومة في سداد بغرض تحسين السيول

  ديونها وليس الرتفاع في النشاط الحقيقي لقطاع األعمال. 

ألي تحسن قد يطرأ وذلك لما  تحسبا   أكبر راقب السلطات أداء االئتمان بدقةوست

رؤية السعودية لله من أهمية كبيرة للقطاع الخاص الذي يعد بدوره عموداً أساسياً ل

 .  2030للعام 

 

 مؤشر مديري المشتريات: 4الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 ماركت دبي الوطني وبنك اإلمارات  المصدر:

 

 االئتمان المصرفي: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 والسعودة التوظيف: 6الرسم البياني 

(٪) 

 
 ووزارة العمل مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

http://www.nbk.com/
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وتتضمن أولويات السلطات أيضاً مواجهة البطالة المتزايدة التي تقف حالياً عند 

وقلة نسبة العمالة السعودية في القطاع الخاص والتي بلغت خالل العام  11.5٪

 .٪20.7الماضي 

  إثر خفض الدعوم على الطاقة والخدماتمعدل التضخم  ارتفاع كبير في

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

مؤشر المملكة أسعار الوقود والخدمات. فقد ارتفعت أسعار المستهلك حسب 

وسجل مكون  .مايوعلى أساس سنوي في  ٪4.1بواقع  المعيشة القياسي لتكلفة

منذ له ارتفاع اعلى   من إجمالي المؤشر  ٪10النقل والمواصالت والذي يشكل 

 ٪12.6على أساس سنوي في ديسمبر إلى  ٪1.3إحدى وعشرين سنة مرتفعاً من 

على أساس سنوي في مايو بعد أن رفعت  ٪11.3في يناير ليتباطأ الحقاً إلى 

رغبة منها في تقليل مكون الدعوم وتكلفته  ٪67ما يقارب الوقود بالحكومة أسعار 

مات المسكن التي تشكل الوزن األكبر في العالية. كما ارتفعت أيضاً أسعار خد

اعتباراً من وذلك على أساس سنوي  ٪10.3وذلك بواقع  ٪20.5المؤشر بنسبة 

إثر ، و ذلك 2015ديسمبر خالل شهر  ٪4، مقارنتاً بإرتفاع كان قدره شهر مايو

 رفع الحكومة لتعرفة الماء والكهرباء.   قرار 

 على أساس سنوي ٪2.2بنسبة طفيفة نسبياً بلغت رتفع اسعار المستهلك ت توقد كان

ساهم كل من تراجع أسعار حيث . بتطبيق الخفض على الدعومالبدء جاء حتى 

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

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

بشكل أكبر ما طوال فترة التوقعات فإنه من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم 

سيؤدي إلى ارتفاع الضغوط 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 

  على التوالي. ٪4.2 و ٪4.1 ىإل 2017و 2016 التضخم للعام 

تحقيق استقرار مالي على وب 2016في العام  ثالثبتسجيل عجز مالي  توقعات

 خلفية خفض الدعوم وتقديم اإلصالحات 

من الناتج المحلي  ٪2.3من  2015اتسع العجز المالي لميزانية السعودية في العام 

من الناتج المحلي اإلجمالي. وجاء  ٪15.3ليصل إلى  2014اإلجمالي في العام 

هذا االرتفاع نتيجة العديد من العوامل كارتفاع المصروفات والتي من ضمنها 

 2030أبرز بنود الرؤية السعودية للعام 

2030 2015   

    

 القطاع الخاص من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 40 65

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 20 35

50 16 
من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪

 غير النفطي
 الصادرات غير النفطية

 اإليرادات غير النفطية من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 6.7 16.8

 االنتاج المحلي للنفط والغاز ٪ 40 75

 التصنيع المحلي لمعدات الدفاع  ٪ 2 50

 أصول الصندوق العام لالستثمار مليار دوالر 160 1.866

 االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 3.8 5.7

 مؤشر التنافسية العالمية المرتبة 25 10

 معدل البطالة ٪ 11.6 7.0

 معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة ٪ 22 30

 عدد الحجاج سنوياً  مليون 8 30

 مؤشر االستثمار االجتماعي مرتبة 26 10

 معدل االدخار األسري ٪ 6 10

 2030رؤية السعودية المصدر: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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:

 

  االحتياطات األجنبية الرسمية: 9الرسم البياني 

(٪) 

 
 العربي السعوديمؤسسة النقد  المصدر:

http://www.nbk.com/
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مليار دوالر إضافة إلى  23.4منحة الملك سلمان فور تسلمه مقاليد الحكم بقيمة 

إثر تراجع أسعار النفط  2015في العام  ٪51تراجع اإليرادات النفطية بواقع 

 .خالل العام

من  ٪21الجدير 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  ٪12وإجمالي اإلنفاق بواقع  ٪29خفضت اإلنفاق الرأسمالي بنحو 

 مليار دوالر.  260

 ٪29التوقعات مرتفعاً بواقع  على عكسمستوى اإليرادات غير النفطية  جاءكما 

مليار دوالر نظراً لرفع الحكومة الضرائب على منتجات البترول  45.2ليصل إلى 

 .وصندوق االستثمارات العامة األجنيةوجمعت عائدات كبيرة على استثماراتها 

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

الجاري  بمساندة برنامج التحول الوطني 2030رؤية السعودية للعام تضمنتها 

الذي يشير إلى قيام السلطات بخفض المصروفات على و 2020حالياً وإلى 

المشاريع غير الضرورية وتقليل المصروفات الجارية من خالل خفض رواتب 

 ٪200رادات غير النفطية بنحو أكثر من ورفع اإلي ٪5القطاع الحكومي بنحو 

مليار  45مليار لاير ) 163.5مليار دوالر( من  141مليار لاير ) 530لتصل إلى 

   . 2015دوالر( في العام 

رفع رسوم الخدمات العامة  كل منرفع اإليرادات غير النفطية  وتتضمن عملية

 كالتبغ والمشروبات الغازية وفرض ضرائب جديدة على اإلنفاق االستهالكي

 ٪5وبنحو  2018القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في العام  ةبيوضر

وتقدر الزيادة التي ستسجلها السعودية من ألراضي غير المستخدمة. اضريبة و

من اإليرادات غير النفطية  ٪22مليار دوالر أو 9.6عند  القيمة المضافةضريبة 

        من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪1.5والذي قد يشكل ما يقارب 

األسعار على الخدمات  المزيد من رفع ومن المتوقع أن تفصح السلطات عن

والوقود خالل السنوات القادمة تماشياً مع رغبات السلطات أيضاً بخفض الدعوم 

  .ناتج المحلي اإلجمالي(من ال ٪8.3مليار لاير ) 200بنحو 

 جزء من جهات الدولة. إذ تنوي بيع بعض خصخصةايضا كما تنوي السلطات 

من أسهمها لالكتتاب(  ٪5مؤسسة أرامكو النفطية )التي من المفترض أن تطرح 

صندوق بعد إعادة هيكلته وجعله الوذلك  االستثمارات العامةودمجها تحت صندوق 

  . للدولةالسيادي 

 2016من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ٪11.4الى نتوقع أن يتراجع العجز و

 .بعد تطبيق تلك اإلصالحات 2017من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ٪7.4 و

إصدار أول سندات سيادية منذ ثماني سنوات نتيجة تراجع االحتياطات األجنبية في 

 2015العام 

مسجلة تراجعاً بواقع مليار دوالر في مايو  581بلغت االحتياطات األجنبية 

مقارنة بعام مضى. وبينما ال تزال االحتياطات قوية تصل إلى ما يساوي  14.5٪

شهراً من قيمة الواردات إال أن وتيرة االحتياطات شهدت تباطؤاً في العام  26

نظراً للجوء السلطات إلى أسواق الدين بغرض التمويل. إذ باعت السلطات  2016

مليار دوالر(  26مليار دوالر ) 98صل إلى تفي العام الماضي سندات بقيمة 

ربع من العجز المالي. وقد لمؤسسات مالية محلية والتي ساهمت بسد ما يتجاوز ال

للحصول حيث لجأت  مصادر تمويلهانطاق  من  2016السلطات في العام وسعت 

عالمية كما اقترحت السلطات أيضاً سندات  أجنيبةعلى قرض مشترك من بنوك 

 مليار دوالر. 15إلى  10 العام ووفق أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة اهذ

من الناتج  ٪1.6قع من أقل مستوياته البالغة شهد الدين الحكومي ارتفاعاً متو
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في من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪5.8إلى  2014المحلي اإلجمالي في العام 

من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪21ومن المفترض أن يستمر باالرتفاع إلى  2015

على وتيرته الحالية. الجدير بالذكر أن هذا المستوى يعد  2017بحلول نهاية العام 

    منخفضاً جداً وفق المعايير العالمية.

ودفع كل من ارتفاع الدين الحكومي وزيادة المخاوف بشأن االستدامة المالية 

بورز" و "موديز" إلى تخفيض تصنيف  دوكاالت التصنيف أمثال "ستاندرد ان

بورز" التصنيف إلى  دالسعودية االئتماني هذا العام. فقد خفضت وكالة "ستاندرد ان

–A  وبواقع نقطتين في يناير وتبعتها وكالة "موديز" التي خفضت التصنيف بنحو

  .A1إلى   AA3نقطة واحدة من 

شح تباطؤ نمو الودائع وارتفاع إصدار السندات الحكومية السيادية يتسببان في 

 السيولة وأسعار الصرف اآلجلة تواجه ضغوطاً 

راً بانخفاض أسعار النفط. إذ تقلص تأثر نمو تدفقات الودائع إلى البنوك تأثراً مباش

على أساس سنوي خالل شهر مايو نتيجة تراجع  ٪3.4-إجمالي الودائع بنحو 

على أساس سنوي وفي القطاع الخاص  ٪3.9-الودائع في القطاع الحكومي بنسبة 

( 3على أساس سنوي. وتراجع عرض النقد بمفهومه الواسع )ن ٪4.3-بنسبة 

 على أساس سنوي في مايو.    ٪3.2-إلى  لفترة أربعة أشهر متتالية

إلى  التباطؤ في نمو الودائع فقد ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك معو

. فقد سجل وارتفاع أسعار الفائدةالسيولة شح ما أدى إلى  2015في مايو  86٪

ارتفاعاً  لودائع أجله ثالثة أشهر ("السايبور"سعر الفائدة بين البنوك السعودية )

  .٪2.23منذ  سبع سنوات عند  إلى أعلى مستوى له صللي نقطة أساس 15بواقع 

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

العربي السعودي بتيسير نسبة القرض إلى الودائع ما يسمح للبنوك باقراض ما ال 

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

قلقة بشأن إصدارها للسندات السيادية التي قد تفرض ضغوطات على االئتمان 

المصرفي الممنوح للقطاع الخاص وما سيصاحبها أيضاً من تأثير سلبي على 

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

لدى البنك المركزي قصيرة األجل  الدين الحكوميةادوات أموال النقد والودائع و

 والتي تعد أقل جلباً للربح لتتجه بالسيولة نحو السندات السيادية األكثر ربحية.

وقد تراجع إجمالي االحتياطات المصرفية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

على أساس سنوي لتصل إلى  ٪24.2-بواقع  2016من العام  مايواعتباراً من 

مؤسسة النقد دين مقتنيات البنوك المحلية الدوات مليار دوالر كما تراجعت  39.7

 اتمليار 16.3على أساس سنوي لتصل إلى  ٪73.2-العربي السعودي بواقع 

ودي دوالر. وقد أدى ذلك إلى تراجع االحتياطات لدى مؤسسة النقد العربي السع

. وفي المقابل ارتفعت ٪6.6كنسبة من إجمالي األصول المصرفية لتصل إلى 

لتصل إلى  مايوعلى أساس سنوي في  ٪192السندات الحكومية لدى البنوك بواقع 

 دوالر. اتمليار 40.9

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

والر األميركي الذي دام ثالثون عاماً وبلغ أعلى التخلي عن ارتباط اللاير بالد

مستوى له في يناير منذ ما يقارب العشرون عام. فقد ارتفع السعر اآلجل لللاير 

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

 ه التاريخي.الرغم من تراجع السعر عن ارتفاع على يناير

أثبتت  أن تتخلى السلطات عن سياستها ألسعار الصرف التي ومن غير المحتمل

فائدتها في السنوات الماضية لكل من التضخم واالقتصاد إذ يوفر االرتباط مع 

الدوالر استقراراً لتدفقات الدخل والتداول ال سيما وأن النفط المّسعر بالدوالر 

فقد شكل النفط ما  2015اليزال يتصدر حركة االقتصاد السعودي. وباستثناء العام 
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 وإيراداتها المالية.  من صادرات المملكة ٪90يصل إلى 

نقاط أساس  187ات مرتفعة عند يوال تزال مبادالت مخاطر عدم السداد في مستو

ع المملكة المالي. ومنذ أن ضوحساسة جداً للتغيرات فيما يخص أسعار النفط وو

ارتفعت مبادالت مخاطر  2014في منتصف العام في الهبوط أسعار النفط بدأت 

 نقطة أساس. 140عدم السداد بنحو أكثر من 

 االقتراض قد يرتفع بعد رفع أسعار الفائدة األميركية 

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

. ونظراً لسياسة خالل ديسمبر نقطة أساس 25الفائدة على األموال الفيدرالية بواقع 

الفائدة لمؤسسة النقد العربي السعودي أسعار أسعار الصرف الثابتة فقد رفعت 

وبينما من . ٪0.5نقطة أساس إلى  25إلتفاقية إعادة الشراء العكسية بواقع 

مجلس االحتياط كثر تماشياً مع استمرار األ المحتمل أن ترتفع تكلفة االقتراض

 في سياسته المتشددة.الفدرالي 

ببعض  ئة أسواق المالهيقيام رغم تحسن أرباح الشركات والثقة تدني استمرار 

 اإلجراءات اإليجابية

السنة المالية  ع بداية منذ تاريخه م ٪6.2-بواقع متراجعاً تداول المؤشر  ال يزال

وذلك على الرغم من تحسن أرباح الشركات وتحسن الثقة بعد  6.480ليصل إلى 

 .2030أن أطلقت السلطات رؤية السعودية للعام 

عدد من المبادرات فور انطالق الرؤية السعودية فقد أطلقت هيئة أسواق المال 

التي  قفالس إلغاء ومنها .كإلغاء التضييق على االستثمار األجنبي 2030للعام 

باإلضافة إلى زيادة  الشركات األجنبية ركةامش لقلةوذلك  ٪20 إلى نسبته تصل

وتقديم خيار االئتمان لشراء  ٪10إلى  ٪5نسبة امتالك األجانب لألسهم من 

التي تعتبر خطوة جديدة بين دول  على المكشوفاألوراق المالية وعمليات البيع 

مجلس التعاون الخليجي. ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوات بجانب طرح 

مشاريع األخرى لإلدراج في أسهم أرامكو إلى تنشيط االستثمار األجنبي وتشجيع ال

 السوق.
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