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 والتوقعات  اآلفاق

  في العام  ٪2.3إلى االقتصادي العام لنمو امن المتوقع أن يتراجع معدل

مع تسجيل القطاعين النفطي وغير النفطي  3102في العام  ٪2.2من  3102

 .3102خالل العام  على التوالي ٪2.1و ٪0.1نمواً بواقع 

  في العام  ٪3.0 عند استقرارهمن المتوقع ان يحافظ معدل التضخم على

 أسعار المواد الغذائية العالمية.ركود تماشياً مع  3102

  عجز مالي. حتى لو على حسابالقتصاد ادعم بسيستمر اإلنفاق الحكومي 

  الحكومية وإصدارات الدين المحلي لسد باالحتياطات من المتوقع اإلستعانة

  العجز المالي في الميزانية.

 2015نمو االقتصاد السعودي بصورة طفيفة خالل العام يتباطأ من المتوقع أن 

االنتاج النفطي تعّد الزيادات في و. 2014في العام  ٪3.4من  ٪3.2ليصل إلى 

واإلنفاق الحكومي المتمثل في اإلنفاق الرأسمالي من أهم محركات االقتصاد الكلي 

 الذي شهد تحّسناً طفيفاً مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن من المتوقع ان 2015للعام 

على قوته بدعم من سياسة الحكومة المالية  لكنه سيحافظالنمو غير النفطي يعتدل 

لتوسع في نشاط االقتصاد غير النفطي وتنشيط دور القطاع الخاص إلى ا الهادفة

والتوظيف ومستويات التعليم على والقيام بإصالحات جوهرية في البنية التحتية 

وإلى . 2016-2015بتسجيل عجز مالي في السنة المالية  اتالرغم من التوقع

لسد العجز  لسعوديةا االحتياطات المحلية واألجنبية التي تمتلكها التوجه نحو جانب

. ومن المفترض أن يوفّر الدينالحكومة أيضاً االستعانة بأسواق تعتزم  ،المالي

فتح السوق للمستثمرين األجانب مؤخراً سيولة إضافية ودعماً ألسعار  قانون

تماشياً مع تراجع مستقرة التضخمية الضغوط تزال  ، المن جهة ثانيةاألصول. 

 لمية. العا أسعار المواد الغذائية

      2015النفطي خالل  االقتصادارتفاع انتاج النفط ُينعش 

ليصل إلى مستويات لم تسّجل منذ  2015ارتفع انتاج السعودية للنفط خالل العام 

ماليين برميل يومياً حتى اآلن خالل العام  10. إذ بلغ متوسط االنتاج 1990العام 

المشتقة وقد انتعشت أيضاً المنتجات مع استجابة السعودية الرتفاع الطلب.  2015

العمليات التكريرية من  زيادةكالديزل والبنزين العادي ووقود الطائرات تماشياً مع 

التي و ،التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات مصفاةال

باإلضافة إلى المصفاة التابعة  ،2014بلغت كامل طاقتها االنتاجية خالل العام 

 2014العام  نهايةفي  بالعمل بدأتبيك للتكرير التي لشركة ينبع أرامكو سينو

 التوقعات اإلقتصادية

  3102 3102* 3102* 3102* 
      

 723 672 746 744 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 3.0 3.2 3.5 2.7 سنوي نموال الحقيقيالناتج المحلي اإلجمالي 

 1.2 1.9 0.7 1.5- سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 4.1 4.0 5.3 5.7 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 2.6 2.1 2.7 3.5 سنوي نموال التضخم 

 14.6- 20.9- 2.3- 6.5 كنسبة من الناتج المحلي فائض الميزانية

      

 بنك الكويت الوطنيتقديرات  مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات و المصدر:
 *تقديرات وتوقعات

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 0الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 بنك الكويت الوطنيتقديرات  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات و المصدر:

 تقديرات وتوقعات*
 

 انتاج النفط: 3الرسم البياني 

 (مليون برميل يومياً )

 
 مبادرة المنظمات المشتركة للبيانات الخاصةمنظمة أوبك و المصدر:

 

 صفقات أجهزة السحب اآللي وأجهزة نقاط البيع: 2الرسم البياني 

 (٪على أساس سنوي ،)قيمة الصفقة

 
 بنك الكويت الوطنيتقديرات  ،مؤسسة النقد العربي السعودي: المصدر
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وسلّمت أول شحنة لها من المنتجات المكّررة في بداية هذا العام. ومن المتوقع أن 

 . 2015أخرى في االنتاج خالل العام زيادات يتم تسجيل 

االستفادة من قوة اإلنفاق الحكومي واالستهالك يواصل االقتصاد غير النفطي 

      المحلي واالئتمان المصرفي 

موفّراً حماية  ال يزال اإلنفاق الحكومي يشّكل الدعم األساسي لالقتصاد غير النفطي

تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي  تداعيات له من 

 2014خالل العام  ٪5.3من  2016و 2015خالل العامين  ٪4.0نمّواً بنحو 

والتي تهدف  دوالر تريليون 1.1 بنحوخطة الحكومة للتنمية التي تقّدر مدعوما ب

   إلى إنعاش كل من التوظيف وطلب المستهلك ونشاط القطاع الخاص. 

كصفقات أجهزة نقاط وتشير المعايير األساسية لنشاط قطاع األعمال والمستهلك 

إلى قوة ي المشتريات ونمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص البيع ومؤشر مدير

القطاع غير النفطي على الرغم من تباطؤ وتيرته. إذ أظهرت البيانات األخيرة 

على أساس % 10.1زيادة صفقات أجهزة نقاط البيع وعمليات السحب اآللي بواقع 

ال يزال على أساس سنوي على التوالي خالل شهر أبريل. وبينما  %7.2سنوي و

 ،50.0أعلى من مستوى  57.0مؤشر مديري المشتريات خالل شهر مايو البالغ 

تراجع عمليات االنتاج والتصدير في  على خلفيةوذلك  ،إال أنه يعّد األقل منذ عام

  شركات القطاع غير النفطي الخاصة. 

على أساس  ٪10كما ال يزال نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص قوياً عند 

 على الرغم من تراجعه قليالً خالل األشهر الستة الماضية سنوي خالل شهر أبريل

ارتفع االئتمان الممنوح لقطاع البناء والنمو االقتصادي. استقرار تماشياً مع 

على أساس سنوي  ٪13.0إلى  ٪9.0بين والتشييد وقطاع التجارة وقطاع التصنيع 

 الممنوح للقطاع . بينما ارتفع االئتمان2015ام بحلول نهاية الربع األول من الع

 ٪26.9العقاري والرهن العقاري لكل من الشركات واألفراد بنسبة كبيرة بلغت 

     .   2015على أساس سنوي بحلول نهاية الربع األول من العام 

 واجه البطالة تاإلصالحات الحكومية 

 ،ال سيما من فئة الشباب ،لقد أصبحت مسألة البطالة لدى المواطنين السعوديين

في القطاع الخاص من أهم أولويات القوى العاملة السعودية باإلضافة إلى نسبة 

من اإلصالحات لسوق العمل العديد  توقد تقدم الحكومة خالل السنوات األخيرة.

تراجع و. من ضمنها برنامج نطاقاتو ،أظهرت العديد من النتائج اإليجابية التي

في الربع األخير من العام  ٪11.6المواطنين السعوديين إلى  معدل البطالة لدى

. كما تحسنت مستويات 2012خالل الربع األول من العام  ٪12.2من  2014

من  2014خالل النصف الثاني من العام  ٪17.6مشاركة اإلناث لتصل إلى 

. وارتفعت أيضاً نسبة مشاركة 2012في النصف األول من العام  14.7٪

في  ٪10.9من  2013في العام  ٪15.2في القطاع الخاص لتصل إلى السعوديين 

 مقارنةالسعوديين في القطاع الخاص  نمو توظيفمعدل  . وقد ارتفع2011العام 

ارتفعت نسبة شركات القطاع الخاص  ،العمالة الوافدة. في الوقت نفسهمع 

فقط من  ٪25إال ان هذه النسبة تمثل  ،٪95إلى نطاقات الُمشاركة في برنامج 

الشركات التابعة لوزارة العمل. اما معظم الشركات المتبقية فتصّنف من ضمن 

      من الموظفين.  قليالً األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضم عدداً 

بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما زال البطالة  التحدي األبرز من حيثإال أن 

  .٪27.9يزال معدل البطالة لهذه الفئة مرتفعاً عند  إذ ال، عاماً  29إلى  20بين 

  2016يرتفع تدريجياً في العام قبل أن  2015التضخم خالل ركود 

أظهرت البيانات األخيرة لشهر مايو تراجع معدل التضخم في مكون المواد الغذائية  

 مؤشر مديري المشتريات: 2الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 ماركت و "إتش إس بي سي" المصدر:

 

 نمو االئتمان المصرفي: 2الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
 

 االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع العقار: 2الرسم البياني 

 

 
 النقد العربي السعودي مؤسسة المصدر:

 

 البطالة: 7الرسم البياني 

(٪) 

 
 العمل و مؤسسة النقد العربي السعوديوزارة  المصدر:
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مؤشر تكلفة المعيشة في من  ٪21.7بواقع الذي يشكل الوزن األكبر  ،والمشروبات

باإلضافة إلى مكون النقل والمواصالت ومكون المطاعم والفنادق. وقد السعودية، 

األمر الذي ساهم في  ،شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ركوداً نسبياً 

على أساس سنوي خالل  ٪3.1بلغ التضخم في مكون اإلسكان واألسعار. استقرار 

التكلفة. ونتوقع المنخفضة الرتفاع الطلب على الوحدات السكنية شهر مايو نتيجة 

 ٪2.7من  هذا العام ٪2.1أن يتراجع معدل التضخم العام بصورة أكبر ليصل إلى 

   .2016خالل العام  ٪2.6قبل أن يعود ويرتفع تدريجيا إلى  ،2014خالل العام 

      اإليرادات النفطيةالحساب المالي يسجل عجزاً نتيجة ارتفاع اإلنفاق وتراجع 

نتيجة  المالية في السعودية بصورة أكبر هذا العامترتفع التحديات من المتوقع أن 

بعد أن كانت قد سجلت ثالث  وذلك ،تراجع اإليرادات النفطية وارتفاع المصروفات

من الناتج  ٪2.3خالل العام الماضي والذي شكل  2002منذ العام  لها عجز مالي

ليصل  2015ومن المحتمل أن يّتسع العجز المالي خالل العام المحلي اإلجمالي. 

من الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة قوة مستويات  ٪21.0-إلى ما يقارب 

 التكاليف االستثنائية.باإلضافة إلى المصروفات الرأسمالية 

      العجز المالي تراجع االحتياطات واحتمال إصدار أدوات الدين لسد جزء من

أعلنت السلطات استمرارها بدعم االقتصاد غير  ،مع ارتفاع مستويات اإلنفاق لديها

حتى ولو حساب  ،النفطي وحمايته من األثر الذي قد يخلّفه تراجع أسعار النفط

تراجعت االحتياطات التي تتمثل في الودائع وقد مالي وتراجع االحتياطات. العجز ال

 312.9على أساس سنوي لتصل إلى  ٪20.4البنك المركزي بواقع الحكومية في 

جاء معظم التراجع هذا العام من حساب  ،مليار دوالر في أبريل. وبالنسبة المئوية

 ٪16.7االحتياطات الذي تمتلكه الحكومة للمشاريع الرأسمالية والذي تراجع بواقع 

    مليار دوالر(. 19.5)

إال أنه يبدو أن السلطات قد تلجأ إلصدار أدوات الدين )السندات والصكوك( لسد 

من الناتج  ٪1.6جداً بنحو منخفضا يعّد الدين الحكومي جزء من العجز المالي. إذ 

الفوائض سنوات عدة من  ، نتيجة2014المحلي اإلجمالي بحلول نهاية العام 

  جهة العجز المالي.الحكومة من موا األمر الذي سيمّكن، المالية

من المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً مالياً في الحساب الجاري خالل العامين كما 

. ، على التواليمن الناتج المحلي اإلجمالي ٪4.5-و ٪7.3-بنسبة  2016و 2015

االنتاج  مع ارتفاعالصادرات النفطية أعلى من التوقعات  قد تأتيوبينما 

من المتوقع أن يترك كل من تراجع  ،2015والصادرات حتى اآلن خالل العام 

والمساعدات  المدفوعات التحويلية إلى الخارجأسعار النفط وارتفاع الواردات و

 أثراً على الحساب الجاري.   المالية

تراجع أسعار الصرف  معاإلحتياطات األجنبية تتراجع على خلفية ارتفاع اإلنفاق 

  األجنبية

على أساس سنوي لتصل إلى  ٪7.0تراجعت احتياطات السعودية األجنبية بواقع 

وذلك نتيجة تراجع االستثمارات األجنبية  ،مليار دوالر خالل أبريل الماضي 696

على خلفية دعم اإلنفاق المحلي وسعر  ،والودائع بالعملة األجنبية في الخارج

إذ  ،دعماً كافياً لمواجهة تراجع األسعارتمتلك ال تزال عودية الصرف. ولكن الس

كما من المحتمل أن ترتفع  ،شهر من الواردات 32أنها تمتلك ما يساوي قيمة 

الطلب  شهدباإلضافة إلى أنه من المفترض أن ي أسعار النفط خالل العام القادم.

  السعودية لالستثمار األجنبي.مع فتح السوق تماشياً  العملة المحلية انتعاشاً  على

الفائدة مع ارتفاع الفائدة األميركية خالل  رفعالسياسية النقدية ميّسرة مع احتمال 

      اإلثني عشر أشهر القادمة

  السعَودة: 8الرسم البياني 

(٪) 

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل المصدر:

 

 أسعار المستهلكالتضخم في : 1الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات المصدر:

 

 الميزان المالي: 01الرسم البياني 

(٪ ) 

 
 تقديرات وتوقعات* مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

مؤسسة النقد الحسابات الحكومية المركزية في : 00الرسم البياني 
 العربي السعودي

 

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
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ال تزال السياسة النقدية ميّسرة في ظل ارتباط العملة بالدوالر األميركي. وكما هو 

 ،٪0.25 – ٪0.0تتراوح حالياً ما بين الحال مع أسعار الفائدة األميركية التي 

ظلت أسعار إتفاقية إعادة الشراء وأسعار إتفاقية إعادة الشراء العكسية لمؤسسة 

على التوالي منذ  ٪2.0و ٪0.25النقد العربي السعودي كما هي دون تغيير عند 

ومن المتوقع أن تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة . 2009نهاية العام 

مجلس االحتياط الفدرالي وتقوم برفع أسعار الفائدة لديها خالل فترة الستة أشهر 

 إلى اإلثني عشر أشهر القادمة مع تأخير بواقع بضعة أشهر. 

نتعش مع وتتراجع النفط واألوضاع األمنية في المنطقة لاألسهم السعودية تتصدى 

     فتح السوق لالستثمار األجنبي

 ،2015أسواق المنطقة خالل العام  من حيث األداء علىاألسهم السعودية تفوقت 

 17منذ تاريخه من السنة المالية ) ٪14.5إذ سجل مؤشر تداول ارتفاعاً بواقع 

وقد تصدت السوق السعودية للمخاوف التي ولّدها نقطة.  9.543يونيو( ليصل إلى 

فتح السوق مع وذلك  ،في اليمن ةالعسكريوالتطورات التراجع في أسعار النفط 

لالستثمار األجنبي خالل يونيو. إذ من المفترض أن يحفّز دخول بعض المستثمرين 

السعودية  ال سيما مع إدخال السوق ،التدفقات االستثمارية للمحافظ ينالماليين الكفؤ

   من ضمن األسواق الناشئة لمؤشر مورغان ستانلي.  
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