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  طفيف نتيجة االنخفاض ال 3102خالل العام  بعض التباطؤقتصادي السعودي النمو االشهد

 في انتاج النفط واعتدال نمو القطاع غير النفطي. 

  ونتوقع أن يستمر نمو القطاع  ،على نشاط القطاع الخاص انعكست سوق العملتطورات

 خالل هذا العام.  التباطؤغير النفطي في 

 المرتبطة في جزء منها تضخمية الضغوطات ال بعض من المتوقع أن يشهد العام القادم

 سوق العمل.  بتطورات

 ع تدل بعض المؤشرات مثل نمو االئتمان وبيانات مؤشر مدراء المشتريات على تراج

  األسهم السعودية في تسجيل أداء قوي.بينما تستمر السوق  ،الطلب المحلي

 سوق العمل وتأثيرها على النشاط االقتصادي تطورات

 ،العمالة الوطنية في سوق العمل وفق ما يعرف بالسعودة دور لقد لجأت الحكومة الى تعزيز

فقد شهد العام الماضي بعض اإلجراءات التعزيزية البطالة.  لمواجهةوذلك في محاولة منها 

الذي يهدف الى تبديل العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية  ،الوطنية العمالةحفيز تل "نطاقات"لنظام 

من كافة موظفي القطاع الخاص.  ٪90في القطاع الخاص. حيث تشكل العمالة الوافدة ما يقارب 

إنعاش مستويات الدخل الى ذوي األجور العالية عوديين ومن المرجّو أن تساهم زيادة توظيف الس

 واإلنفاق اإلستهالكي على المدى البعيد.

ترحيل أكثر من مليون وافد في عن اُتخذت بحق العمالة غير القانونية  اإلجراءات التي أدتوقد 

ن في تسوية أوضاعهم القانونية خالل فترة العفو التي دامت وفقد فشل هؤالء الوافد. 3102العام 

 اإلجراءات هترك هذوكان ال بد من ان ت. 2013سبعة أشهر والتي انتهت في نوفمبر من العام 

كون العمالة التي تم ترحيلها ذات اال انه كان محدودا  ،حليمأثراً على مستويات اإلستهالك ال

   .وتحول معظم دخلهاوغالبا ما تدخر  ،مهارة منخفضة

في نشاطها  التحدياتقد شهدت بعض إال أن القطاعات التي تكثر فيها العمالة الوافدة 

ما على قطاع البناء  يستحوذحيث وخاصة في قطاعي البناء وتجارة التجزئة.  ،االقتصادي

يقارب نصف إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص. وتشير البيانات الخاصة بأسمنت 

والربع  2013تقلص المبيعات على أساس سنوي خالل الربع األخير من العام  السعودية الى

  البناءع يمشار على وتيرةكلفة تال منخفضةنخفاض العمالة ا انعكس. كما 2014العام  األول من

 .وتكلفتها

 اعتدال النمو غير النفطي

 ،3102في العام  ٪9.4ليصل الى عند  بعض االعتدالشهد النمو في القطاع غير النفطي و

: آخر التوقعات بشأن االقتصاد الكلي0الجدول   
  متوقع متوقع  

3102 3109 3102 3103  
 

      
اإلجمالي باألسعار  المحلي الناتج مليار دوالر 711 745 745 783

 الجارية
٪التغير السنوي  5.8 3.8 3.3 3.7 باألسعار الثايتة اإلجمالي المحلي الناتج   

0.0 -2.0  -0.7 ٪التغير السنوي  5.8  النفطي -           

٪التغير السنوي  5.8 4.9 4.5 4.5 النفطي غير -          

٪التغير السنوي  2.9 3.5 3.0 4.0 المستهلك أسعار تضخم   

5.0 5.0 6.5 14.0 
نسبة من الناتج 
٪المحلي اإلجمالي   

 فائض الميزانية

 

الوطنيمصادر رسميو وبنك الكويت المصدر:   

 ياألسعار الثابتةالناتج المحلي اإلجمالي 
 ) النمو السنوي ٪)

 

 بنك الكويت الوطنيمصلحة االحصاءات العامة والمعلومات، و المصدر:

 

 القروض المصرفية للقطاع الخاص
 )النمو السنوي ٪)

 

 الوطنيبنك الكويت مؤسسة النقد العربي السعودي و المصدر:

 

 عمليات نقاط البيع والسحب اآللي
 )النمو السنوي ٪قيمة العمليات، ) 

 

 بنك الكويت الوطنيو السعوديمؤسسة النقد العربي  المصدر:

 

 مؤشر مدراء المشتريات
 ))مؤشر 

 

 ماركت ايكونوميكس المصدر:

 
 
 

 

 

 

 

http://www.nbk.com/


 القتصاد الكليا
 3102و 3109٪ للعامين 2 -٪ 9اعتدال نمو االقتصاد غير النفطي السعودي إلى 

  2014 مايو 15

 

 

  econ@nbk.com   ،© www.nbk.com                                                                                               2014 NBK( ،462) 3339 6472( ، فاكس: 462) 3324 2211إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 
 

تركت أثراً على  سوق العمل التي تطوراتوذلك نتيجة ، 3114أقل مستوى له منذ العام وهو 

في العام  ٪5.8من  ٪3.8تراجع أيضاً معدل النمو العام ليصل الى  كما نشاط القطاع الخاص.

 خفضانخفض الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بشكل طفيف نتيجة ، . في الوقت نفسه2012

وذلك في ضوء  ،دوالر للبرميل 100السعودية انتاجها لدعم أسعار النفط التي بلغت ما يقارب 

    ارتفاع اإلمدادات النفطية وانخفاض الطلب العالمي.

 3109في العامين  ٪2و ٪9 بين ليتراوح باالعتدالالنمو غير النفطي ونتوقع استمرار 

وذلك نتيجة تراجع النشاط في القطاع الخاص واعتدال وتيرة نمو اإلنفاق الحكومي.  ،3102و

الستقرار نمو الناتج تنفيذ بعض المشاريع الحكومية الضخمة دعماً  يوفرولكن من المفترض أن 

نتوقع أن يستمر انتاج قطاع النفط في  ،في الوقت نفسهوالي غير النفطي. المحلي اإلجم

   .2015ليشهد بعد ذلك استقراراً في العام  ،2014في العام  ٪2االنخفاض بنحو 

 والطلب المحلي االستهالكتراجع قطاع على مؤشرات 

حيث شهد نمو االئتمان المصرفي الممنوح  االستهالك،تشير البيانات األخيرة الى تراجع قطاع 

ليصل الى أقل  2013في منتصف العام  ٪17للقطاع الخاص تراجعاً من أعلى مستوى له عند 

 ولكنه ال يزال محافظاً على قوته. ،2014في فبراير من العام  ٪12مستوى له منذ عامين عند 

أجهزة نقاط البيع الى تراجع وتيرة النمو  لدى مبيعاتالتشير البيانات الخاصة ب ،إضافة الى ذلك

أجهزة نقاط لدى مبيعات ال قيمةالنمو في . كما بلغ متوسط 2014وبداية العام  2013خالل العام 

قيمة السحب النقدي  تبينما انخفضفي العام السابق.  ٪25 مقارنة مع 2013في العام  ٪18البيع 

  مرتين خالل العام الماضي.

احتمال تراجع النشاط في القطاع على تدل البيانات األخيرة الخاصة بمؤشر مدراء المشتريات و

 فقد سجل مؤشر مدراء المشتريات أقل .القويةال يزال على وتيرته  أنه إال ،الخاص غير النفطي

. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرته خالل الربع األخير من العام 2013في العام  له متوسط

 شهر فينقطة  57إال أنه سجل انخفاضاً ألقل مستوى له منذ خمسة أشهر ليصل الى  ،2014

 الطلبات الجديدة انخفاضاً  سجل كل من االنتاج ومكون فقد ،مارس. وفيما يخص المؤشر العام

للمرة الثانية فقط في )في المؤشر العام(  التوظيف مكون تراجعبينما  ،لثالثة أشهر على التوالي

    ، ما يشير الى ضعف الطلب المحلي خالل األشهر األخيرة.تاريخ القراءات السابقة

 تراجع وتيرة اإلنفاق الحكومي

من الناتج المحلي اإلجمالي على خلفية  ٪7المالي السعودي انخفاضاً ليصل الى سجل الفائض 

ومن المتوقع أن تعتدل وتيرة اإلنفاق الحكومي خالل السنوات انخفاض اإليرادات النفطية. 

االستقرار المالي. ولكن من المتوقع أن يستمر الفائض في  تعزيزوذلك من أجل  ،القادمة

من الناتج المحلي  ٪5تراجع نمو المصروفات ليصل الى ما يقارب اإلنخفاض على الرغم من 

وذلك تماشياً مع انخفاض أسعار النفط وتراجع  ،2015و 2014اإلجمالي خالل العامين 

     اإليرادات.

 الضغوطات التضخمية

باإلضافة  سوق العمل األخيرة تطوراتمن المتوقع أن يتسارع التضخم خالل العام القادم نتيجة 

بناء في  العمليات التطويريةتراجع  يشيرو. المعتدلة السعر الوحدات السكنيةالنقص في  الى

برنامج  ينعكسمن الممكن أن  ،في الوقت نفسهوتضخم اإليجارات.  المنازل الجديدة الى استمرار

أثر ارتفاع األجور على المستهلكين. ونتوقع أن  تمريربدأ يعندما تأميم العمالة على األسعار 

 ،خالل هذا العام نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية ٪3.0يعتدل متوسط التضخم ليصل الى 

   .2015في العام  ٪4.0ليشهد بعد ذلك ارتفاعاً ليصل الى 

 خمس سنوات  في األسهملسوق  أعلى ارتفاع

كبيرة  مكاسب تحقيقبعد  3109السعودية في بداية العام  األسهماستمر االنتعاش في السوق 

. كما سجل 2008حيث سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ منتصف العام خالل العام الماضي. 

 ،منذ بداية العام ٪11بواقع و مقارنة بالعام الماضي ٪33ارتفاعاً بواقع  2014في مارس السوق 

 "فيتش". وكالةمن قبل  عوديةمدعوما بارتفاع التصنيفات االئتمانية للس

 

 الدولة ميزانيةفائض 
 )٪ من الناتج المحلي اإلجمالينسبة )

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
 

 تضخم أسعار المستهلك حسب القطاع
 )النمو السنوي ٪)

 

 داتاستريم تومسون رويترز المصدر:

 
 تضخم أسعار المستهلك 

 )النمو السنوي ٪)
م أسعار   تضخ

 

 بنك الكويت الوطنيو داتاستريم تومسون رويترز المصدر:
 

 السعوديةسوق األسهم 
 )المؤشر العام(

 

 داتاستريم تومسون رويترز المصدر:
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Head Office International Network  NBK Capital 

Kuwait 

National Bank of Kuwait SAK 

Abdullah Al-Ahmed Street 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAK 

Bahrain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait 

Bahrain Branch (H.O) 

GB Corp Tower 

Block 346, Road 4626 

Building 1411 

P.O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAK 

Head Office - Dubai 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait,  

Abu Dhabi - Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAK 

Jeddah Branch 

Al Khalidiah District,  

Al Mukmal Tower, Jeddah  

P.O Box: 15385 Jeddah 21444 

Kingdom of Saudi Arabia 

Tel:   +966 2 603 6300 

Fax:  +966 2 603 6318 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAK 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait 

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

Street 9, Building 178 

Sadoon Street, District 102 

P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq 

Tel: +964 1 7182198/7191944 

+964 1 7188406/7171673 

Fax: +964 1 7170156 

 

 

Egypt 

National Bank of Kuwait-Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAK 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Paris Branch 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAK 

Singapore Branch 

9 Raffles Place #24-01/02 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAK 

Shanghai Representative Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

133 Yin Cheng Bei Road, Lujiazui 

Shanghai 200120 

China 

Tel: +86 21 6888 1092 

Fax: +86 21 5047 1011 

Kuwait 

Watani Investment Company KSC (c) 

38th Floor, Arraya II Building 

Shuhada’a street, Sharq 

PO Box 4950, Safat, 13050 

Kuwait 

Tel: +965 2224 6900 

Fax: +965 2224 6904 

 

United Arab Emirates 

NBK Capital Limited 

Precinct Building 3, Office 404 

Dubai International Financial Center 

P.O. Box 506506, Dubai 

UAE 

Tel: +971 4 365 2800 

Fax: +971 4 365 2805 

 

Turkey 

NBK Capital 

ArastimaveMusavirlik AS 

SUN Plaza, 30th Floor 

Dereboyu Sk. No.24 

Maslak 34398, Istanbul 

Turkey 

Tel: +90 212 276 5400 

Fax: +90 212 276 5401 

 

 

Associates 
 

 

Qatar 

International Bank of Qatar (QSC) 

Suhaim bin Hamad Street 

P.O. Box 2001 

Doha, Qatar 

Tel: +974 4447 8000 

Fax: +974 4447 3710 

 

Turkey 

Turkish Bank 

Valikonagl CAD. 7 

Nisantasi 34371 

Istanbul, Turkey 

Tel: +90 212 373 6373 

Fax: +90 212 225 0353 

http://www.nbk.com/
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