
 

 

 (4-2مستجدات االقتصاد العالمً )

 ( 6-5تطورات النفط والمالٌة العامة ) 

 (9-7آفاق االقتصاد السعودي )

 (10-9التطورات النقدٌة )

   وٌاتاوقان    2017% فً عاا  3.5ٌشهد االقتصاد العالمً تسارعاً فً وتٌرة نموه لٌصل إلى ،

 . 2018% فً عا  3.6ٌصل معدل النمو إلى 

  تشٌر قرارات البنوك المركزٌة إلى استمرار التباٌ  فً السٌاسات النقدٌة ما بٌ  الوالٌات الماتاةادة

 التً تتجه إلى تشدٌد السٌاسة النقدٌة و وروبا والٌابا  فً توجهها لتٌسٌر السٌاسة النقدٌة.

  وذلك مان 2016تشهد  سعار السلن تةسناً جزئٌاً بعد    وصلت إلى  دنى مستوى لها فً فبراٌر ،

 ارتفاع الطلب م  الدول الناشئة والنامٌة وفً كثٌر م  االقتصادات منخفضة الدخل. 

   تاةاسانااً فاً  2017، والربان االول لالاعاا  2016شهدت  سعار النفط فً الربن االخٌر م  عا

، وم  المتوقن    تةافظ  سعار النفط على مستواهاا 2016 عقاب اتفاق خفض االنتاج فً نوفمبر 

 . 2018من تمدٌد االتفاق إلى مارس 

   مالاٌاار  ،  700ناةاو  2017م  المتوقن    تبلغ إجمالً االٌرادات للمٌزانٌة السعودٌة لاعاا

ملٌار  ، لٌبلغ اجمالاً  220ملٌار   وغٌر النفطٌة  480لتشكل االٌرادات النفطٌة ما مقداره 

 ملٌار  .  190العجز المتوقن للعا  الجاري عند قرابة  

  و   2017% فً عاا  0.7م  المتوقن    ٌتةس  معدل النمو للناتج المةلً الغٌر نفطً لٌبلغ ،

% و 3تكو  مساهمة قطاع الخدمات الخاص األعلى فً ةٌ  ٌستمر انكماش قطاع االنشاء بنسبة 

% 1%، و ما قطاع الصناعة فم  المتوقن    ٌتةس   داؤه لاٌاناماو باناساباة 2قطاع التجارة بنسبة 

 . 2017للعا  

   شهدت المملكة تةوالً فً استراتٌجٌتها م  اللجوء إلى االةتٌاطٌات الرسمٌة م  خالل السةب ما

الودائن الةكومٌة لدى مؤسسة النقد العربً السعودي واصدارات الدٌ  المةلً لتموٌل العجاز إلاى 

 9زٌادة إصدارات الدٌ  الخارجً، وفً ابرٌل م  العا  الجاري  صدرت صكوك دولاٌاة باقاٌاماة 

 ملٌار دوالر. 

  ًٌتوقن    ٌبقى سعر االقراض على ال  )ساٌبور( مستقراً ومواكباً لتوجهات االةتٌاطً الفٌدرال

 .2017من تةس   وضاع السٌولة فً عا  

   على خلفٌة القرارات الةكومٌة برفن الدع  عا   ساعاار 2016قفز مؤشر التضخ  فً ٌناٌر عا ،

الوقود وزٌادة تعرفة الكهرباء والماء، إال  نه عاد إلى االنخفاض باعاد ذلاك لاٌادخال خاالل الاربان 

 .2017%( فً شهر ابرٌل 0.6-فً النطاق السالب وٌصل إلى قرابة ) 2017األول م  العا  

  والتً تاعاكاس ةاالاة عاد  الاٌاقاٌا  فاً 2017تأرجةت ةركة االسه  صعوداً ونزوالً منذ بداٌة ،

انتظار مبادرات االصالح االقتصادي وبرامج التخصٌص التً ت  االعال  عنها مؤخراً وتأثٌراتهاا 

  المةتملة على النشاط االقتصادي.
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 المختصر االقتصادي 
 نشرة اقتصادٌة نصف سنوٌة 

 المحتوٌات 

1 

2 

3 

4 

 2017ٌونٌو

 سعٌد الشٌخ  

 كبٌر االقتصادٌٌ 

 s.alshaikh@alahli.com 

 آمال باسوٌد

 اقتصادي  ول

 a.baswaid@alahli.com 



2 

 
 
 

% فً 3.5ٌشهد االقتصاد العالمً تسارعاً فً وتٌرة نموه لٌصل إلى 
، بعد    نما 2018% فً عا  3.6وٌتوقن    ٌصل إلى ، 2017عام 
، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولً. كما 2016% فً عا  3.1بنةو 

تشٌر التوقعات  ٌضاً    ٌكو  هناك توسعاً فً السٌاسة المالٌة لٌرتفن 
% فً 2.5و  2017% فً  2.3النمو فً االقتصادات المتقدمة إلى 

، وٌشمل فً ذلك الوالٌات المتةدة والمانٌا والٌابا  واسبانٌا 2018عا  
والمملكة المتةدة. كما ت  رفن التوقعات آلفاق النمو بالنسبة للصٌ  نظراً 
ٌُتوقن    تقدمها مةفزات السٌاسة المالٌة، إال  للبرامج والمبادرات التً 
   تقدٌرات النمو ُخفَِّضت بالنسبة لعدد م  االقتصادات الناشئة الكبٌرة 
األخرى ال سٌما الهند والبرازٌل والمكسٌك. وفً ةٌ  تشٌر التنبؤات 
إلى تةس  النمو لالقتصاد العالمً، التزال هناك بعض الجوانب 
السٌاسٌة واالقتصادٌة المرتبطة بالتطورات التً تهدد االتةاد النقدي 
االوروبً فً  عقاب تصوٌت برٌطانٌا بالخروج م  االتةاد االوروبً 
 وموجة الشعوبٌة التً سادت االنتخابات فً فرنسا وهولندا مؤخراً. 

 

وبعد    تةدد مصٌر االنتخابات الفرنسٌة بفوز اٌمانوٌل ماكرو  على 
المرشةة المعادٌة لالتةاد االوروبً، وكذلك االنتخابات الهولندٌة من 
توقعات واسعة النطاق بأ  ٌستمر الوضن الراه  على ما هو علٌه بعد 
االنتخابات االلمانٌة المقبلة، خفت ةدة المخاطر الةمائٌة واالنعزالٌة 
وتأثٌراتها السلبٌة على ةالة الٌقٌ  والتقلبات فً  سواق المال، إال  نه ال 
ٌمك  الجز  بأ  دول االتةاد االوروبً تجاوزت كلٌاً دائرة الخطر، 
ةٌث  نه فً الجانب السٌاسً سوف تشهد برٌطانٌا انتخابات مبكرة فً 
ٌونٌو الجاري، كما إ  نتائج المفاوضات بشأ  خروج برٌطانٌا م  

 (.1االتةاد االوروبً ال ٌمك  التكه  بنطاقها. )الشكل البٌانً 

 
تشٌر قرارات البنوك المركزٌة األخٌرة إلى استمرار التباٌن فً 

فبعد     بقى البنك المركزي األوروبً  السٌاسات النقدٌة العالمٌة،
، قا  فً 2017وبنك إنجلترا  سعار الفائدة دو  تغٌٌر فً بداٌة مارس 

األسبوع الذي ٌلٌه االةتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً على العكس بتشدٌد 
نقطة  ساس. كما إنه م   25السٌاسة النقدٌة لٌرفن  سعار الفائدة بمقدار 

المتوقن    ٌقو  االةتٌاطً الفٌدرالً برفن  سعار الفائدة فً ٌونٌو 
 الجاري، فً ةٌ     البنوك المركزٌة األخرى ال تزال بعٌدة ع  ذلك.

وإ  هذا التباٌ  فً السٌاسات النقدٌة ٌعكس االختالف فً األداء  
االقتصادي، فبٌنما ٌواصل االقتصاد األمرٌكً  داءه الجٌد نسبٌاً من 

التوقن بتسارع وتٌرة النمو، فإ  منطقة الٌورو ال تزال تعانً م  تباطؤ 
النمو االقتصادي من اةتماالت التةس  الطفٌف. بٌد    تشدٌد السٌاسة 
النقدٌة فً الوالٌات المتةدة مقابل التٌسٌر النقدي فً منطقة الٌورو 
وكذلك الةال فً الٌابا  سوف ٌؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف للدوالر 

وبما ٌةفز الصادرات األوروبٌة وكذلك األمرٌكً مقابل الٌورو والٌ  
الٌابانٌة على ةساب الصادرات األمٌركٌة والذي سوف ٌسه  فً تضٌٌق 
الفجوة فً النمو بٌ  الوالٌات المتةدة األمرٌكٌة م  ناةٌة و وروبا 

 والٌابا  م  ناةٌة  خرى. 
 

وعالوة على ذلك، سوف ٌمتد  ثر دورة تشدٌد السٌاسة النقدٌة فً 
إلى خروج األموال م  األسواق المالٌة فً الدول الوالٌات المتةدة 

الناشئة، خصوصاً بعد    اتخذت تلك الدول مؤخراً سٌاسات نقدٌة 
مٌسرة م   جل تةفٌز النمو االقتصادي كما هو الةال فً الصٌ  والهند 
والبرازٌل. غٌر  نه م  المرجح    ٌشهد االقتصاد العالمً تةوالً خالل 

، وذلك فً  عقاب اعال  االةتٌاطً الفٌدرالً عزمه بمواصلة 2017
من التوجه الةالً إلى سٌاسة رفن  سعار الفائدة خالل العا  الجاري، 

مالٌة توسعٌة وفً ذات الوقت استمرار التعافً فً  سعار النفط، واللذا  
م  شأنهما    ٌسهما فً زٌادة مستوٌات التضخ  إلى المستوٌات 
المستهدفة فً الوالٌات المتةدة. إ  هذه التطورات سوف تسه   ٌضاً فً 
امتداد السٌاسة النقدٌة المتشددة وإ  كا  نسبٌاً إلى الدول الناشئة كالصٌ  
 (.2والهند وغٌرها م  دول شرق آسٌا و مرٌكا الالتٌنٌة. )الشكل البٌانً 

 

إذ  أدنى من المتوسط، 2016جاء نمو االقتصاد األمرٌكً فً عام 
%، وهو  قل م  متوسط معدل 1.6   ٌبلغ معدل النمو تشٌر التقدٌرات 
، إال    مؤشرات البطالة 2015-2011% للفترة 2النمو الذي بلغ 

% والذي 4.4والتضخ  كانتا  كثر اٌجابٌة إذ تراجن معدل البطالة إلى 
%. كما إ  معدل التضخ  4.7هو  قل م  المعدل الطبٌعً المستهدف 

آخذاً فً االرتفاع التدرٌجً نةو المستوى المستهدف م  قبل االةتٌاطً 
% فً ابرٌل الماضً. ولذا م  المتوقن    1.9الفٌدرالً لٌصل إلى 

ٌواصل االةتٌاطً الفٌدرالً دورة التشدٌد فً السٌاسة النقدٌة 
باالستمرار فً رفن  سعار الفائدة لمرتٌ  خالل العا  الجاري بعد    

. كما ٌتوقن تأثٌر ثالثة عوامل على 2017رفعها مؤخراً فً مارس 
األداء االقتصادي؛ و ولها، تخفٌضات فً ضرٌبة الدخل وضرائب 
الشركات وزٌادة فً اإلنفاق على البنٌة التةتٌة. وإنه على الرغ  م  

تساه  فً عد  معرفة ةج  وتوقٌت هذه الةزمة المالٌة فإنها سوف 
تةفٌز النمو االقتصادي. ثانٌاً، من تباٌ  التوجهات للسٌاسة النقدٌة ما بٌ  
الوالٌات المتةدة وبقٌة االقتصادات المتقدمة، واستمرار االةتٌاطً 
الفٌدرالً برفن  سعار الفائدة، فإنه م  المتوقن    تتعزز قٌمة الدوالر 

 مستجدات االقتصاد العالمً

: توقعات نمو االقتصاد العالمً 1الشكل البٌانً   

 المصذر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

: توجهات  سعار الفائدة 2الشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة
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 ما  العمالت الرئٌسٌة األخرى، والذي سوف ٌنعكس سلباً على تنافسٌة 
الصادرات األمرٌكٌة، بما ٌؤدي إلى التقلٌل م  اآلثار االٌجابٌة للةزمة 
المالٌة على النمو االقتصادي. ثالثاً، إ  ارتفاع سعر النفط قد ٌشكل 
عامالً سالباً، ففً الوقت الذي سوف ٌؤدي ارتفاع  سعار النفط إلى 

دوالر للبرمٌل  45م  متوسط  2017دوالر للبرمٌل للعا   56متوسط 
إلى جذب االستثمار م  جدٌد فً النفط والغاز، فإنه  ٌضاً  2016للعا  

سوف ٌسه  فً تقلٌص دخل األسر المتاح وبما ٌؤدي إلى تراجن الطلب 
االستهالكً، وبالتالً ٌؤثر على النمو االقتصادي. غٌر    هذه العوامل 
المتباٌنة فً تأثٌراتها سوف تساه  فً زٌادة الناتج المةلً فً ظل 
التةس  فً سوق العمل لٌبلغ معدل النمو االقتصادي للوالٌات المتةدة 

 .(3% فً العا  الجاري. )الشكل البٌانً 2
 

شهدت أسعار غالبٌة العمالت انخفاضاً حاداً مقابل الدوالر فً عام 
إذ سجل ال  البرازٌلً والروبل الروسً تراجعاً بنسبة ، 2015
% على التوالً، ةٌث ساهمت عدة عوامل فً ذلك، ومنها 50% و 30

الهبوط الةاد فً  سعار النفط وانخفاض  سعار السلن األساسٌة، وتباطؤ 
النمو االقتصادي فً الصٌ  والقرارات المرتقبة لالةتٌاطً الفٌدرالً 
د بتدفقات نقدٌة خارجة م  األسواق الناشئة.  برفن معدل الفائدة، ما ٌهدِّ

شهدت  سعار العمالت تةسناً متفاوتاً فٌما بٌنها، ةٌث  2016وفً عا  
% منذ بداٌة 20عوض ال  البرازٌلً بعض خسائره إذ ارتفن بنسبة 

العا ، وكذلك الةال بالنسبة للروبل الروسً الذي ةقق زٌادة بنةو 
 2016% عدا    البٌزو المكسٌكً شهد تراجعاً مرة  خرى فً عا  18

إلى  دنى مستوى تارٌخً له منذ عشرو  عاماً، متأثراً بالغموض الذي 
ٌواجه االقتصاد المكسٌكً إثر انتخاب دونالد ترامب رئٌساً للوالٌات 

وسط تجدد  2016المتةدة. كما شهد الٌ  الٌابانً تراجعاً فً عا  
المخاوف بشأ  اختالف توجهات السٌاسات النقدٌة بٌ  كل م  الٌابا  
والوالٌات المتةدة، وذلك بٌ  استمرار السٌاسات التةفٌزٌة الواسعة لبنك 
الٌابا  المركزي فً مقابل قٌا  االةتٌاطً الفٌدرالً بزٌادة  سعار الفائدة 

وسط العدٌد م  البٌانات  2017ألكثر م  مرة خالل بقٌة عا  
 االقتصادٌة االٌجابٌة التً صدرت مؤخراً. 

وبالنسبة للمملكة المتةدة فقد تراجن الجنٌه االسترلٌنً فً  عقاب 
التصوٌت على خروج برٌطانٌا م  االتةاد االوروبً مطلن ابرٌل عا  

%  ما  الدوالر، كما تراجن  ٌضا 13، إذ سجل تراجعاً بواقن 2016
%  ما  الٌورو. غٌر    بعض التطورات اإلٌجابٌة المخالفة 10بنةو 

للتوقعات ساهمت فً إعادة االستقرار فً األسواق المالٌة بعد الصدمة 
األولى التً  ةدثها التصوٌت بخروج المملكة المتةدة م  االتةاد 

األوروبً، ومنها استمرار التةس  فً سوق العمل األمرٌكً وتسجٌل 
ارتفاع مةدود فً  سعار السلن األولٌة مؤخراً، وهو ما ٌتوقن    ٌخفف 

 م  الضغوط على البلدا  المصدرة لهذه السلن.
 
االقتصادي لتلك البلدا  وتشٌر هذه التطورات إلى إمكانٌة تةس  األداء  

بدرجة تفوق المستوى المتوخى، وٌمك     ٌةقق ذلك تةسناً فً  سعار 
الصرف لعمالتها إذا ما اعتمدت هذه الدول  طراً  كثر شمولٌة لرفن 
الناتج المةلً الةقٌقً. كما  نه فً سٌاق التةول لالقتصاد الصٌنً م  
االعتماد على االستثمار والصناعة والصادرات إلى االعتماد على 
االستهالك المةلً والخدمات    ٌكو  لذلك انعكاساً على البلدا  
المصدرة للسلن األولٌة وعلى البلدا  األخرى التً تتأثر بالصٌ  على 
نةو غٌر مباشر م  خالل القنوات المالٌة، ما قد ٌتسبب فً تقلبات فً 

 .(4 سعار العمالت فً المدى المنظور. )الشكل البٌانً 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أثار انتخاب دونالد ترامب رئٌسا للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واحتمال 

الذي  عل  عنه فً قٌام اإلدارة الجدٌدة بتنفٌذ برنامج التحفٌز المالً 
، وعلى 2017ةملته االنتخابٌة تفاؤال كبٌراً بشأ  النمو االقتصادي لعا  

إثر ذلك قفزت  سواق االسه  االمرٌكٌة فً األسابٌن التالٌة لالنتخابات 
االمرٌكٌة، ةٌث تبعتها مؤشرات  سواق المال فً الدول المتقدمة. إال    
ذلك التفاؤل قد تراجن مؤخراً، ةٌث تشٌر التطورات األخٌرة إلى    

، كما إ  ةج  التةفٌز قد ٌكو  2018معظ  الةوافز ستتأخر ةتى عا  
 قل مما كا  متوقعاً. وبالرغ  م  ذلك فإ  عاملً قوة سوق العمل 
وتعاظ  االستثمار سوف ٌسهما  فً إبقاء وتٌرة النمو قوٌة، وكذلك  داء 
 سواق االسه . و ما األسواق المالٌة فً االقتصادات الناشئة فقد ظلت 
مستقرة بصورة تثٌر الدهشة رغ  االرتفاعات االخٌرة فً  سعار الفائدة 

بالمقارنة من  2017ومارس  2016االمرٌكٌة التً تمت فً دٌسمبر 
والتً صاةبها هروب رؤوس األموال  2013الفترة السابقة م  عا  

 وتراجن ةاد فً  سعار العمالت من هبوط فً قٌمة االصول. 
 

وٌعود ذلك االستقرار إلى التةس  الذي طر  على موازٌ  الةسابات 
الجارٌة من انخفاض  سعار الصرف فً معظ  األسواق الناشئة والذي 
جعل صادراتها  كثر تنافسٌة ووارداتها  كثر كلفة. ولذا فإ  تراجن 
المخاطر الخارجٌة وتةس  آفاق النمو االقتصادي المةلً والذي سوف 
ٌعزز العائدات على  سه  الشركات، قد جعال م  األسواق الناشئة  قل 

 عرضة لخروج رؤوس االموال إلى الخارج. 
 

ورغ  اآلفاق االٌجابٌة وهو ما ٌفسر تزاٌد استقرار األسواق المالٌة 
الناشئة مقارنة من الفترات السابقة، إال  نه ال ٌمك  الجز  بأ  جمٌن 

: تطورات االقتصاد األمرٌك3ًالشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 :   سعار الصرف للعمالت الدولٌة  4الشكل البٌانً 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة
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األسواق الناشئة قد  صبةت فً مأم  اآل ، فهناك عدد م  األسواق 
الناشئة التً لدٌها دٌو  خارجٌة كبٌرة وآخذه فً االرتفاع وٌمكنها    
تتعرض لضغوط خارجٌة فً ةال ساءت توقعات النمو االقتصادي. 

 (.5)الشكل البٌانً 
 

 

شهدت أسعار السلع تحسناً جزئٌاً بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها 
على خلفٌة تباطؤ الطلب والتةول م  االستثمار ، 2016فً فبراٌر 

الكثٌف للسلن األولٌة فً الصٌ . وجاء هذا التةس  مؤخراً من ارتفاع 
الطلب م  الدول الناشئة والنامٌة وفً كثٌر م  االقتصادات منخفضة 

اتساع الهوة ما بٌ   سعار السلن الصناعٌة  2016وقد شهد عا  الدخل. 
والسلن الزراعٌة خالل الربن الرابن م  نفس العا . و دى تجدد المخاوف 
على مستوٌات العرض فً المعاد  األساسٌة الناشئ ع  إقفال مصاهر 
االلمنٌو  عالٌة التكلفة فً الصٌ ، و ٌضاً ةظر تصدٌر خا  المعاد  فً 
إندونٌسٌا ومالٌزٌا إلى فرض ضغوط تصاعدٌة على  سعار السلن 
المعدنٌة، فً ةٌ  تواجه السلن الزراعٌة وفرة فً العرض ومستوٌات 
قٌاسٌة فً إنتاج المةاصٌل غٌر مالئمة للدول المنتجة فً ظل ضعف عا  
ٌّ  بها السلن من استمرار قوة الدوالر  ما   فً  سعار العمالت التً تق

 العمالت األخرى. 
 

 ما فٌما ٌخص  سعار النفط فإ  تخلً  وبك ع  سٌاستها التً تبنتها فً 
بالمةافظة على الةصة السوقٌة والتوصل فً نهاٌة  2014نوفمبر 
 1.8إلى خفض االنتاج بمقدار  وبك إلى اتفاق من دول خارج  2016

. إال 2017ملٌو  برمٌل ٌومٌاً، ساه  فً تةس   سعار النفط منذ بداٌة 
   هذا التةس  فً األسعار ساه  فً عودة انتاج النفط الصخري فً 
الوالٌات المتةدة، ةٌث ازداد المعروض فً  سواق النفط مما تسبب فً 
 25الضغط على األسعار مرة  خرى. غٌر    قرار  وبك األخٌر فً 

ماٌو والذي سبقه اتفاقات مبدئٌة من روسٌا وذلك بتمدٌد اتفاق نوفمبر 
، سوف ٌةافظ على انتعاش 2018إلى الربن األول م  عا   2016

 60و  50 سعار النفط وبقائها فً مستوٌاتها الةالٌة لتتراوح ما بٌ  
 (. 6دوالراً للبرمٌل. )الشكل البٌانً 

 
شهدت أسعار الذهب تقلباً خالل الفترة الماضٌة فبعد أن ارتفعت إلى ما 

، من استمرار ةالة 2016%، خالل الثالثة فصول من عام 25فوق 
عد  االستقرار فً االسواق الدولٌة، خاصة بعد التصوٌت على خروج 
برٌطانٌا م  االتةاد االوروبً، باإلضافة إلى مخاوف االسواق االمرٌكٌة 
التً كانت قبٌل االنتخابات االمرٌكٌة. وتراجعت  سعاره مرة  خرى بعد 
   عاود الدوالر زخ  االرتفاع خالل الربن األخٌر م  العا  نفسه، لتعاود 

من ةالة  2017 سعار الذهب ارتفاعها خالل الربن األول م  العا  الجاري 

الٌقٌ ، فٌما سٌقو  مجلس االةتٌاطً الفٌدرالً برفن مستوٌات عد  
 سعار الفائدة  و عد  رفعها.  ما بالنسبة للسلن فقد تواصل انخفاض 
 سعار السلن وبالخصوص الزراعٌة فً ظل وصول االنتاج إلى 
مستوٌات قٌاسٌة م  ناةٌة وضعف الطلب م  ناةٌة  خرى خالل الربن 

، كما ٌدل علٌه مؤشر روٌترز جٌفري الذي دخل 2016األول م  العا  
%(. غٌر  نه عاود االرتفاع خالل بقٌة العا  10-فً النطاق السالب )
% من تةس  مستوٌات الطلب وآفاق النمو 10% و 5الماضً ما بٌ  

 االقتصادي. وواصل مؤشر روٌترز جٌفري تةركه فً النطاق الموجب
 ةتى نهاٌة ابرٌل. 2017خالل الشهور الماضٌة م  العا  الجاري 

 
وقد ساه  ذلك فً اقتراب معدل التضخ  فً الوالٌات المتةدة م   

%، فً الوقت 2المستوى المستهدف م  قبل االةتٌاطً الفٌدرالً إلى 
الذي ةقق االةتٌاطً الفٌدرالً الهدف الثانً المتعلق بالعاطلٌ  ع  

% فً نهاٌة ابرٌل 4.4العمل لٌنخفض ع  المستوى المستهدف وٌسجل 
الماضً. وفً ظل ذلك، ساهمت هذه التطورات إضافة إلى قٌا  

نقطة فً شهر مارس  25االةتٌاطً الفٌدرالً برفن  سعار الفائدة بواقن 
، بعد    ت  رفعه فً شهر دٌسمبر الماضً لٌرتفن منةنى العائد 2017

على السندات فوق المستوى الذي سجله العا  الماضً، بل و كثر ةدة فً 
بقرار  االرتفاع على السندات ذات المدى القصٌر والتً هً االكثر تأثراً 

 (.7مجلس االةتٌاطً الفٌدرالً. )الشكل البٌانً 
 
 

:  سواق األسه  الدولٌة 5الشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

:  سعار السلن األساسٌة 6الشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 :   سعار الذهب والعائد على السندات 7الشكل البٌانً 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة
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 12لها منذ  كثر م  بعد أن انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى 
شهدت   ،2016دوالر للبرمٌل فً فبراٌر م  عا   27لتصل إلى  عاماً،

تةسناً تدرٌجٌاً خالل الثالثة فصول م  العا . وٌعزي هذا التةس  إلى 
اضطرار المنتجو  ذوي التكلفة العالٌة، وبالذات منتجً النفط الصخري 
فً الوالٌات المتةدة لتقلٌص انتاجه  فً الةقول النفطٌة المكلفة فً 
مواجهة انخفاض  سعار النفط وكذلك إلى التغٌٌر الذي طر  على سٌاسة 
 وبك النفطٌة والتخلً ع  سٌاستها السابقة بالمةافظة على الةصة 

 السوقٌة، خصوصاً بعد انعكاساتها السلبٌة على موازٌنها المالٌة. 
 

وقد كا  نتٌجة ذلك، التوصل إلى اتفاق بٌ   وبك والدول المنتجة خارج 
ملٌو  برمٌل  1.8إلى خفض االنتاج بمقدار  2016 وبك فً دٌسمبر 

، والذي على إثره اتسمت 2017ٌومٌاً خالل النصف األول م  عا  
دوالر للبرمٌل. إال     50 سعار النفط بالثبات فً نطاق ٌتراوح ةول 

هذا المستوى م  األسعار ساه  فً عودة انتاج النفط الصخري فً 
الوالٌات المتةدة بوتٌرة سرٌعة، ةٌث جاء مستوى المخزو  للنفط الخا  
والبنزٌ  فً الوالٌات المتةدة مرتفعاً. وفً جانب الطلب فإ  البٌانات 
االقتصادٌة فً الصٌ  تشٌر إلى    االقتصاد الصٌنً متجه للتباطؤ وهو 

 ما ٌنعكس بالتالً بالطلب على النفط. 
 

وقد  دت هذه العوامل إلى الضغط على  سعار النفط بالتراجن خالل شهر 
ماٌو، وذلك وسط دالئل قوٌة بأ   سواق النفط ل  تصل بعد إلى ةالة 
التواز . وقد دفعت هذه التطورات  وبك والدول المنتجة خارج  وبك إلى 

لمدة  2016تمدٌد اتفاق خفض االنتاج الذي ت  االتفاق علٌه فً دٌسمبر 
. ولذا فإنه م  المتوقن    2018تسعة شهور  خرى وةتى نهاٌة مارس 
دوالر للبرمٌل خالل  60و  50تةافظ  سعار النفط على مستواها ما بٌ  

الفترة المقبلة، والذي بال شك ٌعتمد على مدى االلتزا  م  قبل الدول 
 (.8خارج  وبك بهذا االتفاق. )الشكل البٌانً 

ملٌار  297لٌصل إلى  تراجعاً فً العجز 2016شهدت مٌزانٌة عام 
. وانعكاساً لتوجه 2015ملٌار   فً عا   367  بعد    بلغت 

الدولة بضبط المالٌة العامة سجلت النفقات الفعلٌة االجمالٌة انخفاضاً 
ملٌار  ، غٌر  نها تجاوزت االٌرادات  825% لتبلغ 1.8بنسبة 

ملٌار  . وشكلت االٌرادات النفطٌة  528االجمالٌة الفعلٌة التً بلغت 
 199ملٌار   فً ةٌ  بلغت االٌرادات الغٌر نفطٌة  329ما مقداره 

، فقد  علنت 2017ملٌار  . وبخصوص المٌزانٌة التقدٌرٌة لعا  

ملٌار   بٌنما قدرت النفقات بنةو  198الدولة ع  عجز متوقن بقرابة 
ملٌار  ،  628ملٌار   لتشكل النفقات الجارٌة منها نةو  890

ملٌار   ةصة النفقات الر سمالٌة. وفً ضوء  262وٌشكل الباقً 
التةس  فً  سعار النفط بعد اتفاق  وبك بخفض االنتاج، قدرت الدولة 

ملٌار  ، على  ساس سعر  480بنةو  2017اٌراداتها النفطٌة لعا  
دوالر للبرمٌل، بٌنما قدرت اٌراداتها الغٌر نفطٌة  50النفط عند مستوى 

 ملٌار  .  212بنةو 
 

ملٌار  700نةو  2017غٌر إننا نتوقن    تبلغ إجمالً االٌرادات لعا  
 220وغٌر النفطٌة  480 ، لتشكل االٌرادات النفطٌة ما مقداره 
فإننا نتوقن     890بنةو  2017ملٌار  ، وبٌنما قدرت النفقات لعا  
 231ملٌار  ، وٌشكل الباقً  659تشكل النفقات الجارٌة منها نةو 

ملٌار   النفقات الر سمالٌة، لٌبلغ اجمالً العجز المتوقن للعا  الجاري 
 (.9ملٌار  . )الشكل البٌانً  190عند قرابة  

 

 
 2017أتى توزٌع المٌزانٌة العامة للدولة حسب القطاعات فً عام 

إذ شكلت ةصة متسقاً نسبٌاً مع متوسط النفقات للسنوات السابقة، 
% م  اجمالً المٌزانٌة 32.3الدفاع واألم  والتً هً األكبر نةو 

ملٌار  . وٌلٌها م  ةٌث الةج  مٌزانٌة قطاع  288التقدٌرٌة وبمقدار 
%، 22.5ملٌار  ، لتشكل ةصة هذا القطاع  200التعلٌ  بمقدار 
. وبالنسبة لقطاع 2016% ع  ةصته فً عا  3.3متراجعاً بنسبة 

الرعاٌة الصةٌة فقد جاءت مخصصاته م  ةٌث الةج  فً المرتبة 
% ولك  بتراجن بنسبة 13.5ملٌار   وبةصة  120الثالثة بمقدار 

 ع  العا  السابق.  2017% فً عا  3.5
 

 ما قطاع البلدٌات وقطاع البنٌة التةتٌة والمواصالت فقد شهدا ارتفاعاً 
 48، إذ بلغت مخصصاتهما 2016% ع  عا  69.2% و 38.2بنسبة 

ملٌار   على التوالً. إضافة إلى ذلك، فقد ت   52ملٌار   و
ملٌار   لوةدة البرامج والمبادرات الةكومٌة بمقدار  108تخصٌص 
% ع  السنة 12.4لترتفن بنسبة  2017ملٌار   فً عا   108

. 2020السابقة، والتً ستخصص لإلنفاق على مبادرات التةول الوطنً 
 (.  10)الشكل البٌانً 

 
 
 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

       المٌزانٌة الرسمٌة مقابل اإلنفاق الفعلً

       )ملٌار لاير سعودي، ما لم ٌذكر غٌر ذلك(

  6102 6102 

 المٌزانٌة الفعلً  

 البنك األهلً

 توقعات:

 700 692 528 االٌرادات

 480 480 329 النفط

 220 212 199 الغٌر نفطٌة

 890 890 825 النفقات

660  الجارٌة  628 659 

 231 262 165 الر سمالٌة

(297) فائض )عجز(  (198)  (190)  

2017-2016: تقدٌرات المٌزانٌة العامة لألعوا   9الشكل البٌانً   

 تطورات النفط و المالٌة العامة

:  وضاع السوق النفطٌة 8الشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة
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جاء السعر الضمنً أو االفتراضً فً تقدٌر االٌرادات النفطٌة فً 

معاكساً للتسارع المشهود له فً تقدٌراته  2016مٌزانٌة الدولة للعام 
دوالر  33، لٌنخفض إلى2014وةتى عا   2008للفترة م  عا  
، ومن توجه الدولة لترشٌد النفقات الجارٌة 2016للبرمٌل فً عا  

والر سمالٌة م  ناةٌة وخفض الدع  تدرٌجٌاً على الوقود والكهرباء 
بهدف زٌادة االٌرادات فقد  دى ذلك إلى انخفاض سعر التعادل للنفط فً 

دوالر  83دوالر للبرمٌل مقارنة من  63إلى  2016الموازنة لعا  
. ورغ  ذلك فإ  سعر التعادل الٌزال  على م  2015للبرمٌل فً عا  
دوالراً للبرمٌل، ةٌث    هذا  42والذي بلغ  2016السعر الفعلً للعا  

النفقات لإلٌرادات والتً جزء كبٌر الفارق ٌشٌر إلى استمرار تجاوز 
، 2016عجزاً مالٌاً فً مٌزانٌة عا   ٌتةقق منها اٌرادات نفطٌة، وبالتالً 

% م  الناتج المةلً اإلجمالً 12ٌعادل ملٌار    و ما  29بمقدار 
 . 2016لعا  

 

فإنه م  المقدر  نها افترضت مستوى سعر النفط  2017عا   ما مٌزانٌة 
ملٌو  برمٌل ٌومٌاً،  10.1دوالر للبرمٌل من انتاج بمستوى  50عند 

وذلك تماشٌاً من خطة  وبك بخفض االنتاج والتً التزمت فٌها المملكة 
الف برمٌل ٌومٌاً. إال  نه باإلعال  ع   486بخفض انتاجها بمقدار 

ملٌار   فإ  سعر  890، بنةو 2017مٌزانٌة تقدٌرٌة توسعٌة لعا  
دوالراً للبرمٌل. )الشكل البٌانً  67التواز  للمٌزانٌة العامة ٌقدر بنةو 

11.)  

 
فً تنامت حصة النفقات الرأسمالٌة من اجمالً النفقات الحكومٌة 

، وشكلت 2014وةتى عا   2011مٌزانٌة السنوات الماضٌة منذ 
% تقرٌبا م  االجمالً، مستفٌدة م   سعار النفط المرتفعة. 30متوسط 

وتمثل هذه النفقات الر سمالٌة االستثمار فً مشارٌن البنٌة التةتٌة 
ومشارٌن البنٌة االجتماعٌة والتً تهدف إلى زٌادة الطاقة االستٌعابٌة 

 لالقتصاد السعودي بما ٌوفر فرصاً مستقبلٌة للنمو االقتصادي.
 

ةٌث  2016ملٌار   للعا   825وقد بلغت النفقات العامة الفعلٌة  
ملٌار  ، فً ةٌ  بلغت النفقات  660شكلت النفقات الجارٌة 

ملٌار  ، غٌر    ةصة النفقات الر سمالٌة شكلت  165الر سمالٌة 
من توجه الدولة لترشٌد االنفاق،  2016% للعا  34انخفاضاً بنسبة 

 ةٌث ت  إعادة األولوٌات بالنسبة للمشارٌن الر سمالٌة. 
 

، وةتى 2014وقد  دى استمرار تراجن  سعار النفط منذ نهاٌة عا  
الوقت الراه  إلى فرض ضغوطا على الةكومة لترشٌد النفقات 

% م  اجمالً 20الر سمالٌة ةٌث انخفضت هذه النفقات إلى نةو 
 2030. ومن البدء فً تفعٌل رؤٌة المملكة 2016النفقات فً عا  

نةو تعزٌز المشاركة ما بٌ  القطاعٌ   2020وبرنامج التةول الوطنً 
الةكومً والخاص وكذلك تخصٌص بعض القطاعات االقتصادٌة فإنه 

% فً عا  20م  المتوقن    تصل ةصة النفقات الر سمالٌة إلى 
% م  اجمالً النفقات 12، و   تستمر فً االنخفاض لتصل إلى 2017

 (.12. )الشكل البٌانً 2020الةكومٌة بنهاٌة عا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  توزٌن المٌزانٌة ةسب القطاعات المختلفة10الشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

:  السعر االفتراضً للنفط فً المٌزانٌة العامة11الشكل البٌانً   المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة 

:  تقدٌرات النفقات الر سمالٌة فً المٌزانٌة العامة12الشكل البٌانً   
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مع تصاعد وتٌرة أسعار  2014وعام  2010فً الفترة ما بٌن عام 
اتبعت الدولة سٌاسة مالٌة توسعٌة فً جانبً االنفاق الجاري النفط 

ملٌار   فً عا   550والر سمالً، لترتفن المٌزانٌة التقدٌرٌة م  
. إال    النفقات الفعلٌة 2014ملٌار   فً عا   840إلى  2010

% سنوٌاً خالل الفترة م  عا  15تجاوزت النفقات التقدٌرٌة بمتوسط 
 2014، ةٌث بلغ االنفاق الفعلً  قصاه فً عا  2015إلى عا   2010

ترٌلٌو    سعودي، غٌر  نه وبعدما تراجعت  1.1عند مستوى 
انخفض مستوى تجاوز المٌزانٌة الفعلٌة  2015 سعار النفط فً عا  

 %. 10للمٌزانٌة التقدٌرٌة إلى نةو 
 

ومن استمرار التدهور الذي شهدته  سعار النفط بد ت الةكومة باتباع 
سٌاسة االصالح المالً ضم  برنامج التةول الوطنً ورؤٌة المملكة 

%  قل م  1.8بنةو  2016، ةٌث جاءت المٌزانٌة الفعلٌة لعا  2030
المٌزانٌة التقدٌرٌة، وهو ما ٌشٌر إلى التزا  الةكومة بسٌاسة مالٌة 
منضبطة. كما إنه  ٌضاً م  المتوقن فً اطار برنامج التواز  المالً    

فً نفس اطار المٌزانٌة التقدٌرٌة  2017تأتً المٌزانٌة الفعلٌة لعا  
 (.13ملٌار  . )الشكل البٌانً  890والتً هً بنةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فً شكل بناء احتٌاطٌات أجنبٌة أحد محددات السٌاسة المالٌة للمملكة 

، وكا  الهدف الرئٌسً م  بناء هذه 2014وةتى  2004الفترة ما بٌ  

االةتٌاطٌات هو لمواجهة  ي تطورات غٌر مؤاتٌه فً  سواق النفط 

والتً قد تتسبب فً تراجن اٌرادات الةكومة النفطٌة. وقد بلغ صافً 

االستثمارات االجنبٌة والتً تمثل الودائن الةكومٌة لدى مؤسسة النقد 

وبعض ودائن الصنادٌق شبه الةكومٌة كالمؤسسة العامة للتقاعد 

ملٌار دوالر فً  738والتأمٌنات االجتماعٌة وكذلك الصنادٌق التنموٌة 

 . 2014اغسطس 

غٌر    تراجن  سعار النفط وبالتالً انخفاض االٌرادات النفطٌة بشكل 

ةاد خالل العامٌ  الماضٌٌ  دفن الةكومة لتموٌل عجز المٌزانٌة م  

خالل تسٌٌل بعض االصول م  هذا االةتٌاطً لٌصل فً نهاٌة عا  

ملٌار دوالر.  ورغ  هذا التراجن السرٌن فً صافً  528إلى  2016

% 90االستثمارات االجنبٌة للمملكة إال إنه ال ٌزال ٌمثل ما ٌقدر بنةو 

 30م  اجمالً الناتج المةلً. كما إنه  ٌضاً ٌمثل غطاًء للواردات بنةو 

 شهراً.

وللتخفٌف م  ةدة االعتماد على االةتٌاطً فً تموٌل عجوزات 
المٌزانٌة لجأت الدولة  ٌضاً إلى إصدار السندات المةلٌة بداٌة م  عا  

. ومن بقاء 2017و 2016ث  إصدار سندات دولٌة خالل عا   2015
 سعار النفط منخفضة والةاجة إلى تموٌل عجوزات المٌزانٌة فإنه م  
المتوقن    ٌستمر انخفاض صافً االستثمارات االجنبٌة ولك  بوتٌرة 

. )الشكل البٌانً 2017ملٌار دوالر بنهاٌة عا   489ابطأ لٌصل إلى 
14) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، نمت احتٌاطٌات 2003فً أعقاب صعود أسعار النفط ابتداًء من عام 

ملٌار   فً ذلك العا  لتصل إلى  40م  مستوى الحكومة الرسمٌة 

، وهو  على مستوى 2013ترٌلٌو    سعودي فً عا   1.64

وصلت إلٌه اةتٌاطٌات المملكة فً تارٌخها. وكا  بناء االةتٌاطٌات 

وذلك  2014و 2003 ةد مةددات السٌاسة المالٌة فً الفترة ما بٌ  

بتخصٌص جزءاً م  الفوائض النفطٌة لهذا الغرض وذلك بما ٌمك  

المملكة العربٌة السعودٌة م  مواجهة  ي تطورات معاكسة فً  سواق 

 النفط لةماٌة االقتصاد السعودي. 

% م  الناتج 97كما شهدت نفس الفترة تراجعاً فً الدٌ  العا  م  نةو 

. غٌر  نه 2014% فً عا  1.6إلى  2002المةلً االجمالً فً عا  

، والتً  دت إلى ظهور 2014بعد انهٌار  سعار النفط فً نهاٌة عا  

عجوزات فً مٌزانٌات المملكة للعامٌ  الماضٌٌ  وكذلك العا  الةالً 

، اتجهت الةكومة إلى تموٌل هذا العجز م  خالل السةب م  2017

ملٌار  . كما  800االةتٌاطً الذي تراجن لٌصل ةجمه إلى نةو 

شهدت  ٌضاً نفس الفترة وذلك ألغراض تموٌل عجز المٌزانٌة ارتفاعاً 

% م  الناتج المةلً 13.2فً الدٌ  العا  للدولة لٌصل مستواه إلى 

، وم  المتوقن    تبلغ نسبة الدٌ  العا  إلى 2016االجمالً فً عا  

 (. 15. )الشكل البٌانً 2017% فً العا  الةالً 17.1الناتج المةلً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

:  المٌزانٌة التقدٌرٌة  واالنفاق الفعل13ًالشكل البٌانً   

:  صافً االةتٌاطٌات االجنبٌة14الشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 آفاق االقتصاد السعودي
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مع استمرار أسعار النفط متدنٌة بعد االنخفاض الحاد الذي شهدته فً 
سجل المٌزا  التجاري وكذلك مٌزا  المالٌة العامة عجزاً ، 2015عام 
% م  الناتج 12.4% م  الناتج المةلً االجمالً وبمقدار 7.5بنةو 

، على التوالً. وبلغ عجز المٌزا  المالً 2016المةلً االجمالً للعا  
ملٌار  93ملٌار  ، فً ةٌ  بلغ عجز المٌزا  التجاري قرابة  297

  لنفس الفترة. ومن التةس  المتوقن ألسعار النفط بوصول متوسط 
، فإنه م  المتوقن    2017دوالر للبرمٌل للعا  الةالً  51السعر إلى 

% م  الناتج المةلً 3.2ٌنخفض مستوى عجز المٌزا  التجاري إلى 
االجمالً. وكذلك بالنسبة لعجز المٌزانٌة العامة، فإنه  ٌضاً من تةس  

ضم   2017 سعار النفط إضافة إلى ترشٌد النفقات الةكومٌة للعا  
برنامج التواز  المالً فإنه م  المتوقن    ٌنخفض عجز المٌزا  المالً 

 % م  الناتج المةلً االجمالً. 7.5إلى نةو 
 

وفً ظل هذه التطورات االٌجابٌة المرتبطة بأسعار النفط، فإ  النمو فً 
% 5القطاع النفطً سٌنعكس على نمو الناتج المةلً االجمالً لٌبلغ 

تطوراً  2015باألسعار الجارٌة. وتمثل الفترة الةالٌة التً بد ت م  
م  تةقق  2014وةتى عا   2010معاكساً للفترة التً سبقتها ما بٌ  

فوائض فً المٌزا  التجاري وكذلك المٌزا  المالً طوال تلك الفترة 
والتً كانت مرتبطة بشكل رئٌسً بالتطورات االٌجابٌة فً األسواق 
و  80النفطٌة ووصول  سعار النفط إلى مستوٌات عالٌة تراوةت ما بٌ  

قامت مؤسسة  2017وفً شهر مارس فً عا  دوالر للبرمٌل.  100
للتصنٌفات بتثبٌت التصنٌف االئتمانً الطوٌل االجل للمملكة عند “  فٌتش”

 بقت “  مودي”( من نظرة مستقبلٌة اٌجابٌة كما إ  مؤسسة +Aمستوى )
( وعدلت النظرة المستقبلٌة م  سالبة إلى A1على تصنٌفها عند )

مستقرة، آخذٌ  فً االعتبار تةس  آلٌات الدٌ  العا  وقوة االقتصاد 
 (.16السعودي. )الشكل البٌانً 

 
، متأثراً بنمو 2015%، فً عام 4بعد أن نما االقتصاد السعودي بنحو 

ٔرنك فٙ أػماب لشاس أٔتك قطاع النفط نتيجة التوسع في زيادة االنتاج، 

تانذفاع ػٍ انحظح انسٕلٛح، تشاجغ يؼذل ًَٕ انُاتج  4102فٙ َٕفًثش 

. جاء ْزا انتشاجغ سغى 4102% فٙ ػاو 0.2انًحهٙ االجًانٙ إنٗ 

استًشاس يستٕٖ اَتاج انُفظ انًشتفغ، إر أٌ خفض االَفاق انحكٕيٙ، 

ٔانز٘ اشتًم ػهٗ تشايج تششٛذ االَفاق انجاس٘ ٔإػادج االٔنٕٚاخ 

نهًشاسٚغ انشأسًانٛح، ساْى فٙ تذَٙ يساًْح لطاع انحكٕيٙ ٔيساًْح 

انمطاع انخاص غٛش انُفطٙ فٙ انُاتج انًحهٙ االجًانٙ. كًا إَّ يٍ 

إنٗ  4102انًتٕلغ أٌ ٚظم ًَٕ انُاتج انًحهٙ االجًانٙ انحمٛمٙ فٙ ػاو 

يهٌٕٛ  1.0%( يغ تٕجّ انًًهكح إنٗ خفض اَتاجٓا نهُفظ تُحٕ 1.2  -)

تشيٛم ٕٚيٛاً، ٔرنك نتحمٛك انتضايٓا تاتفاق أٔتك األخٛش فٙ َٕفًثش 

، تاإلضافح إنٗ انتؤثٛشاخ االَكًاشٛح فٙ انطهة جشاء خفض انذػى 4102

 ٔصٚادج انشسٕو انحكٕيٛح ػهٗ ًَٕ انمطاع انخاص. 
 

ٔتانُظش إنٗ تشجٛح أٌ ٚستطٛم أيذ أسؼاس انُفظ انًُخفضح، ٔضشٔسج 

تششٛذ اإلَفاق انحكٕيٙ، فإَّ يٍ انًتٕلغ أٌ تُتمم انًًهكح إنٗ يساس انًُٕ 

االلتظاد٘ انًتثاطئ فٙ إطاس انسُٛاسٕٚ األساسٙ خالل ْزِ انًشحهح 

. ٔإٌ تحمٛك ًَٕ 4141االَتمانٛح َحٕ تحمٛك تشَايج انتحٕل انٕطُٙ 

تًؼذل أػهٗ فٙ انًذٖ انًتٕسظ ٚستهضو انًضٚذ يٍ اإلطالحاخ 

، ٔانتٙ يٍ ضًُٓا االسشاع 4101االلتظادٚح، كًا أػهٍ ػُٓا فٙ سإٚح 

فٙ تخظٛض يُشآخ تخضغ إلداسج انمطاع انؼاو، ٔتطٕٚش يشاسٚغ انثُٗ 

انتحتٛح االساسٛح ٔاالجتًاػٛح ٔفماً نًُٕرج انششاكح تٍٛ انمطاػٍٛ انؼاو 

  (.02ٔانخاص )انشكم انثٛاَٙ 
 

 

شهد نمو الناتج المحلً الغٌر نفطً تراجعاً خالل السنوات الماضٌة من 
% فً عا  3.4إلى  2013فً عا  % باألسعار الحقٌقٌة 6.4مستوى 
. جاء هذا التراجن 2016% فً عا  0.2، ث  انخفض بةدة إلى 2015

الةاد فً القطاع الغٌر نفطً والذي كا  متوقعاً بعد توجه الدولة إلى 
ورؤٌة  2020إصالح المالٌة العامة ضم  برنامج التةول الوطنً 

والذي اعتمد ترشٌد النفقات الجارٌة والر سمالٌة م  ناةٌة  2030

:  االةتٌاطً الةكومً والدٌ  العا 15الشكل البٌانً   

 :  المٌزا  التجاري ومٌزا  المالٌة العامة16الشكل البٌانً  المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 :  توقعات نمو الناتج المةلً االجمالً )مساهمة(17الشكل البٌانً 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة



وزٌادة االٌرادات الغٌر نفطٌة م  خالل خفض الدع  على الوقود 
 والكهرباء والماء، وكذلك م  خالل رفن رسو  الخدمات الةكومٌة. 

 

وساهمت هذه التطورات إلى جانب تدنً االنفاق الةكومً  ٌضاً فً 
انخفاض الطلب على السلن والخدمات لألفراد والشركات، وكذلك فً 
تدنً وتٌرة المشارٌن الةكومٌة والخاصة. وقد تراجن قطاع االنشاءات 
وم  بعده قطاع التجارة وقطاع الصناعة كأكثر القطاعات تأثراً بوتٌرة 

% 1% و 1% و 3خفض االنفاق الةكومً، إذ سجلوا انكماشاً بنسبة 
. غٌر  نه م  المتوقن    ٌتةس  قلٌالً معدل 2016على التوالً فً عا  

، ةٌث 2017% فً عا  0.7النمو للناتج المةلً الغٌر نفطً لٌبلغ 
ٌتوقن    تكو  مساهمة قطاع الخدمات الخاص األعلى فً ةٌ  ٌتوقن 

%، و   ٌتقلص نمو قطاع 3   ٌستمر انكماش قطاع االنشاء بنسبة 
% و ما قطاع الصناعة فم  المتوقن    ٌتةس   داؤه 2التجارة بنسبة 
 (.18. )الشكل البٌانً 2017% للعا  1لٌنمو بنسبة 

 

نتٌجة  2009فً عا  بعد أن انكمش االقراض فً أعقاب األزمة المالٌة 
لتةفظ القطاع المصرفً وكذلك تراجن الطلب، عاود انتعاشه بقوة مرة 

واستمر فً التوسن، إذ بلغت ةج  الزٌادة فً  2010 خرى فً عا  
. ومن انخفاض  سعار 2015ملٌار   فً عا   118االقراض نةو 

وتوجه الةكومة إلى ترشٌد االنفاق فً عا   2014النفط فً نهاٌة عا  
الذي ساه  فً تباطؤ النمو االقتصادي شهد االقراض تدنٌاً،  2016

% فً 2.8ملٌار   وبنسبة نمو  28.6ةٌث بلغت الزٌادة السنوٌة 
. كما شهدت السٌولة خالل هذه الفترة تقلصاً جراء األوضاع 2016عا  

الغٌر مؤاتٌه للنشاط االقتصادي نتٌجة لهبوط  سعار النفط وتناقص 
االنفاق الةكومً وكذلك توجه الدولة إلى إصدار السندات المةلٌة لتموٌل 

 عجز المٌزانٌة العامة. 
 

و  2015وعلى خالف النهج الذي ت  إتباعه فً العامٌ  الماضٌٌ  
وذلك للةد م  سةب السٌولة م  خالل اصدار السندات المةلٌة  2016

ٌُرجح    تلجأ المملكة لالعتماد  كثر على اصدار السندات الدولٌة 
ملٌار  198والمقّدر بةوالً  2017لتموٌل العجز المالً المتوقن لعا  

  سعودي. وشهدت المملكة تةوالً فً استراتٌجٌتها م  اللجوء إلى 
االةتٌاطٌات الرسمٌة م  خالل سةب الودائن الةكومٌة لدى مؤسسة 
النقد العربً السعودي لتموٌل العجز إلى زٌادة إصدارات الدٌ  

ملٌار دوالر م  بنوك  جنبٌة  10الخارجً. وكانت المملكة قد اقترضت 
، لتخفٌف وطأة تأز  السٌولة بالنظا  2016فً شهر  برٌل م  عا  

ملٌار دوالر م  السندات فً  17.5المصرفً، و صدرت ما قٌمته 
اكتوبر، مستفٌدة م  كلفة االقتراض دولٌاً عند مستوٌات متدنٌة، وفً 

ملٌار دوالر.  9ابرٌل م  العا  الجاري اصدرت صكوك دولٌة بقٌمة 
 (.19)الشكل البٌانً 

 

 
 
 
 

من المالحظ أنه بعد األزمة المالٌة الدولٌة شهدت األسواق انخفاضاً 
والذي تبعه نتٌجة لربط حاداً فً سعر االقراض على الدوالر )الٌبور(، 

ال  السعودي بالدوالر انخفاضاً على سعر االقراض على ال  
السعودي )ساٌبور(، كما الٌزال معدل االقراض على الدوالر منخفضاً 
مقارنة بالمستوٌات التارٌخٌة نتٌجة لموقف االةتٌاطً الفٌدرالً. غٌر  نه 
شهد مؤخراً ارتفاعاً بنسبة معتدلة بعد قرار االةتٌاطً الفٌدرالً فً 

نقطة ومرة  خرى بنةو  25، برفن سعر الفائدة بنةو 2016دٌسمبر 
.   ما سعر االقراض على ال  السعودي 2017نقطة فً مارس  25

فقد شهد ارتفاعاً متسارعاً لٌصل إلى  2015بٌ  البنوك ومنذ بداٌة عا  
، والذي  تى نتٌجة النخفاض نمو الودائن 2016% فً اكتوبر 2.4

ملٌار  ، إلى  974.1% على  ساس سنوي لتبلغ 0.2الجارٌة بنسبة 
جانب عوامل  خرى شملت ارتفاع المخاطر الكلٌة على االقتصاد 

التً تشترط وجود  دوات عالٌة السٌولة متاةة “  3بازل ”ومتطلبات 
للبنوك لمواجهة  ي تةدٌات فً مواجهة الطلب على الودائن. إال  نه وبعد 
تدخل مؤسسة النقد باتخاذ بعض األدوات الغٌر تقلٌدٌة عاد سعر 

 % مؤخراً. 1.73االقراض على ال  إلى االنخفاض لٌبلغ 
 

ال شك    نظا  ربط سعر صرف ال  بالدوالر كا  له مردوده 
اإلٌجابً على المملكة م  ةٌث تعزٌز استقرار االقتصاد الكلً وخفض 
تكالٌف التعامالت النقدٌة وتماسك ثقة القطاع الخاص، فضالً ع  ذلك 
فإ  األصول الخارجٌة الوفٌرة التزال تسه  فً المةافظة على نظا  ربط 
سعر الصرف. وم  ناةٌة  خرى ٌتوقن    ٌبقى سعر االقراض على 
ال  مستقراً ومواكباً لتوجهات االةتٌاطً الفٌدرالً من تةس   وضاع 

، فً ظل التةس  التدرٌجً فً  سعار النفط 2017السٌولة فً عا  
واالعتماد بشكل  كبر فً تموٌل العجز المالً باالقتراض م  الخارج 

 (. 20واللجوء إلى االةتٌاطٌات الرسمٌة. )الشكل البٌانً 
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 التطورات النقدٌة

 : مساهمة القطاعات فً نمو الناتج المةلً الغٌر نفطً 18الشكل البٌانً 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

:  النمو السنوي لالئتما 19الشكل البٌانً   

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة



 
فً الفترة ما بٌ  بعد أن أخذ مؤشر التضخم مساره فً التراجع 

، من توجه معدالت النمو االقتصادي إلى التباطؤ 2014و  2013
%، قفز مرة  خرى إلى 3% و 2ةٌث تراوح معدل التضخ  ما بٌ  

. وقد جاء هذا االرتفاع المفاجئ فً 2016% فً ٌناٌر عا  4.2
معدل التضخ  على خلفٌة القرارات الةكومٌة برفن الدع  ع   سعار 
الوقود وزٌادة تعرفة الكهرباء والماء والتً انعكست على مكو  السك  
والخدمات )كهرباء، ماء وغٌرهما( ومكو  السلن األخرى فً مؤشر 

، 2016التضخ  لتكو  مساهمتٌهما األكبر على معدل التضخ  للعا  
% على  ساس سنوي. وفً  عقاب القرار الةكومً 3.5الذي سجل 

بإٌقاف بعض الممٌزات والبدالت لموظفً القطاع الةكومً، شهد 
الربن األخٌر م  العا  الماضً تباطؤ فً نمو الطلب على السلن، فً 
الوقت الذي ساه  فٌه قوة الدوالر  ما  العمالت االخرى فً خفض 
التضخ  المستورد، ةٌث سجلت فئة الغذاء والمشروبات والتً تشمل 

% للعا  0.6انخفاضاً بنسبة المكو  األكبر فً مؤشر التضخ  
. وقد استمر هذا االنخفاض فً مكو  الغذاء والمشروبات 2016

، لٌدخل مؤشر التضخ  الكلً فً 2017خالل الربن األول م  العا  
 %(. 0.6-النطاق السالب بقرابة )

 

غٌر    هذا التراجن قد ٌكو  مؤقتاً بعد     عادت الةكومة الماماٌازات 
الاعاا  والبدالت وكذلك من قٌا  الةكومة بداٌة م  النصف الاثااناً ما  

برفن  سعار الكهرباء مرة  خارى إلاى الاماساتاوى الامارجاعاً الجاري 
  لكل فرد م  ذوي العمالة الغٌر  100وكذلك تطبٌق الرسو  بواقن 

سعودٌة العاملة فً المملكة، مماا ساوف ٌاؤدي إلاى ارتافااع األساعاار 
% لالاعاا  2.5للسلن والخدمات، ةٌث نتوقن    ٌبلغ متوسط التضاخا  

 (.  21. )الشكل البٌانً 2017
 

فٌما اتجهت أسواق األسهم العالمٌة فً الدول المتقدمة والناشئة إلى 
عاكس سوق االسه  السعودي هذا التوجه  ،2016الصعود خالل العام 
، متأثراً 2016% بنهاٌة الربن الثالث م  العا  22لٌنخفض بنسبة 

بضعف ثقة المستثمرٌ  جراء استمرار انخفاض  سعار النفط اثر قرار 
وما تبن  2014 وبك بالةفاظ على الةصة السوقٌة فً نوفمبر عا  

ذلك م  قرارات ترشٌد االنفاق الجاري وإعادة االولوٌات للمشارٌن 
 الر سمالٌة خالل العامٌ  الماضٌٌ . 

 

بالتخلً ع  سٌاستها فً  2016إال  نه وبعد اتفاق  وبك فً نوفمبر 
المةافظة على الةصة السوقٌة والتوصل من الدول المنتجة للنفط 

ملٌو  برمٌل، تةسنت ثقة  1.8بمقدار خارج  وبك بخفض االنتاج 
المستثمرٌ  ةٌث عوض سوق األسه  السعودي خسائره للثالثة 

% بنهاٌة عا  4.3فصول كلها لٌةقق زٌادة فً مؤشر "تداول" بنسبة 
، 2017. وتأرجةت ةركة االسه  صعوداً ونزوالً منذ بداٌة 2016

 3.9% إلى 16.6ةٌث تراجن متوسط قٌمة التداول الٌومً بنسبة 
بلٌو     4.6، بالمقارنة إلى 2017بلٌو    للربن األول م  عا  
، والتً تعكس ةالة عد  الٌقٌ  فً 2016لمتوسط التداول الٌومً لعا  

انتظار مبادرات االصالح االقتصادي وبرامج التخصٌص التً ت  
االعال  عنها مؤخراً وتأثٌراتها المةتملة على النشاط االقتصادي. 

 (.22)الشكل البٌانً 
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 : نمو الودائن وسعر االقراض20الشكل البٌانً 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 : مؤشر التضخ  ةسب فئات االستهالك21الشكل البٌانً 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة

 :  مؤشر سوق األسه  السعودي 22الشكل البٌانً 

 المصدر: البنك األهلً التجاري، مصادر مختلفة



 :إخالء مسئولٌة

عامة واغراض المناقشة فقط، وٌنبغً  ال تفسر  و تشكل اعالنا،   و ال ت   عداد المعلومات واآلراء فً هذا التقرٌر البةثً  م  قبل الدائرة االقتصادٌة بالبنك  األهلً التجاري والقصد منها ةصرا المعلومات

  األوراق المالٌة واألدوات المالٌة،  و االصدارات فً  ي والٌة ي متوصٌة،   و دعوة،  و عرضا  و التماسا لعرض شراء  و بٌن  و اكتتاب ،  و دعوة للشراء  و االشتراك، االكتتاب، والمشاركة،  و اقتناء  

 قضائٌة.

 نها ال تعكس بالضرورة موقف  و ر ي م  البنك األهلً التجاري فٌما ما ا  اآلراء والتقدٌرات والتوقعات الواردة فً هذا التقرٌر تشكل الر ي الةالً للمؤلف/ المؤلفٌ  اعتبارا م  تارٌخ صدور هذا التقرٌر، ك

و وفقا لذلك فهً عرضة للتغٌٌر دو  إشعار، ةٌث ال  .ه الوثٌقةهذ ٌتعلق بموضوعه. والبنك األهلً التجاري لٌس ملزما بأي شكل م  األشكال بالتةدٌث  و المةافظة على تجدٌد المعلومات واآلراء الواردة فً

صرٌح  و ضمنً، فٌما ٌتعلق بدقة  و اكتمال  و نزاهة  شكلٌقو  بموجب هذا البنك األهلً التجاري، ومدٌرٌه، ومسئولٌه والمستشارٌ  والموظفٌ   و العاملٌ   و ممثلٌه بأي تصرٌح، بٌا ، وتوضٌح، ب

ق. كما ٌتعٌ  الولذا فأ   ي اعتماد م  قبلك  علٌها سٌكو  على مسؤولٌتك  الخاصة دو  الرجوع إلى البنك األهلً التجاري وتةمٌله  ي مسئولٌة  على اإلط  .المعلومات والتقدٌرات واآلراء التً  عرب عنها هنا

 آخر قبل اتخاذ القرار.  نً    ال ٌعامل هذا التقرٌر بأنه تقدٌ  للمشورة المهنٌة   و مشورة الخبراء  فً المجال الضرٌبً، والقانونً، واالستثماري  و  ي مجال مه

 

عتماد علٌه ألٌة  غراض بأي شكل م  األشكال وال على المعلومات اال و قد ال ٌةتوي هذا التقرٌر كل الشروط المادٌة  و البٌانات  و المعلومات وال ٌنبغً    ٌشكل بذاته  ساسا ألي قرار استثماري وال ٌمك 

لقانونٌٌ ؛ المةاسبٌٌ ، االستثمارٌٌ ، وفً مجال الضرائب والمستشارٌ    اوالبٌانات والتةلٌالت  و اآلراء الواردة فٌه. و ننا نصةك  بأخذ االستشارة، واتخاذ قرارك  الخاص بك  بأنفسك  من مستشارٌك  المستقلٌ

 المهنٌٌ  اآلخرٌ  قبل اتخاذ  ي قرار م  اآل  فصاعدا.

ٌلة  و بأي شكل م  األشكال، رقمٌا  و خالف ذلك، ألي غرض وس كما ال ٌسمح  باستنساخ هذا التقرٌر وتوزٌعه ونقله ونشره  و زٌادة توزٌعه على  ي شخص، بشكل مباشر  و غٌر مباشر، كلٌا  و جزئٌا، بأي

نك األهلً التجاري بالةق فً ةماٌة مصالةه البم  األغراض  و تةت  ي ظرف م  الظروف، م  خالل  ي شخص ألي غرض دو  الةصول على موافقة خطٌة مسبقة م  البنك األهلً التجاري. و ٌةتفظ 

 دو  ةصر، ملكٌته الفكرٌة.، بواتخاذ اإلجراءات القانونٌة ضد  ي شخص  و كٌا  ٌعتبر م  قبل البنك األهلً التجاري فً ةالة انتهاك مباشر لةقوقه ومصالةه بما فً ذلك

 للتسجٌل والحصول على إصدارات الدائرة االقتصادٌة فً البنك األهلً التجاري:

   

 الرجاء التواصل مع السٌد: نوٌل روتاب 

 n.rotap@alahli.com :ً٩٦٦-٢-٦٩٩+ /البرٌد اإللكترون- ٦٧٩۳فاكس:   / +٩٦٩-٢-٦٩٩- ۳٢۳٢هاتف :   

 فرٌق البحوث -دائرة االقتصادٌة ال

 رئٌس فرٌق البحوث

 سعٌد الشٌخ

 كبٌر االقتصادٌٌ 

s.alshaikh@alahli.com 

 تحلٌل القطاعات/المملكة العربٌة السعودٌة

 شرٌهان المنزالوي

 اقتصادي مشارك 

s.almanzalawi@alahli.com  

 أحمد مغربً

 اقتصادي  مشارك

a.magrabi@alahli.com 

 تحلٌل االقتصادات الكلٌة

 سلطان مندٌلً

 اقتصادي 

s.mandili@alahli.com 

 ماجد آل غالب 

 اقتصادي  ول

m.alghalib@alahli.com 

 تامر الزٌات

 اقتصادي  ول| مةرر 

t.zayat@alahli.com 

 ٌاسر الداوود

 اقتصادي

y.aldawood@alahli.com 

 تحلٌل المستجدات االقتصادٌة

 آمال باسوٌد

 اقتصادي   ول

a.baswaid@alahli.com 


