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 والتوقعات  آفاق

  في  ٪6.3من  8102في العام  ٪8.2توقعات بتراجع معدل النمو العام إلى

واستقرار  ٪2.3مع تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بواقع  ،8102العام 

 القطاع النفطي.   

  نتيجة تباطؤ أسعار  8102في العام  ٪8.2توقعات بركود معدل التضخم عند

 المواد الغذائية العالمية بشكل رئيسي.  

 .اإلنفاق الحكومي يستمر في دعم االقتصاد على الرغم من عجز الميزانية 

 حة لتمويل عجز االحتياطات المالية وإصدار الدين المحلية من الخيارات المتا

 الميزانية. 

 2015في العام  ٪2.8أن يتباطأ نمو االقتصاد السعودي إلى  من المتوقع

فيما  ،. ومن المحتمل أن يستقر الناتج النفطي2014في العام  ٪3.6من 

يتوقع أن يعتدل نمو القطاع غير النفطي، إال إنه سيبقى صحيا. وذلك في 

تراجع أسعار النفط. لكن مع تجاوز قيمة البيئة المالية االنكماشية إثر  ظل

أصبح  ،مليار دوالر وتدني الدين الحكومي 730االحتياطات الحكومية 

بمقدور السلطات المالية أن تعتمد سياسات أكثر توسعية في ظل البيئة 

لتستمر في دعم االقتصاد المحلي من خالل االستثمار في البنية  الحالية

على الرغم من العجز المتوقع في  ،تنميةالتحتية واإلنفاق على خطة ال

. ويظل كل من االستثمار في قطاع التعليم 2016و 2015ميزانية العامين 

والقطاع الخاص وتعزيز معدالت التوظيف أهم أولويات الحكومة. ومن 

المفترض أن يحافظ نشاط قطاع المستهلك على قوته مدعوما باستمرار نمو 

يسجل بدوره تباطؤا عن األعوام الماضية االئتمان الذي من المحتمل أن 

متأثراً بتراجع أسعار النفط. في الوقت نفسه، تشهد وتيرة التضخم ركوداً 

السيما في أسعار المواد الغذائية العالمية. ومن المفترض أن يساهم فتح 

المجال لالستثمار األجنبي في السوق السعودية لألسهم في إنعاش الثقة ودعم 

 أسعار األصول. 

سيؤدي إلى استقرار الناتج  2015في السعودي لنفط ثبات وتيرة انتاج ا

  النفطي

بعكس  2015من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي استقرارا خالل العام 

بدعم من زيادة االنتاج النفطي  ٪0.8بعدما نما بواقع  2014أدائه في العام 

 وإنشاء محطة تكرير جديدة في الجبيل.  

أن يظل االنتاج السعودي دون تغيير عن مستويات تقارب ومن المتوقع 

مليون برميل يومياً. ويتماشى ذلك مع هدف الحكومة في الحفاظ على  9.7

خاصة انتاج النفط  ،الحصة السوقية مع تقليص قدرة االنتاج الهامشي

الصخري في أميركا الشمالية. ومن المحتمل أن يرتفع االنتاج السعودي بما 

ليعّوض عن ارتفاع نسبة  ،ألف برميل يومياً  100ى إل 50يقارب 

االستهالك المحلي للطاقة ولتعويض التراجع المحتمل في انتاج دول منظمة 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 0الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 انتاج النفط: 8الرسم البياني 

 (مليون برميل يومياً )

 
 مشتركة للبيانات الخاصة بالنفط المنظمات ال المصدر:

 

 
 

 صفقات أجهزة السحب اآللي و أجهزة نقاط البيع : 6الرسم البياني 

 (٪)قيمة الصفقات والنمو السنوي 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر
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 في ليبيا على وجه الخصوص. ،أوبك

قوة اإلنفاق الحكومي ونمو االستهالك المحلي ب االقتصاد غير النفطي مدعوم

 وقوة االئتمان المصرفي 

الحكومي على قوته وسيستمر في دعم االقتصاد المحلي سيحافظ اإلنفاق 

على الرغم من التوقعات بتباطؤ نمو االقتصاد غير النفطي نتيجة انكماش 

 ٪4.5البيئة المالية. ومن المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 

في العام  ٪5.1مقارنة في  2016و 2015خالل العالمين  ٪4.6إلى 

الخطة الحكومية لتنويع مصادر الدخل واالستثمار التي مدعوما ب 2014

ترليون دوالر، والتي تهدف إلى إنعاش سوق العمل  1.1تقّدر قيمتها بنحو 

 والطلب االستهالكي والقطاع الخاص.  

وتشير العديد من مؤشرات نشاط المشاريع وقطاع المستهلك إلى قوة القطاع 

البيع والسحوبات النقدية غير النفطي. وحافظت مبيعات أجهزة نقاط 

 ٪43.4و ٪42.5بمعدالت نموها المرتفعة ، حيث نمت في فبراير بواقع 

على أساس سنوي على التوالي. كما حافظ المؤشر العام لمديري المشتريات 

مع تسجيل  ،بفارق مريح 50.0في مارس على مستوى يفوق  60.1البالغ 

لبات الجديدة وطلبات شركات القطاع الخاص زيادات جيدة في كل من الط

 التصدير والتوظيف. 

على الرغم من  ،كما استمر نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص بالزيادة

 ٪11.4ليسجل وتيرة قوية بلغت  ،اعتداله خالل األشهر األربعة االخيرة

على أساس سنوي في فبراير. وقد ارتفع االئتمان الممنوح لكل من قطاع 

 ،على أساس سنوي ٪10وقطاعات التصنيع بنحو البناء وقطاع التجارة 

بينما ارتفع االئتمان الممنوح للرهن العقاري ولقطاع العقار لكل من 

على أساس  ٪31المستهلكين والشركات على السواء بنسبة كبيرة بلغت 

 .  2014سنوي بحلول نهاية العام 

 التوقعات اإلقتصادية

  8106 8102 8102 8103 
      

 732 676 752 744 دوالر مليار اإلسمي المحلي اإلجماليالناتج 

 2.3 2.8 3.6 30 دوالر بليون الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.0 0.1 1.7 1.6- سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 4.5 4.6 5.1 6.4 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 2.6 2.4 2.7 3.5 سنوي نموال التضخم 

 10.5- 15.8- 1.9- 5.8 من الناتج المحليكنسبة  الميزانية

      

 مؤسسة النقد العربي السعودي و مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:
 

 اً تدريجي اً تطّورتشهد  اإلصالحات الحكومية لمواجهة البطالة

البطالة وتراجع بدأت الحكومة ترى نتائج جهودها التي بذلتها في مواجهة 

نسبة توظيف اإلناث من المواطنين. فقد تراجع معدل البطالة بين المواطنين 

في  ٪12.2من  2014في الربع األخير من العام  ٪11.6السعوديين إلى 

. كما تحسن أيضاً معدل توظيف اإلناث ليصل 2012الربع األول من العام 

 . 2009في العام  ٪12من  2014في النصف األول من العام  ٪17.6إلى 

 

 مؤشر مديري المشتريات: 2الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 ماركت و "إتش إس بي سي" المصدر:

 

 االئتمان المصرفي: 2الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
 

 االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع العقار : 3الرسم البياني 

 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 البطالة في السعودية: 7الرسم البياني 

(٪) 

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات المصدر:
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فقد ارتفع عدد  ،كما أثمر برنامج "نطاقات" للسعودة عن نتائج جيدة

من  2013في العام  ٪15.2الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 

إذ استطاع معدل نمو توظيف السعوديين في  ،2011في العام  10.9٪

القطاع الخاص أن يتجاوز معدل نمو توظيف الوافدين خالل األعوام القليلة 

           الماضية.     

 2015توقعات بتراجع معدل التضخم في العام 

 2015من المتوقع أن يحافظ معدل التضخم على وتيرته البطيئة في العام 

اس سنوي، وذلك بعد أن تراجع للشهر الخامس على أس ٪2.1ليصل إلى 

على التوالي في فبراير. وقد شهدت معظم الضغوط التضخمية في مؤشر 

السعودية لتكلفة المعيشة واإلسكان والنقل تراجعا نسبياً. وبينما من المتوقع 

أن يتسبب مكون اإلسكان في رفع الضغوطات التضخمية على المدى 

راجع المستمر في عدد الوحدات السكنية القريب والمتوسط نتيجة الت

المتوفرة، إال أنه من المتوقع في المقابل أن يشهد معدل التضخم العام ركوداً 

، األمر الذي نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وأسعار السلع

، وذلك الوارداتية والنقدية وتراجع تكلفة المال البيئةسيساهم في اعتدال 

، من المتوقع أن يبلغ معدل وبصفة عامةقوة الدوالر األميركي. على خلفية 

 أيضاً يسجل  وأن، 2015٪ في المتوسط خالل العام 2.4التضخم العام 

   ٪.2.6القادم ليصل إلى  العام خاللطفيفاً  ارتفاعاً 

 ترشيد اإلنفاق مع التزام الحكومة بتنفيذ خطة االستثمار الطموحة احتمال 

 العام منذ التوالي على الثالث المالي العجز السعودية تسجيل من الرغم على

أثر  من االقتصاد بحماية االلتزامالسلطات السعودية نيتها  اكدت، 2002

بعد أن أعلنت عن ميزانيتها التوسعية للعام  ذلكوأسعار النفط،  تراجع

 مليار دوالر.  32اإلنفاق بقيمة  منجديدة  حزمةإلى  إضافة، 2015

٪ من الناتج 5.9 بواقع مالي عجز تسجيل 2015 العام ميزانية تتوقع وبينما

ارتفاع و٪ 16.4المحلي اإلجمالي على خلفية تراجع اإليرادات بواقع 

٪ مقارنة بميزانية العام الماضي، إال أنه من الممكن أن 0.6اإلنفاق بواقع 

توقع ، من الماإليرادات يخص ما فيف. ةتأتي النتائج الفعلية بصورة مختلف

أن يؤدي التراجع في أسعار النفط وثبات وتيرة االنتاج إلى تراجع اإليرادات 

 أن متوقعلمقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، من ا ٪30أكثر من بالمالية 

نتيجة صرف راتب شهرين باإلضافة إلى  ٪10.6 بواقع المصروفات ترتفع

 تأثير الشهر الهجري الثالث عشر. 

٪ في 27 بواقع الميزانية في حددمال الهدف اإلنفاقتجاوز  ما وعادة

ومن المفترض أن يستمر ذلك في  ،المتوسط خالل السنوات الخمس الماضية

وذلك نتيجة الترشيد في اإلنفاق  ،ولكن بصورة محصورة 2015العام 

 بشكل اإلنفاق خفض يتم أن المحتمل غير ومن. االساسيالرأسمالي غير 

وبالنتيجة، قد يبلغ االقتصاد السعودي.  دعمم في لدور الحكومة المه كبير

 .  2015٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 16 في الميزانية العجز

احتياطات مالية كافية تمكنها من تمويل العجز والحفاظ  تمتلك الحكومة ولكن

 حكومية ودائع تمتلك أنها إذ ،النفط أسعار تراجععلى وتيرة اإلنفاق في ظل 

 كافية المركزي البنك في احتياطية وأصول دوالر مليار 400 تتجاوز ةقيمب

 البطالة في السعودية في القطاع الخاص : 2الرسم البياني 

(٪) 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 التضخم في أسعار المستهلك: 9الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 الميزان المالي: 01الرسم البياني 

 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 احتياطيات األصول: 00الرسم البياني 

 )مليار دوالر(

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
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تكلفة سنتين من اإلنفاق الحكومي وثالث سنوات من اإليرادات )عند  لتغطية

 أقل إلى الحكومي الدين تراجع كما( على التوالي. 2014مستويات العام 

ار اصدبذلك للحكومة فرصة  ليوّفر٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 2 من

 .    لتمويل العجز الدينسندات 

 أعلى من الماضية األشهر خالل األجنبية االحتياطات أيضاً  وتراجعت

 14.1 بواقع متراجعة ،أغسطس في دوالر مليار 745 عند لها مستوى

، 2014مليار دوالر في ديسمبر من العام  731٪ لتصل إلى 1.9 أو مليار

مليار دوالر.  733ترتفع مرة أخرى بشكل طفيف في يناير إلى أن  قبل

٪ أي 13الذي سجلته االحتياطات بواقع  للتراجع مشابهاً )ويأتي هذا التراجع 

 رامليار دوالر خالل األشهر الثمانية في فترة تراجع أسع 56ما يصل إلى 

 (. 2009-2008 العامين خالل النفط

 انتعاش الودائع على المدى القريب 

تراجعاً خالل  تسارعاً طفيفاً في فبراير بعد أن شهدت ودائع البنوك شهدت

 والخاص الحكومي القطاعين من كل التراجع هذا شمل وقد السابقة. األشهر

 التوقعات تشير وبينما٪. 81.6 إلى للودائع القروض نسبةإلى ارتفاع  وأدى

شهرين  راتب صرف نتيجة القادمة شهراأل خالل الودائع نمو بارتفاع

 المرتفعة اضافيين، إال أنه من المحتمل أن يستمر النمو على ذات وتيرته

يؤدي إلى تراجع  الذي النفط أسعار بتراجعخالل األعوام الماضية متأثراً 

 الودائع الحكومية في البنوك.          

 السوق السعودي يبقى األفضل أداء

منتصف شهر مارس تراجعاً شهد مؤشر تداول للسوق السعودية لألسهم منذ 

بعد األرباح التي سجلها في فبراير عندما تأثر أداء السوق إيجابياً بانتعاش 

% منذ 3.4أسعار النفط. فقد ارتفع المؤشر في السادس من أبريل بواقع 

وقد تسببت العديد من العوامل في نقطة.  8.618بداية العام ليصل إلى 

ينها التطورات الجيوسياسية. ولكن السوق التأثير سلباً على أداء السوق من ب

السعودي اليزال األفضل أداًء إقليمياً كما من المفترض أن يشهد انتعاشاً 

 نتيجة فتح المجال للمستثمرين األجانب. 2015أكبر خالل العام 

 

           

  

 

 

 إجمالي الدين الحكومي: 08الرسم البياني 

 ( من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 

 

 ودائع البنوك: 06الرسم البياني 

 ( النمو السنوي٪)

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 سوق األوراق المالية: 02الرسم البياني 

 ( مؤشر تداول)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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