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مقدمة:  
مع قرب نھایة 2015 یزداد اإلھتمام والترقب عما 
سیفصح عنھ إعالن الموازنة العامة للمملكة العربیة 
السعودیة. و اإلستثمار كابیتال من خالل ھذا التقریر 
تحاول أن تسلط الضوء على أھم الشواھد والتحوالت 
التاریخیة إلقتصاد المملكة بدأً من إكتشاف النفط وبدایة 
اإلنتاج التجاري في نھایة الثالثینیات المیالدیة ونمو 
إیرادات الدولة بشكل كبیر من 3.2 ملیون دوالر عام 
1938 إلى 280 ملیار دوالر في عام 2014. لتوضیح 
العالقة التاریخیة واإلرتباط الكبیر بین النفط واإلقتصاد 

السعودي.  

نحاول في ھذا التقریر أن نوضح، ماذا تغیر في أسواق 
البترول خالل العشر سنوات األخیرة من إرتفاع اسعار 
البترول وظھور منتجین جدد من خارج منظمة أوبك 
وكمیات إنتاج النفط الغیر تقلیدي ، حیث نما الوقود 
الحیوي بنسبة مركبة تبلغ 90% و النفط الرملي بنسبة 
مركبة تبلغ 62% و النفط الصخري بنسبة مركبة تبلغ 
20%. وضع الشركات الكبرى في النفط الصخري وتقدیم 
نظرة على السیاسة البترولیة الجدیدة التي انتھجتھا المملكة 
والتغیرات التي تعایشھا أسواق البترول من حیث تغیر 

المنتجین و تغیر األسواق اإلستھالكیة. 

كذلك نلقي الضوء على اإلقتصاد السعودي الحدیث وما صاحبھ من تغیرات 
نوعیة وكمیة وتوضیح قوة إرتباط الدوالر بالریال مروراً بكثیراً من األزمات 
التاریخیة المؤثرة على اإلقتصاد السعودي. حیث إنخفض حجم الدین وبلغ 
1.6% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2014 ونتوقع أن ییلغ 6% بنھایة 

عام 2015. كذلك فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي إلى 2.8 تریلیون لایر. 

في حین تشیر تقدیراتنا أن یتراوح العجز في الموازنة 369 إلى 419 ملیار 
لایر. 

نسلط الضوء على التغیرات النوعیة في إقتصادنا حیث سوف یظھر القطاع 
الخاص بشكل اكبر حسب تصورنا لیكون ھو خالق الفرص الوظیفیة. ونبرز 
تقدیراتنا ألھم القطاعات التي سوف تشھد إستثمارات رأس مالیة و مدى حجم 

الموارد التي یمتلكھا اإلقتصاد السعودي لھذا التحول.  

نقدم تفسیر عن وضع و حجم الباحثین عن عمل و مدى تطور رأس المال 
البشري مقارنة مع جودة و نوعیة إقتصادیات الدول النامیة األخرى وھم 
البرازیل و تركیا والھند والصین وروسیا من حیث ناتج المحلي الحقیقي 

المتوقع والمیزان التجاري ونسبة العاطلین 

نضع تصورنا حول اساسیات االقتصاد السعودي من ارتباط الریال بالدوالر و 
عن كل ما سردنا في ھذا التقریر من تاریخ و ارتباط قدیم مع البترول و تطور 
اسوق البترول و تغیرھا و تغیر االقتصاد السعودي بظھور موارد جدیدة فیھ.  

نما الوقود الحيوي بنسبة 
مركبة تبلغ 90% و النفط 
الرملي بنسبة مركبة تبلغ 
62% و النفط الصخري 

بنسبة مركبة تبلغ %20.
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أهمية البترول إلقتصاد 
المملكة 

إن ارتباط االقتصاد السعودي بالبترول یعد قدیماً و وثیقاً لما یشكلھ من دخل حكومي 
یساعد الدولة على االنفاق حیث بلغ 89% من الدخل الحكومي في عام 2014 و كان 
یشكل أكثر من ذلك في الماضي، و نالحظ ارتباط االنفاق الحكومي مع ارتفاع أسعار 

البترول و التي صنعت تذبذباً في الماضي بسبب تغیر كمیات و أسعار البترول.

العام السنوي اإلنتاج اليومي اإلنتاج متوسط
1938 0.5 0.0
1939 3.1 0.0
1940 5.1 0.0
1941 4.3 0.0
1942 4.5 0.0
1943 4.9 0.0
1944 7.8 0.0
1945 21.3 0.1
1946 59.9 0.2
1947 89.9 0.2
1948 142.9 0.4
1949 174.0 0.5
1950 199.5 0.5
1951 278.0 0.8
1952 301.9 0.8
1953 308.3 0.8
1954 350.6 1.0
1955 356.6 1.0
1956 366.7 1.0
1957 373.7 1.0
1958 385.2 1.1

المركب السنوي النمو 39% 39%

(برميل المليون ) البترول إنتاج

العام اإليراد
1939 3.2
1946 10.4 1720
1950 56.7 284650
1955 340.8 16449%
1956 266.0
1957 272.7
1958 285.2

النقد مؤسسة: المصدر 

(دوالر مليون ) النفط من المملكة إيرادات
ا
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 ارتفاع ايرادات الدولة من 3.2 مليون 
دوالر الى 340.8 مليون دوالر في عام 

1955

اإلقتصاد السعودي 
بداية عصر البترول - الطفرة األولى 

 (1958 -1938 )

شھدت فترة بدایة إنتاج البترول في عام 1938 الى عام 
1958 ارتفاع الكمیات المنتجة من 0.5 ملیون برمیل سنوي 
حتى وصلت الى 385.5 ملیون برمیل حیث نما بنسبة مركبة 
تصل الى 39.4% و تعد ھذه النسبة عالیة بجمیع المقاییس، 
حیث انعكست على ارتفاع ایرادات الدولة من 3.2 ملیون 
دوالر الى 340.8 ملیون دوالر في عام 1955 بنسبة نمو 
مركبة بلغت 31.6% و انعكست على ارتفاع االنفاقات 
الحكومیة، و صادف ذلك انخفاض في االیرادات النفطیة في 
السنوات القلیلة التي تلت االزمة االقتصادیة العالمیة آنذاك و 
التي انتجت ازمة اقتصادیة  أخرى داخل المملكة و ظھور 
عجز اقتصادي تم تمویلھ من احتیاطیات مؤسسة النقد، في 
وقت تحول المیزان التجاري فیھ الى سالب و نتج عنھ نزول 
سعر صرف الریال للدوالر من 3.75 لایر الى 6.25 ریاالً 
في عام 1957  و التي جعلت الدولة تتخذ سیاسة ترشیدیة في 
االنفاق  نتج عنھا تحسن سعر صرف الریال الى 4.5 لایر 

لكل دوالر.
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طفرة البترول الثانية  

 (1980 -1960 )
بعد ذلك دخلت المملكة في مرحلة جدیدة عندما بدأت بوادر 
تحسن االقتصاد العالمي و التي صاحبھا ارتفاع الكمیات 
النفطیة المنتجة و أسعارھا  باالضافة الى تغیر اتفاقیة الدول 
المنتجة و الشركات العالمیة و التي انعكست لصالح دول 
اوبك، ففي خالل ھذه السنوات ارتفع االنتاج البترولي 
السعودي من 481.5 ملیون برمیل سنوي (بمتوسط 1.3 
ملیون برمیل یومي) إلى 3,580 ملیون برمیل (بمتوسط 
9.8 ملیون برمیل یومي) حیث نمت الكمیات المنتجة بمعدل 
مركب بلغ 10%، كما أن أسعار البترول ایضا ارتفعت من 
1.8 دوالر في عام 1960 الى 34.2 دوالر في عام 1981 
و نتج عن ذلك ارتفاع االنفاق الحكومي من 1,7 ملیار لایر 
الى 284 ملیار لایر، و تكون فائض یبلغ 320 ملیار لایر، 
و تضاعف الناتج المحلي االسمي من 6.5 ملیار لایر الى 

524 ملیار لایر حیث نما بمعدل %23.2. 

أســـــعار البتــــــــــرول ارتفعـــــت من 1.8 دوالر   

في عام 1960  الى 34.2 دوالر في عام 1981 

العام (لاير مليون ) اإليرادات (لاير مليون ) المصروفات العجز/الفائض
1960 1,720 1,720 0
1961 2,085 2,085 0
1962 2,365 2,365 0
1963 2,686 2,686 0
1964 3,112 3,112 0
1965 3,961 3,961 0
1966 5,025 5,025 0
1967 4,937 4,937 0
1968 5,535 5,535 0
1969 5,916 5,966 (50)
1970 7,945 6,418 1,527
1971 11,125 8,303 2,822
1972 15,368 10,148 5,220
1973 41,705 18,595 23,110
1974 100,183 35,038 65,145
1975 103,384 81,784 21,600
1976 135,900 128,384 7,516
1977 130,605 138,048 (7,443)
1978 131,505 147,971 (16,466)
1979 211,190 188,363 22,827
1980 348,100 236,570 111,530
1981 368,006 284,650 83,356

المركب السنوي النمو 29% 28%
النقد مؤسسة: المصدر 

الفعلية والمصروفات اإليرادات
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النمو نسبة (لاير مليار ) المبلغ العام
524 1982

85% 445 1983
-6% 420 1984
-10% 376 1985
-14% 322 1986
0% 321 1987
3% 331 1988
8% 357 1989
22% 437 1990
12% 492 1991
4% 510 1992
-3% 495 1993
2% 503 1994
6% 534 1995
11% 591 1996
5% 618 1997
-26% 457 1998
32% 604 1999
17% 707 2000
-3% 686 2001
3% 707 2002
-3% 686 2001
3% 707 2002

 (الجارية باألسعار )*  اإلجمالي المحلي الناتج

 والخدمات السلع مجموع اإلجمالي المحلي الناتج يقيس* 
 مثل مجانا الحكومة تقدمها التي الخدمية المنتجات و السوقية
 خالل المملكة داخل أنتجت والتي األمن و والصحة التعليم
.الفترة تلك

النقد مؤسسة: المصدر    

فترة الثمانينات 
والتسعينات 

الميالدية 
كان لألزمة اإلقتصادیة العالمیة في منتصف 
الثمانینات المیالدیة أثراً كبیراً على اقتصاد المملكة. 
حیث شھد الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربیة 
ً خالل فترة 1989-1986  ً ملحوظا السعودیة تراجعا
لما كان یمر فیھ العالم من أزمة اقتصادیة ألقت 
بظاللھا على كمیات البترول المنتجة حیث كانت عند 
ادنى مستویاتھا، حیث انخفض االنتاج السعودي الى 
3,2 ملیون برمیل یومیاً، وكانت السیاسة البترولیة 
آنذاك تھتم بالسعر القریب أكثر من اھتمامھا 
بالتخطیط االستراتیجي بالصناعة البترولیة. كذلك 
كان متوسط أسعار البترول خالل تلك الفترة 15 
دوالر/ للبرمیل. و مع تحسن مستویات إنتاج البترول 
و إرتفاع متوسط أسعار النفط شھد الناتج المحلي 
ً في معظم  ً تدریجیا اإلجمالي السعودي إرتفاعا
السنوات حتى وصل إلى ذروتھ في نھایة فترة 
التسعینات المیالدیة على الرغم من انخفاض االنفاق 
الحكومي ویرجع الفضل الى نشاط القطاع الخاص. 

 السياسة البترولية آنذاك 
تهتم بالسعر القريب أكثر 
من اهتمامها بالتخطيط 
االستراتيجي بالصناعة 

البترولية
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يتبع-فترة الثمانينات والتسعينات الميالدية 
و شهــــــدت مــــــوازنــــــة الــــــدولــــــة عجــــــزاً فــــــي مــــــعظم ســــــنوات الــــــثمانــــــينات و الــــــتسعينات 

املـــــيالديـــــة. فـــــعطفاً عـــــلى أوضـــــاع أســـــواق الـــــنفط الـــــعاملـــــية و حجـــــم نـــــمو اإلقـــــتصاد 

الـعاملـي أنـذاك و حـيث أن أسـعار الـنفط نـفسها كـانـت مـنخفضة حـيث بـلغ مـتوسـط 

ســـعر الـــبترول مـــا بـــني 1982-1999 مـــا يـــقرب مـــن 21 دوالر لـــلبرمـــيل. ويظهـــر ذلـــك 

جــــلياً فــــي الجــــدول أدنــــاه. فــــمنذ عــــام 1982 إلــــى عــــام 2002 لــــم تــــحقق املــــملكة أي 

فـائـض فـي مـيزانـيتها الـسنويـة إال فـي ثـالثـة اعـوام هـي: 1982-1999-2002. ومـع 

ذلـك فـلم يـتم فـك ارتـباط الـريـال بـالـدوالر بـل تـم تـثبيت سـعر صـرف الـريـال أمـام الـدوالر 
عام 86.

(لاير مليار ) الفعلية والمصروفات اإليرادات

السنوي المصروفات تغير نسبة العجز/  الفائض السنوي اإليرادات تغير نسبة المصروفات اإليردات العام
1 245 246 1982
(24) -6% 230 -16% 206 1983
(45) -6% 216 -17% 172 1984
(50) -15% 184 -22% 134 1985
(61) -25% 137 -43% 76 1986
(70) 26% 174 36% 104 1987
(50) -22% 135 -19% 85 1988
(45) 11% 150 24% 105 1989
(141) 206% 457 203% 317 1990

1991
(42) -54% 211 -46% 170 1992
(46) -11% 188 -17% 141 1993
(35) -13% 164 -9% 129 1994
(27) 6% 174 14% 147 1995
(19) 14% 198 22% 179 1996
(16) 12% 221 15% 206 1997
(48) -14% 190 -31% 142 1998
23 24% 235 82% 258 1999
(27) 8% 255 -12% 228 2000
(21) -8% 234 -7% 213 2001
36 10% 257 38% 293 2002

النقد مؤسسة: المصدر  
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يتبع-فترة الثمانينات 
والتسعينات الميالدية 
إتـــــــسمت كـــــــميات وأســـــــعار الـــــــنفط املـــــــنتجة 

خـــــــــــالل فـــــــــــترة الـــــــــــثمانـــــــــــينات والـــــــــــتسعينات 

املــــيالديــــة بــــالــــتذبــــذب عــــلى حــــٍد ســــواء. فــــقد 

تـراوحـت نسـب الـتذبـذب فـي اإلنـتاج مـا بـني 

إنــــــخفاض بنســــــبة 30% و إرتــــــفاع بنســــــبة 

51% كحـــد أعـــلى.  فـــعند أقـــل كـــمية مـــنتجة 

والــتي كــانــت فــي عــام 1958 كــانــت أســعار 

الـنفط عـند أعـلى مسـتويـاتـها مسجـلًة 57.5 

دوالر/ لـــــــلبرمـــــــيل. فـــــــي حـــــــني عـــــــندمـــــــا كـــــــان 

اإلنـــــــــــتاج الـــــــــــسعودي قـــــــــــريـــــــــــباً مـــــــــــن أعـــــــــــلى 

مسـتويـاتـه خـالل تـلك الـفترة فـي عـام 1998 

كـانـت أسـعار الـخام عـند أدنـى مسـتويـاتـها 

مسجــــــلًة 12.2 دوالر/ لــــــلبرمــــــيل. فــــــقد كــــــان 

لـألحـداث الـسياسـية فـي املـنطقة خـالل تـلك 

الـــفترة األثـــر األكـــبر عـــلى كـــميات اإلنـــتاج و 

األســــــعار، فــــــفيها شهــــــد الخــــــليج الــــــعربــــــي 

حـربـني كـانـت لـها األثـر األكـبر عـلى اإلنـتاج 

واألسعار.  

شهد الخليج العربي حربين 
كانت لها األثر األكبر على اإلنتاج 

واألسعار.  

(دوالر ) الخفيف العربي البترول سعر اليومي اإلنتاج متوسط السنوي التغير نسبة الكمـيـة العام
31.7 6.5 2,366 1982
28.8 4.5 -30% 1,657 1983
28.1 4.1 -10% 1,492 1984
57.5 3.2 -22% 1,159 1985
13.8 4.8 51% 1,746 1986
17.2 4.1 -14% 1,505 1987
13.4 5.2 26% 1,890 1988
16.2 5.1 -2% 1,849 1989
20.8 6.4 27% 2,341 1990
17.4 8.1 27% 2,964 1991
17.9 8.3 3% 3,049 1992
15.7 8.1 -4% 2,937 1993
15.4 8.1 0% 2,937 1994
16.7 8.0 0% 2,929 1995
19.9 8.1 1% 2,966 1996
18.7 8.0 -1% 2,924 1997
12.2 8.3 3% 3,022 1998
17.5 7.5 -9% 2,761 1999
26.8 8.1 7% 2,963 2000
23.1 7.9 -3% 2,882 2001
24.3 7.1 -10% 2,589 2002

النقد مؤسسة: المصدر  

(برميـل مليـون ) البتــرول إنتـاج
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   كـذلـك عـام 2004 ارتـفعت اسـعار الـبترول مـن 27.5 

الــــــــى 34 دوالر و اســــــــتمر االرتــــــــفاع الــــــــى عــــــــام 2013 

حــيث وصــل الــى 102 دوالر, صــاحــب ذلــك الــكثير مــن 

املــــتغيرات االقــــتصاديــــة بــــني الــــعامــــني 2004 و 2014 

حــــيث ارتــــفع االنــــفاق الــــحكومــــي مــــن 285 مــــليار ريــــال 

الـــــــــــى 1.1 تـــــــــــرلـــــــــــيون ريـــــــــــال مـــــــــــما ادى الـــــــــــى تـــــــــــغيرات 

اقــــتصاديــــة ضخــــمة مــــن حــــيث الــــجودة االقــــتصاديــــة و 

املـؤشـرات الـكمية فـكان مـن تـلك الـنتائـج ارتـفاع الـناتـج 

املحــلي الــحقيقي بــني الــعامــني 2004 و 2012 بــمعدل 

مــركــب 4.1% (حســب اســعار عــام 99) و ارتــفع الــناتــج 

املحـلي االسـمي  بنسـبة 290% حـيث كـان 938 مـليار 

ريــــــــــال حــــــــــتى بــــــــــلغ 2798 مــــــــــليار ريــــــــــال فــــــــــي نــــــــــهايــــــــــة 

الـعام2014. و انـخفض حجـم الـديـن الـعام الـذي الـذي 

تــــــجاوز حجــــــم الــــــناتــــــج املحــــــلي فــــــي عــــــام 1999 الــــــى 

1.6% فـــــقط قـــــياســـــا بحجـــــم الـــــناتـــــج املحـــــلي فـــــي عـــــام 

. 2014

 بين العامين 2004 و 2014 حيث ارتفع االنفاق الحكومي من 
285 مليار ريال الى 1.1 ترليون ريال 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,949 1,609 1,976 2,511 2,752 2,791 2,798 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج
459 438 484 560 587 620 635  الثابت المال رأس تكوين إجمالي
3,679 3,838 3,955 4,143 4,397 4,717 4,926 الموظفون السعوديون إجمالي  
520 596 654 827 873 976 1,110 النفقات  
1,054 612 807 1,191 1,266 1,207 1,067 النفط إيرادات
795 395 576 918 925 835 689 (لاير بليون )   التجاري الميزان

: الدولة ميزانية رصيد
1,101 510 742 1,118 1,247 1,156 1,044 اإليرادات  
520 596 654 827 873 976 1,110 النفقات  

النقد مؤسسة: المصدر  

لاير بالمليار (م2014 - 2008) اإلقتصادية المؤشرات-  السعودية العربية المملكة

ا القتصاد السعودي 
الحديث:  

شهــدت أســعار الــنفط طــفرة فــي مــطلع الــعقد املــاضــي حــيث ارتــفع 

طــلب الــدول الــنامــية عــلى الــبترول فــي نــفس الــفترة الــتي صــاحــبت 

طـفرتـها االقـتصاديـة مـثل الـصني و الـبرازيـل و الـهند، مـما أدى الـى 

ذلــــك ارتــــفاع مــــفاجئ فــــي ســــوق الــــبترول حــــيث ارتــــفع االســــتهالك 

الصيني بما يعادل 800 الف برميل في عام 2004 

  فــــي تــــلك الــــفترة كــــانــــت اوبــــك قــــد اعــــادت تــــرتــــيب اوراقــــها فــــي قــــمة 

كـــــركـــــاس و كـــــانـــــت املـــــملكة قـــــد مـــــضت فـــــي اســـــتثماراتـــــها الـــــنفطية 

لــصيانــة اآلبــار و زيــادة قــدراتــها االنــتاجــية و هــذا مــا كــان قــد ســاعــد 

املــملكة عــلى االســتفادة مــن تــلك الــطفرة الــتي اعــدت لــها جــيدا و لــم 

تــكن مــفاجــئة بــحكم مــا انــفق مــن اجــل رفــع الــقدرات االنــتاجــية حــيث 

ارتــفع انــتاج املــملكة مــن 8.1 مــليون بــرمــيل الــى 9.6 مــليون بــرمــيل 

بـــــني الـــــعامـــــني 2004-2005 لـــــتغطية الـــــطلب املـــــتنامـــــي مـــــن الـــــدول 

الـنامـية و كـذلـك الـطلب املـفاجئ مـن الـواليـات املتحـدة اثـناء اعـصار 

(كاترينا) وقت ذاك.

شهــــــــــــــــدت الــــــــــــــــصادرات الــــــــــــــــنفطية 

تــراجــعاً لــصالــح الــصادرات الــغير 

نــــــفطيه فــــــي مــــــقارنــــــة بــــــني عــــــامــــــي 

2013 و 2014، حــــــــــيث تــــــــــراجــــــــــع 

وزن حجــــــــم الــــــــصادرات الــــــــنفطية 

مـــــــــن إجـــــــــمالـــــــــي الـــــــــصادرات مـــــــــن 

86% إلـــى 83% عـــلى الـــرغـــم مـــن 

 . إرتــفاع حجــم الــصادرات إجــماالً

فـقد نـمت الـصادرات الـغير نـفطية 

بنسـبة 8.4% بـني عـامـي 2013 و 

2014، لتبلغ 187 مليار ريال.  
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قبل عام 2003 لم يكن حجم االصول 
الثابتة وال عدد العاملين كبيراً باالضافة الى 

ضعف مهارات السعوديين في سوق العمل

شهدت تلك الحقبة الذهبية 
لالقتصاد السعودي تغيرات جوهرية: 
نما االقتصاد المحلي عبر تبني الدولة مبدأ االستثمار في 
البالد و محاولة تنمیة االصول، بإعتبار الدولة أغنى مؤسسة 
في االقتصاد الوطني، فتعززت االستثمارات في خلق فرص 
للعمل و التعلیم و رفع مھارات الفرد و الصحة و رفع حجم 
االصول في االقتصاد و بناء احتیاطیات نقدیة تعادل الناتج 

المحلي. 

خلق فرص العمل و تعزيز المهارات: 
قبل عام 2003 لم یكن حجم االصول الثابتة وال عدد 

العاملین كبیراً باالضافة الى ضعف مھارات السعودیین في 
سوق العمل، حیث كانت محدودة جداً بسبب قلة الجامعات 
التي لم تكن تتجاوز السبع، و اغلب مقاعدھا للتخصصات 
النظریة و انحصارھا في المناطق الرئیسیة، كان ذلك من 
االسباب الرئیسیة التي لم تساعد القطاع الخاص لیتضاعف 

نموه.

ا القتصاد السعودي 
الحديث: 
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يتبع - خلق فرص العمل و تعزيز المهارات: 
بین العامین 2004 و 2014 نمت االنفاقات الحكومیة و تبنت الدولة 

دور المستثمر، حیث ارتفع حجم االصول الثابتة من 270 ملیار لایر 

الى 635 ملیار بما یعادل 230% و ارتفع عدد العاملین في االقتصاد 

المحلي من 3.2 ملیون الى 4.9 ملیون عامل، بما یعادل زیادة عدد 

العاملین (سعودیین) بما یقدر بـ 1.7 ملیون فرصة عمل، باالضافة الى 

أن 78% من العاملین حاملین لشھادات تعادل الثانویة و ما فوقھا، 

حیث تم تعزیز التعلیم و تأسیس عشرین جامعة في مختلف مناطق 
المملكة حیث ارتفع عدد الطلبة في  المدارس السعودیة من 5.9 ملیون 

طالب الى 6.7 ملیون طالب بین العامین 2007 و 2014 باالضافة 

لبرنامج االبتعاث الذي اضاف 50 الف خریج لسوق العمل في مختلف 

التخصصات و الدرجات العلمیة في السنوات الخمس االخیرة 
وسیصل الى 140 ألف في السنوات القادمة.

برنامج االبتعاث اضاف 

خمسون الف خريج لسوق 

 العمل في مختلف التخصصات 

العام اإلبتعاث برامج من الخريجين عدد
متوقع 90,816
2014 12,000
2013 13,800
2012 8,800

العامة اإلحصاءات مصلحة: المصدر
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أسعار البترول و اعادة  
تصحيح أسواق البترول:  

كانت نتیجة ارتفاع اسعار البترول ھي استمرار االستثمارات البترولیة و توسعھا في المناطق المكلفة خارج أوبك، و باألخص النفط 
الغیر التقلیدي و بسبب االستقرار األمني في تلك المناطق ازداد االنتاج خارج اوبك بنسبة 4.1% حیث ارتفع من 54.2 ملیون برمیل إلى 

56.5 ملیون برمیل و یتوقع ان تكون قد ارتفعت الى 57.2 ملیون برمیل كمتوسط لعام 2015، و في المقابل انخفض انتاج منطقة اوبك 

بشكل طفیف بین العامین 2014 و ،2013 حیث انخفض من 30.2 ملیون برمیل الى 30.07 ملیون برمیل.  

ً منذ عام 2008، حیث نما اإلنتاج البرازیلي من الوقود  ً ملحوظا حیث شھدت معدالت اإلنتاج من أنواع النفط غیر التقلیدي إرتفاعا

الحیوي بنسبة مركبة تبلغ 90%، في حین نما اإلنتاج الكندي من النفط الرملي بمعدل مركب یبلغ 62%، و أخیراً نما اإلنتاج األمریكي 

من النفط الصخري بمعدل مركب یبلغ %20.  

في حین یتضح ان إنتاج النفط التقلیدي في كالً من البرازیل و كندا وأمریكا قد نما إنتاجھ بمعدل مركب یبلغ 83%، %87، %91 على 

التوالي. 

ھذه التغیرات الجدیدة في اسواق البترول تكون قد اعادت تنظیم السوق من حیث العرض و الطلب، حیث سمحت للمنتجین األقل تكلفة 
للبقاء و التوسع، كما خلقت اسواق جدیدة للنمو خصوصاً في الدول المتقدمة، بخالف معدالت النمو في الماضي و التي كانت تعتمد على 

نمو استھالك الدول النامیة و خصوصا الصین.

 نما اإلنتاج البرازيلي من الوقود الحيوي 
بنسبة مركبة تبلغ %90

العام 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
التقليدي النفط 1,828 1,894 2,033 2,137 2,198 2,148 2,114 2,347 83%
الحيوي الوقود 392 486 477 523 442 452 526 553 90%

اإلجمالي 2,220 2,380 2,510 2,660 2,640 2,600 2,640 2,900 84%

العام 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
التقليدي النفط 1.17 1.15 1.09 1.09 1.13 1.25 1.30 1.35 87%
الرملي النفط 1.32 1.31 1.49 1.62 1.74 1.93 2.09 2.28 62%

اإلجمالي 2.49 2.46 2.58 2.71 2.87 3.18 3.39 3.63 72%

العام 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
التقليدي النفط 6.19 5.98 6.39 6.53 6.33 6.41 6.42 6.67 91%
الصخري النفط 0.34 0.61 0.69 0.87 1.31 2.25 3.48 4.07 20%

اإلجمالي 6.53 6.59 7.08 7.40 7.64 8.66 9.90 10.74 66%
األمريكية الطاقة معلومات إدارة: المصدر

النفط من األمريكي االنتاج

النفط من الكندي اإلنتاج

النفط من البرازيلي اإلنتاج
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أوضاع المنتجين 
زیادة اإلنتاج خارج أوبك، و التي استغلت ارتفاع اسعار البترول و خروج منتجین بسبب الظروف السیاسیة مثل لیبیا و التي یتذبذب انتاجھا 
بین 300 الف و 700 الف برمیل االن، قیاساً بـ 1.7 ملیون برمیل قبل اإلضطرابات اإلقلیمیة التي بدأت عام 2011، و اختفاء منتجین صغار 

مثل سوریا و الیمن و جنوب السودان، باالضافة الى العقوبات التي فرضت على ایران و اخرجت 1.2 ملیون برمیل فجأة من السوق عام 

2012، أعطت الفرصة كثیراً للشركات المنتجة خارج اوبك لالستمرار و التمدد، و جعل منظمة اوبك تصر على رفع سقف انتاجھا و الحفاظ 

على أسواقھا على حساب األسعار إلعادة تصحیح السوق و بقاء المنتجین األكثر تناسباً لألسعار العامة. 

نتج عن ھذه السیاسة انخفاض أسعار البترول بشكل كبیر، و في المقابل تباطؤ نمو اإلنتاج من خارج اوبك في عام 2015، و حسب تقدیرات 

ادارة معلومات الطاقة فإن من المتوقع انخفاض الكمیات المنتجة بحدود 520 الف برمیل في عام 2016. 

اما عن منطقة اوبك، فإن اإلنتاج ارتفع بنسبة 3.5% إلى ما یعادل 31.12 ملیون برمیل، كما ھو متوقع في عام 2015 حیث سمح اعادة 

تصحیح السوق بعودة المنتجین التقلیدین مثل العراق الذي زاد انتاجھ بمتوسط 610 ألف برمیل یومیا، و كذلك العودة المحتملة إلیران و لیبیا 

مستقبالً و التي قد تخفف الضغط على الدول المنتجة الرئیسیة مثل السعودیة و االمارات و الكویت.

من المتوقع انخفاض الكميات 
المنتجة بحدود 520 الف برميل في 

عام 2016.

إنتاجها رفعت التي الدول 2013 2014 2015* التغير 2015 العالمي اإلنتاج من الدولة نصيب
السعودية العربية المملكة 9,586 9,683 10,114 4.5% 11.4%

اإلكوادور 516 542 548 1.0% 0.6%
إيران 2,673 2,766 2,835 2.5% 3.2%
العراق 3,037 3,265 3,874 18.7% 4.4%
أنغوال 1,738 1,660 1,752 5.6% 2.0%

المتحدة العربية اإلمارات 2,741 2,761 2,853 3.3% 3.2%
إنتاجها خفضت التي الدول

الجزائر 1,159 1,151 1,110 -3.6% 1.3%
الكويت 2,822 2,774 2,721 -1.9% 3.1%

ليبا 928 473 410 -13.4% 0.5%
نيجيريا 1,912 1,911 1,868 -2.3% 2.1%

قطر 732 716 668 -6.8% 0.8%
فنزويال 2,389 2,373 2,367 -0.3% 2.7%
أوبك إنتاج إجمالي 30,233   30,075   31,119   3.5% 35.2%
أوبك خارج من اإلنتاج إجمالي 54,200   56,522   57,240   1.3% 64.8%

اإلجمالي 84,433   86,597   88,359   2.0%
أوبك: المصدر

النفــط إنتــاج



 قراءة في 
تاريخ ومستقبل اإلقتصاد السعودي

 

www.alistithmarcapital.com
800 124 8282

�14

النفط الغير تقليدي 
و في مقارنة لـ (13) شركات تعمل في مجال النفط الصخري األمریكي، فقد تراجعت أسعار أسھمھا منذ مطلع العام بمتوسط 46% . في حین 

بالرغم من تحسن التكالیف لدیھم بنسبة 20% إال أن صافي الدخل تراجع بشكل كبیر  خالل فترة اإلثني عشرة شھراً الماضیة وحققت تسٌع من 
الشركات محل الدراسھ خسائر صافیة بلغت 21 ملیار دوالر. في حین بلغ صافي السیولة للشركات التسعة (-8) ملیار دوالر ( صافي التدفقات 

التشغیلیة + صافي التدفقات اإلستثماریة + صافي التدفقات التمویلیة) بضغط من السیولة اإلستثماریة والتي تواصل الخروج من القطاع حیث 

قامت بعض الشركات بالتخلص من أصولھا في محاولة لتقلیل التكالیف. إال أن ھذا الترشید لن یستمر طویالً والذي جاء أغلبھ من تحویل العمالھ 
من موظفین دائمین إلى مؤقتین حیث أن كثیراً من العمالة التي تعمل بشكل مؤقت في قطاع النفط سوف تترك صناعة النفط مع الزمن مما 

یؤدي إلى إرتفاع األجور و تحول الباقین إلى وظائف دائمة. 

Company/Field Bakken Eagle Ford Permian Marcellus Anadarko-Woodford Granite Wash Niobrara
Eagle Ford × ×

Hess × ×
Cimarex × ×
Pioneer × ×

Oasis ×
Marathon × ×

Continental × ×
Linn Energy × ×
Chesapeake ×

Concho × ×
Apache ×
Devon × × × ×
Range × ×

Noble Energy × × × ×
Anadarko Energy × × ×

فيها العاملة الشركات و األمريكية الصخري النفط حقول

EOG Pioneer Concho Linn  Cimarex Continental Marathon Hess Oasis Devon Range Noble Anadarko

أعلى سعر 100 180 128 15 129 53 59 78 18 69 64 53 95 

أدنى سعر 68 107 83 2 92 27 38 48 8 36 27 26 55 

متوسط سعر السهم 84 144 106 8 110 40 49 63 13 53 46 40 75 

التغير منذ بداية العام (0.3) (0.4) (0.4) (0.9) (0.3) (0.5) (0.4) (0.4) (0.6) (0.5) (0.6) (0.5) (0.4)

جدول التغير في أسعار أسهم شركات النفط الصخري األمريكية منذ مطلع العام

EOG Pioneer Concho Linn  Cimarex Continental Marathon Hess Oasis Devon Rang
e Noble Anadark

o

صافي الدخل
(3,796) 781 197 (2,442) (1,703) (100) 3,463 (1,243) 132 (10,330) (108) (12) (5,837)

التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة
5,090 1,357 1,146 1,311 924 2,493 3,641 2,415 479 5,265 815 2,367 (182)

التدفقات النقدیة من العملیات اإلستثماریة
(5,928) (2,279) (2,535) 1,725 (1,282) (3,959) (1,947) (4,835) (821) (6,994) (1,320) (3,683) (7,273)

التدفقات النقدیة من العملیات التمویلیة
147 953 1,290 (2,751) 694 1,339 (1,504) 1,313 742 187 505 1,253 1,192 

صافي التغیر في السیولة
(691) 31 (99) 286 336 (126) 190 (1,107) 401 401 401 401 401 

التغير في صافي السيولة خالل اإلثنتي عشرة شهراً املاضية

المصدر: بلومبیرغ

المصدر: بلومبیرغ
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 يقدر أن االستهالك العالمي قد يرتفع 
بمقدار  1.5   مليون برميل

تقديرات نمو اإلقتصاد العالمي  

أوضاع المستهلكين  

أدى تصحیح أسواق البترول عن تغیر حجم النمو العالمي، حیث كان متوقعاً أن ینمو بحدود 1.15 ملیون برمیل في نھایة عام 2015 دون اي 
زیادة تذكر في الدول المتقدمة، حیث انخفض استھالك الدول المتقدمة بین عامي 2013 و 2014 بحدود 270 ألف برمیل و لم ینمو اإلستھالك 
العالمي إال 1.2 ملیون برمیل، و مع اقتراب نھایة العام 2015، یقدر أن االستھالك العالمي قد یرتفع بمقدار 1.5 ملیون برمیل، مدعوما 

بإرتفاع االستھالك في الدول المتقدمة، التي یقدر أن یرتفع استھالكھا بحدود 430 ألف برمیل.

 التحول االقتصادي و مقارنة الدول النامية: 
حسب تقدیرات صندوق النقد الدولي، فإن اإلقتصاد السعودي یتوقع نموه بنسبة 3.2% و 2.2% في عام 2015 و 2016 برغم العجز المتوقع 
بالموازنة، حیث نتوقع أن یتراوح العجز بین 369 ملیار لایر و 419 ملیار لایر، و السبب انخفاض متوسط أسعار البترول الى متوسط 44 دوالر 
للبرمیل، و كذلك ارتفاع اإلنفاقات الحكومیة بسبب زیادة المصروفات و لكننا ال نتوقع نزول االنفاق الحكومي بشكل حاد لعدة أسباب اولھا أن نسبة 
62.5 من القوة العاملة السعودیة تعمل لدى الدولة، و ثانیھا ھو ضرورة استكمال المشاریع التي تصب في الصالح العام، خصوصاً النقل العام لكبح 
ً من دور المستثمر و المشغل الى دور المشرع و  االستھالك المحلي من الوقود، و لكن من جھة اخرى نتصور بأن الدولة سوف تتحول تدریجیا

المراقب. كما أشرنا إلى ذلك في تقریرنا والذي سبق وأن صدر خالل شھر مارس الماضي بعنوان ( تطور اإلقتصاد السعودي). 

الطلـب علـى الـنفـط 2013 2014 2015* 2016* التغير

الدول املتقدمة 46.0 45.8 46.2 46.6 1%

إجمالي الطلب العاملي   90.2   91.4   92.9   94.1 2%

المصدر: أوبك

البرازيل تركيا الهند روسيا نيجيريا الصني السعودية

2014 4.8 9.9 4.9 5.2 7.8 4.1 11.7

المصدر: صندوق النقد الدولي

نسـب البطالة في الدول النامیة
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يتبع  -  التحول االقتصادي و مقارنة الدول النامية: 

ً و عودة الكثیرین الى سوق العمل عائدین من االبتعاث    ولكن لسرعة التزاید السكاني الذي یقدر بحدود 405 اآلف سنویا

الخارجي و عودة الفرص التعلیمیة و ارتفاع االجور نسبیاً، في حین ارتفعت نسبة البطالة من 9% في عام 2009 الى %11.7 

في نھایة عام 2014، حیث ارتفع عدد العاطلین بحدود 180 الف، بینما ارتفع عدد العاملین بحدود 1.1 ملیون عامل خالل نفس 

الفترة،  و السبب یعود الى ارتفاع حجم القوة العاملة المشاركة من المواطنین للسكان من 20% الى 23% وھذا من المؤشرات 

التي توضح بأن الناتج المحلي أقل من الكامن، باالضافة الى أن 39% من العاطلین یحملون شھادة الثانویة و ما فوقھا و أن 

28% من العاطلین ھم من فئة الشباب، و ھذا بخالف نسبة العاطلین في تركیا و روسیا و البرازیل و ان كانت أقل، و التي تعود 

الى خروج عمال من سوق العمل ألسباب اقتصادیة، بخالف المملكة التي ارتفعت نسبة العاطلین فیھا بسبب ارتفاع القوة العاملة، 
نتیجة تحسن مھاراتھا و ارتفاع األجور. 


ارتفاع حجم القوة العاملة المشاركة 

من المواطنين للسكان من 

 %20 الى23%

العام سعوديون سعوديين غير إجمالي
1974 6,218,361 791,105 7,009,466
1992 12,310,053 4,638,335 16,948,388
2004 16,527,340 6,120,922 22,648,262
2010 18,707,576 8,429,401 27,136,977
2025* NA NA 37,610,000

النقد مؤسسة: المصدر 

 المملكة سكان



 قراءة في 
تاريخ ومستقبل اإلقتصاد السعودي

 

www.alistithmarcapital.com
800 124 8282

�17

 القطاعات التي يتوقع 
 استمرار االستثمار بها 

القطاعات التي یتوقع االستثمار بھا ھي الخدمات الطبیة و الطاقة و اقتصاد المعرفة، حیث ال 
تزال ھذه القطاعات مطالبة للتمدد أكثر و التوسع النوعي و الكمي فیھا نتیجة تطور الخدمات و 

ارتفاع الحجم االستھالكي في االقتصاد السعودي و تطور التقنیة. 

|  الخدمات الطبیة 

یتوقع من الخدمات الطبیة زیادة االستثمارات الحكومیة و الخاصة بھا بحكم وجود القروض 
الناعمة الممولة من الدولة لدعم توسعھا، و یعود السبب الرئیس ھو انخفاض معدل األسرة للفرد 
ً 48 سریر لنفس العدد،  عن المتوسط العالمي، حیث یبلغ 20 سریر لكل 10 اآلف فرد، و عالمیا

باالضافة إلرتفاع أنماط العیش الغیر صحیة من سمنة و تدخین.  

|  قطاع الطاقة 

 و الذي یعتمد بشكل أساسي على البترول و الذي یباع بأسعار غیر اقتصادیة، حیث یقدر سعره بـ 
0.6 دوالر للجالون، و تعد المملكة أرخص دولة في العالم بعد فنزویال و إن كان عدد المركبات و 
الحافالت ضعف العدد في فزویال، و باإلضافة للطلب المتزاید على الكھرباء في المملكة و الذي 
یصل الى 56 جیجاواط في نھایة عام 2014، حیث تستھلك كمیات متزایدة من الوقود تقدر 
بحوالي 700 الف برمیل في الیوم، و تصل الى الملیون في فترة الصیف و ھذا ما أدى لالستھالك 
المتزاید للوقود محلیاً، و بحكم أھمیة البترول لالقتصاد السعودي، فإننا نتصور ظھور استثمارات 
في الطاقة البدیلة و استمرار مشاریع النقل العام، للحد من االستھالك المحلي للوقود في ظل نمو 

الطلب على الكھرباء بمعدل 8% و الذي یعد مؤشر موثوق للنمو االقتصادي و التقني.

يتوقع من الخدمات الطبية 
زيادة االستثمارات الحكومية 

و الخاصة بها بحكم وجود 
القروض الداعمة الممولة 
من الدولة لدعم توسعها
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نظرة على قطاع الخدمات المعرفية: 
قطاع التعلیم و الخدمات المعرفیة ھو مؤشر اساسي ومھم للتنمیة المستدامة و القیمة المضافة. فال تزال المملكة من الدول 
المتاخرة كثیرا بالنسبة لعدد الباحثین قیاسا مع الدول النامیة، فال یوجد بالمملكة اال (41 باحث لكل ملیون فرد) بخالف دول 
اخرى مثل تركیا التي یصل الرقم الى 67 باحث لكل ملیون و الھند 137 و البرازیل 694 والصین 1,071 وروسیا 3,191 
لكل ملیون فرد مع مراعاة ان عدد سكان جمیع ھذه الدول أعلى بكثیر من المملكة و ھو ما یعكس ان عدد الباحثین و 
تركیزھم اكبر بكثیر. وھذا محفز لزیادة االستثمار في المعرفة بحكم أن القیمة السوقیة للشركات السعودیة المدرجة اعلى من 
جمیع ھذه الدول باستثناء الصین، و كذلك حجم الصادرات الغیر مرتبطة بالموارد الطبیعیة ال یتجاوز 4% من إجمالي حجم 
الصادرات، و من ھنا تأتي الحاجة لرفع كمیة ونوعیة اإلستثمارات في المعرفة في ظل وجود راس المال و الموارد البشریة. 

خالل ھذا العام قامت السعودیة بإحداث تغییرات كبیرة لتفعیل القطاع الخاص و قطاع االعمال حیث تم تعیین مسؤلین كانوا 
یعملون لدى كبرى الشركات كمسئولین ومستشارین لتكوین طبقة مسؤلین قادمة من بیئة استثماریة تعي فرص و تحدیات 
القطاعات المعنیة. و ھي نفس الخطوة التي قامت بھا سنغافورة منذ اربعین عاما لتاسیس نھضتھا و كانت القطاعات التي 
اختیر مسؤلوھا من قطاع االعمال ھم الزراعة و الطیران المدني و الصحة و التعلیم و ھي اھم القطاعات الحیویة و ذات 

االنفقات العالیة لتحویلھا من قطاعات خدماتیة الى صناعات متعددة و متجددة الفرص الوظیفیة.

العام (اليوم/ برميل  )اإلستهالك  التغير السنوي
1995 1,255 -2.47%
1996 1,332 6.15%
1997 1,384 3.90%
1998 1,439 4.03%
1999 1,479 2.77%
2000 1,537 3.91%
2001 1,606 4.50%
2002 1,676 4.35%
2003 1,775 5.87%
2004 1,884 6.19%
2005 1,964 4.20%
2006 2,020 2.87%
2007 2,094 3.68%
2008 2,237 6.81%
2009 2,436 8.90%
2010 2,580 5.90%
2011 2,761 7.02%
2012 2,861 3.63%
2013 2,925 2.24%

وزارة اإلقتصاد: المصدر

السعودي النفط إستهالك
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توحي هذه الخطوات إلى 
نية المملكة للتحول من 

القطاع العام الى الخاص.

تشريعات جديدة: 

ايـــــــضا قـــــــامـــــــت الـــــــسعوديـــــــة بـــــــسن تشـــــــريـــــــعات عـــــــديـــــــدة لـــــــتحفيز 
االســــــــــــتثمارات و تــــــــــــعزيــــــــــــز الــــــــــــقطاع الــــــــــــخاص مــــــــــــثل الــــــــــــسماح 
للمســتثمريــن االجــانــب بــالــدخــول دون شــريــك فــي ســوق التجــزئــة 
لـرفـع جـودة الـتجارة و خـلق تـنوع فـي املـنتجات بـاالضـافـة لـتعزيـز 
صــــناعــــة الخــــدمــــات و جــــذب االســــتثمارات الــــصناعــــية و تــــسهيل 
نـــــظام الشـــــركـــــات و شـــــروط اصـــــدار الـــــتراخـــــيص، لـــــتوحـــــي هـــــذه 
الخـــــــطوات إلـــــــى نـــــــية املـــــــملكة لـــــــلتحول مـــــــن الـــــــقطاع الـــــــعام الـــــــى 

الخاص.
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اإلستنتاج: 
  

إن ما تمر فیھ المملكة الیوم من ھبوط شدید في أسعار وعجز 
في الموازنة لیس بجدید على المملكة. فقد واجھت ذلك عدة 
مرات في الماضي ولدیھا من الخبرة و الدروس التي تعلمتھا 
من تلك األزمات، حیث تعرضت المملكة إلنھیار سعر الریال 
في الخمسینیات المیالدیة وھذا ماجعلھا تعید بناء مؤسسة النقد 
بمعرفة كیفیة التعامل مع ھذه التغییرات بدلیل أن المملكة 
حافظت على سعر الصرف مع الدوالر لمدة عقدین من العجز 
في الموازنة خالل الثمانینات والتسعینات المیالدیة. و ما 
یجعلنا نتأكد إلى أن المملكة سوف تحافظ على ھذا اإلرتباط.  

نرى أن مصادر النمو وكما تشیر جمیع الدراسات أنھا سوف 
تكون من داخل أوبك مثل العراق حالیاً وإیران مستقبالً ولیبیا. 
ً بالنمو  كما نتوقع إستمراریة نمو اإلستھالك العالمي مصحوبا
اإلقتصادي و ظھور أسواق جدیدة بخالف الدول النامیة ممثلةً 

بالدول المتقدمة مثل امریكا وأوروبا.  

 أن المملكة ليست مصابة بالمرض 
الهولندي، حيث لن ينكمش اإلقتصاد 
السعودي نتيجةً إلنخفاض أسعار البترول 

كما حدث لهولندا

كما أننا النرى أن المملكة سوف تفك إرتباطھا بالدوالر فإننا 
النرى من خالل ھذا التقریر أن المملكة لیست مصابة 
بالمرض الھولندي، حیث لن ینكمش اإلقتصاد السعودي نتیجةً 
إلنخفاض أسعار البترول كما حدث لھولندا الذي أثر ظھور 
الموارد الخام فیھ على إستثمارات البالد المتنوعة. بعكس 
المملكة التي لم تكن تمتلك موارد تذكر قبل ظھور البترول و 
عبر مدخالت البترول المالیة إستطاعت صنع موارد مالیة 
متجددة وھي القاعدة التعلیمیة والصناعیة والخدماتیة والتقنیة 
التي تمتلكھا اآلن باإلضافة إلى رأس المال البشري الذي 

تمتلكھ اآلن.  

www.alistithmarcapital.com
800 124 8282

إخالء املسؤولية ‣

هـذه الـوثـيقة أعـدت مـن قـبل شـركـة اإلسـتثمار لـألوراق املـالـية والـوسـاطـة ( االسـتثمار كـابـيتال) فـي مـديـنة الـريـاض، فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة. وهـي مـعده لـالسـتخدام الـعام لـعمالء شـركـة االسـتثمار كـابـيتال وال يـجوز إعـادة تـوزيـعها أو إعـادة إرسـالـها أو نشـرهـا، جـزئـيا أو بـالـكامـل، بـأي شـكل أو طـريـقة، دون مـوافـقة خـطية صـريـحة مـن شـركـة االسـتثمار كـابـيتال. اسـتالم ومـراجـعة وثـيقة الـبحث هـذه تـشكل ‣
مـوافـقتك عـلى عـدم إعـادة تـوزيـع أو إعـادة إرسـال أو اإلفـصاح لـألخـريـن عـن املـحتويـات واألراء، واألسـتنتاجـات أو املـعلومـات الـواردة فـي هـذه الـوثـيقة قـبل الـكشف الـعلني عـن مـثل هـذه املـعلومـات مـن قـبل شـركـة االسـتثمار كـابـيتال. كـما أن املـعلومـات واألراء الـوارده فـي هـذه الـوثـيقة ال تـشكل عـرضـاً وال تـعتبردعـوة مـقدمـه لشـراء أو بـيع أيـة أوراق مـالـية أو مـنتجات اسـتثماريـة أخـرى مـتعلقة بـتلك األوراق املـالـية أو 
االسـتثمارات. أعـدت هـذه الـوثـيقة بـاسـتخدام الـبيانـات واملـعلومـات الـتي تـم جـمعها مـن مـصادر مـوثـوق بـها وال نـقدم أي ضـمانـات (صـريـحة أو ضـمنية) أو وعـود وال نتحـمل أي مـسؤولـية أو تـبعات عـن دقـة أو اكـتمال تـلك املـعلومـات املـقدمـة. كـما أن شـركـة االسـتثمار كـابـيتال ال تـقر بـأن املـعلومـات الـتي تـتضمنها هـذه الـوثـيقة غـير مـضللة أو خـالـيه مـن األخـطاء أو مـناسـبة ألي غـرض مـعني. إن األداء الـسابـق لـيس 
بـالـضرورة دلـيالً عـلى األداء فـي املسـتقبل. يـجب عـلى املسـتثمريـن مـالحـظة أن الـربـح املـتحقق مـن هـذه األوراق املـالـية أو غـيرهـا مـن االسـتثمارات، إن وجـدت، قـد تـتقلب، كـما أن األسـعار أو قـيمة تـلك األوراق املـالـية واالسـتثمارات قـد تـرتـفع أو تـنخفض. أن الـتقلبات فـي أسـعار الـصرف لـها آثـار سـلبية عـلى الـقيمة أو الـثمن، أو الـربـح الـناتـج مـن اسـتثمارات مـعينة. وبـناء عـليه، يـمكن للمسـتثمريـن أن يـحصلوا 
عـلى عـائـد أقـل مـن املـبلغ املسـتثمر أصـال. االسـتثمارات تـخضع لـعدد مـن املـخاطـر املـرتـبطة بـاالسـتثمار فـي األسـواق املـالـية وعـلى املسـتثمريـن أن يـدركـوا أن قـيمة االسـتثمار يـمكن أن تـقل أو تـرتـفع فـي أي وقـت. لـيس املـقصود مـن هـذه الـوثـيقة تـقديـم املـشورة فـي مـجال االسـتثمارات الـشخصية ألنـها ال تـأخـذ فـي االعـتبار األهـداف االسـتثماريـة أو الـوضـع املـالـي أو االحـتياجـات املحـددة ألي شـخص مـعني قـد 
يسـتلم هـذه الـوثـيقة. يـجب عـلى املسـتثمريـن أخـذ املـشورة املـالـية، والـقانـونـية أو الـضريـبية بـشأن االسـتراتـيجيات االسـتثماريـة أو مـدى مـالئـمة االسـتثمار فـي أوراق مـالـية، أو اسـتثماريـة أخـرى الـتي نـاقشـتها أو اوصـت بـها هـذه الـوثـيقة. ملـزيـد مـن املـعلومـات والـتفاصـيل حـول الـصناديـق الـتي تـرغـب فـي االسـتثمار فـيها، يـرجـى الـرجـوع إلـى شـروط وأحـكام الـصناديـق ذات الـصلة وتـقرأهـا بـعنايـة، بـما فـي ذلـك قـسم 
املـخاطـر لـلصندوق املسـتهدف. نـسخة مـن الشـروط واألحـكام لجـميع الـصناديـق  مـتاح عـلى املـوقـع اإللـكترونـي لشـركـة االسـتثمار كـابـيتال. إن شـركـة االسـتثمار كـابـيتال جـنبا إلـى جـنب مـع الشـركـات الـتابـعة لـها ومـوظـفيها، ليسـت مـسؤولـة عـن أي خـسائـر مـباشـرة أو تـبعية أو األضـرار الـتي قـد تـنشأ بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـرعـن أي اسـتخدام لـلمعلومـات الـواردة فـي هـذه الـوثـيقة. هـذه الـوثـيقة والـتوصـيات 
الـواردة بـها غـير قـابـلة لـلتغيير دون إشـعار مسـبق. شـركـة االسـتثمار كـابـيتال ال تتحـمل أيـة مـسؤولـية عـن تحـديـث املـعلومـات الـواردة فـي هـذه الـوثـيقة. إن هـذه الـوثـيقة ليسـت مـوجـهه أو مـعدة لـلتوزيـع أو السـتخدامـها مـن قـبل أي شـخص أو كـيان  سـواء مـواطـن أو مـقيم يـقع فـي أي مـكان، أو دولـة، أو بـلد أو أيـة واليـة قـضائـية أخـرى، يـكون هـذا الـتوزيـع أو النشـر أو الـتوافـر أو االسـتخدام مـخالـفاً لـلقانـون و يـتطلب 

من شركة االستثمار كابيتال أو أي من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية.

‣  مـــازن بن تركي الســــديري     |    رئيس قسم األبحاث
‣ malsudairi@alistithmarcapital.com :للتواصل

إن المملكة العربیة السعودیة تعیش 
مرحلة تحول في إقتصادھا ینظر إلیھ 
العالم من إقتصاد أكبر مستثمر فیھ ھو 
الدولة، إلى إقتصاد یصنع فیھ القطاع 
الخاص الخدمات والوظائف لتتحول 
القطاعات الخدماتیة إلى صناعات 

إستثماریة.  


