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 موضوع الشهر:
 النفط يضغط على االقتصاد السعودي 

  رغم أن السوق ال يزال في مرحلة استعادة التوازن، فإن المعروض الزائد لم يختفي تماًما بعد
 وسوف يستغرق األمر وقًتا أطول مما توقعه المسؤولون في منظمة األوبك في الوقت الحالي.

 
  وفي تبعات استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي هبط الجنيه اإلسترليني نتيجة لذلك

% من قيمته 1..3عاًما، و خسر الجنيه اإلسترليني ما نسبته  13إلى أدنى مستوياته خالل 
دوالر. هذا وشهد  3.1منذ بداية العام حتى اآلن بحلول منتصف شهر يوليو، حيث بلغت قيمته 

في شهر يوليو، مما يدل  8.1-إلى  1..3األلماني تراجًعا من  ZEWمؤشر تفاؤل المستثمر 
على وجود مخاوف من أن يؤدي قرار بريطانيا بالخروج من االتحاد األوروبي إلى إضعاف 

 التعافي االقتصادي الهش بالمنطقة.
 
  ورغم الزيادة المضطردة في سعره، 1.32وصل الذهب اآلن إلى أعلى سعر له منذ مارس ،

فإن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى إخماد هذا الصعود المتسارع، من بينها اتخاذ مجلس 
 االحتياطي الفيدرالي إلجراءات أكثر تشدًدا.

 
  منذ بداية العام، فإن الحكومة تستعد حالًيا .0ورغم تعافي أسعار النفط الخام بحوالي %

للشروع في بيع سنداتها الدولية األولى تزامًنا مع دول الخليج األخرى وذلك بتفويضها لعدة 
 شركات استثمارية دولية لقيادة هذه العملية.

 
  على الصعيد المحلي، تزامن حلول شهر يونيو مع شهر رمضان المبارك، األمر الذي خلف

هدوًءا على نشاط السوق، حيث حققت السوق المالية السعودية )تداول( ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 
 % شهرًيا رغم اإلعالن عن خطة التحول الوطني في مطلع شهر يونيو.1..

 
  متجاوزاً معدل 1.1أشهر حالًيا  1وصل سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة ،%

%، ومن ثم نالحظ وجود نشاط كبير في 1إعادة الشراء بمؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 
مليار لاير في مايو، حيث تقترض البنوك بضمان  1.8اتفاقيات إعادة الشراء التي وصلت إلى 

أرصدتها من السندات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل عجز السيولة في 
 سوق ما بين البنوك.

 
  خلف األثر المتراكم النخفاض المؤشرات االقتصادية دون المستوى أعباًء على االقتصاد

حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للربع األول بنسبة  1..1مسجالً أبطأ معدل نمو له منذ 
 % مقارنة بالعام الماضي.3.0
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مللليلار لاير  .01تستهدف خطة التحول الوطني في السعودية إلى رفع العائدات غير النفطية إلى 
مليلار لاير  228. وقد تم رصد 1.30مليار لاير في عام  381.0، بعد أن كانت .1.1بحلول 

مللليلار  181أعوام، تساهم الحكومة فيها بمبلغ  0لتنفيذ الخطة تقريًبا على مدار إطار زمني مدته 
مليار لاير. وسليململثلل جلذب رؤوس األملوال  371لاير مع توقع أن يساهم القطاع الخاص بمبلغ 

من القطاع الخاص تحدًيا إذا نظرنا بعين االعتبار إلى بطء نلملو االقلتلصلاد اللملحلللي واللملخلاطلر 
 الجيوسياسية في المنطقة. 
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 مؤشرات االقتصاد الكلي 

 المصدر: تومسون رويترز، مؤسسة النقد السعودي، وتقديرات البنك األهلي التجاري

2016F 2015P 2014 2013 2012 2011

قطاع اإلنتاج

45.0 50.2 97.2 106.4 110.2 108.1 متوسط سعر النفط  السعودي الفوري، الخام العربي الخفيف )دوالر أمريكي/لكل برميل(

10.2 10.2 9.7 9.6 9.8 9.3 متوسط إنتاج النفط الخام اليومي )مليون برميل يومياً(

2,322.3 2,449.6 2,826.9 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الحالية )مليار لاير سعودي( 2,510.7 2,752.3 2,791.3

620.1 654.1 754.8 745.3 734.9 670.4 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الحالية )مليار دوالر أمريكي(

1.7% 3.4% 3.6% 2.7% 5.4% 10.0% معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي

4.5% 2.2% 2.7% 3.5% 2.9% 3.7% التضخم في مؤشر أسعار المستهلك )التغيير السنوي المتوسط بالنسبة المئوية(

القطاع الخارجي

-63.7 -53.5 73.8 135.4 164.8 158.5 رصيد الحساب الجاري، مليار دوالر أمريكي

-10.3% -8.2% 9.8% 18.2% 22.4% 23.6% رصيد الحساب الجاري/إجمالي الناتج المحلي

539.0 609.7 725.2 717.7 648.5 535.9 صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد السعودي )مليار دوالر أمريكي(

قطاع المالية العامة

586.3 608.0 1044.4 1,156.4 1,247.4 1,117.8 اإليرادات الفعلية )مليار لاير(

897.0 975.0 1140.0 976.0 873.3 826.7 النفقات الفعلية )مليار لاير(

6.8% 13.4% 33.3% 19.0% 26.6% 42.5% تجاوز اإلنفاق، %

-310.7 -367.0 -95.6 180.3 374.1 291.1 إجمالي رصيد الميزانية )مليار لاير(

-13.4% -15.0% -3.4% 6.5% 13.6% 11.6% رصيد الميزانية / إجمالي الناتج المحلي

69.2 79.2 103.6 82.6 73.9 75.3 سعر النفط عند نقطة التعادل

القطاع المالي

3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 سعر صرف الدوالر األمريكي/اللاير السعودي

2.5% 2.6% 11.9% 10.9% 13.9% 13.3% النمو في الكتلة النقدية اإلجمالية )ثالثة أشهر(

5.3% 9.8% 11.9% 12.1% 16.4% 11.0% النمو في االئتمان للقطاع الخاص

2.5% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 0.7% متوسط سعر الفائدة على الودائع باللاير السعودي لثالثة أشهر

0.9% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي لثالثة أشهر

160.0 56.4 70.4 68.7 55.2 40.9 الهامش، بنقاط األساس، سايبور-ليبور
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 012وال يزال إجمالي احتياطي النفط الخام في الواليات اللملتلحلدة علنلد مسلتلوى 
مليون بلرمليلل.  ..3مليون برميل، وهو أعلى من متوسط الخمس سنوات بمقدار 

كما خطت حفارات النفط الصخري األمريكية خطوة كبليلرة فلي خلفلض األسلعلار 
وتحسين اإلنتاجية. ونظًرا لتعافي أسعار النفط، فإن االنتباه اآلن موجه إلى جلهلات 
إنتاج النفط الصخري بالواليات المتحدة والذي من المحتمل أن يكون ملربلحلاً علنلد 

دوالر للبرميل. ومن الظاهر أن االنخفاض فلي علدد اللحلفلارات وصلل  .0سعر 
إلى أدناه، وقد شهدت األسابيع القليلة الماضية زيادات طلفليلفلة، األملر اللذي ربلملا 

 20يكتسب زخًما إذا ما استمرت أسعار النفط في الثبات على سعر يلتلراوب بليلن 
دوالر للبرميل. وصرب جهاز إحصاءات اللطلاقلة اللدولليلة بلأنله فلي ظلل  .0إلى 

الظروف الحالية انخفض إنتاج الواليات المتحدة بمعدل مليون بلرمليلل يلوملًيلا ملن 
مللليلون  1.7ليقف علنلد ملعلدل  1.30أعلى مستوياته التي وصل إليها في يونيو 
 برميل يومًيا في يونيو من العام الحالي. 

 
رغم حالة عدم التيقن في توقعات النمو العالمية التي نشهدها منذ مطلع العلام، فلإن 
الواردات وبيانات االستهالك األخيرة يشيران إلى أن الصليلن واللهلنلد واللواليلات 
المتحدة ستساهم من جديد في تحقيق نمو سنوي عاللملي فلي اللطلللب علللى اللنلفلط 

مليون برميل يومًيا. وقد يتباطأ النمو في أوروبلا، وللكلن ال يلنلبلغلي أن 3.1بواقع 
يؤثر ذلك بشكل كبير على الطلب العالمي. ورغم أن السوق ال تلزال فلي ملرحلللة 
استعادة التوازن، فإن المعروض الزائد لم يختفي تماماً بعد وسوف يستغرق األملر 
وقًتا أطول مما توقعه المسؤولون في ملنلظلملة األوبلك فلي اللوقلت اللحلاللي. وملن 

مليون بلرمليلل يلوملًيلا فلي  3.70المتوقع أن يتخطى المعروض االستهالك بمعدل 
مليون في شهلر يلونليلو، كلملا قلد  3.0الفترة الحالية، وذلك مقارنة بما يقدر بـنحو 

 يرتفع العرض الزائد إذا استمر منتجو منظمة األوبك في زيادة اإلنتاج. 

دوالر للبرميل مرتلفلعلا  .0اقترب سعر التداول في خام برنت في شهر يونيو إلى 
% عن معدالته المنخفضة في مطلع اللعلام، لليلصلل ملتلوسلط .7بنسبة تزيد على 

دوالر لللبلرمليلل. هلذا وشلهلدت سلوق اللنلفلط  21.0السعر في النصف األول إلى 
انتعاًشا بفضل عدد من االضطرابات في العرض، وخصوًصا في نيجليلريلا وكلنلدا 
وليبيا، وبفضل المؤشرات الواضحة التي تدلل على الطلب المستمر علللى اللنلفلط، 
خاصة من الصين والهند والواليات المتحدة، وهذه التطورات كانت كافليلة للتلللغلي 
تأثير عودة اإلنتاج اإليراني. ولكن هدأ ارتفاع سعر النفط منذ مطلع شلهلر يلولليلو، 
حيث كانت االضطرابات التي تلكلتلنلف اسلتلفلتلاء خلروج بلريلطلانليلا ملن االتلحلاد 
األوروبي وعودة المخاوف حول زيادة فائض العرض للنفط سلبلًبلا فلي انلخلفلاض 
األسعار. ونتيجة لحالة عدم التيقن بسبب خروج بريطانيا ملن االتلحلاد األوروبلي، 
زادت حدة المخاوف بشأن نمو الطلب على النفط. وهو ما جلاء علقلب اللتلطلورات 
األخيرة في نيجيريا وليبيا، والتي أشارت إلى أن التلوقلف غليلر اللملخلطلط لله فلي 
المعروض النفطي نتيجة للهجلملات علللى خلطلوط األنلابليلب فلي نليلجليلريلا وعلن 
الصراعات المستمرة في ليبيا قد بدأ في التالشي. أضف إلى ذلك فإن االضلطلراب 
في المعروض النفطي بسبب الحرائق الهائلة في كلنلدا قلد هلدأ،  وقلد أثلرت هلذه 

دوالر  22و 21األمور سلباً على أسعار النفط حيث تراوب سلعلر اللتلداول بليلن 
للبرميل خالل األسبوعين الماضيين. وعالوة على ذلك، فإن عودة فائض اللعلرض 
والتي جاءت لتعاكس تدني اإلنتاج من الدول غير األعضاء فلي ملنلظلملة األوبلك، 
من المرجح أن تتسبب في إطالة مرحلة إعادة التوازن، وتحول تركيز السوق ملرة 
ثانية إلى المخزون الفائض، والذي يبدو أنه سيضع سقًفا لألسعلار اللحلالليلة للللنلفلط 

 الخام.
 

مليون برميلل يلوملًيلا  11..وعلى صعيد العرض زاد إنتاج منظمة األوبك بمعدل 
مليون برميل يومًيا في شهر يونيو، وذلك طبقلا للملا صلرحلت  11.81ليصل إلى 

به الوكالة الدولية للطاقة. وقد قارب اإلنلتلاج السلعلودي ملن اللوصلول إللى اللرقلم 
مللليلون بلرمليلل يلوملًيلا. وال تلعلتلزم 20..3القياسي حيث سجل الشهر الملاضلي 

المملكة إغراق السوق، ولكنها ستواصلل زيلادة اإلنلتلاج ملن أجلل تلللبليلة اللطلللب 
مللليلون بلرمليلل  1.1المتزايد. وعلى الجانب اآلخر في إيران، ارتفع اإلنتاج ملن 

مليون برميل يومًيا في شهر يلونليلو. غليلر  1.8ليصل إلى  1.30يومًيا في نهاية 
أن قدرة إيران على زيادة إنتاجها ال يمكن التيقن به، وذلك نظًرا للصعوبلات اللتلي 

 10..تواجهها في تأمين االستثمارات. أما ليبيا، فلبلللغلت صلادراتلهلا ملن اللنلفلط 
مليون برميل يومًيا في شهر يونيو، وذلك طبًقا لما صرحت به المؤسسة اللوطلنليلة 
الليبية للنفط، غير أنها ال تزال عرضة لالنتكاس نظًرا للاللضلطلرابلات السليلاسليلة. 

 : تطورات أسعار النفط، منذ بداية العام وحتى اآلن 1الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز

 : التغيرات الشهرية في إنتاج النفط في منظمة األوبك2الرسم البياني 

 المصدر: مسح منظمة األوبك

 سوق النفط
 زيادة المعروض تحد من ارتفاع سعر النفط الخام

 سعيد الشيخ

  s.alshaikh@alahli.comكبير االقتصاديين | 

-٠١١ ٠١١ ٦١١
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الصين الشعبي التزامه تجاه تحرير قيمة عملة الرنمينبي مع االحتفاظ بلاسلتلقلراره. 
هذا وسجل اليوان الرينمنبي الصيني بحلول منتصف شهر يوليلو أدنلى مسلتلويلات 

% 1.1يوان ملنلخلفلًضلا بلنلسلبلة  8.7أمام الدوالر ليستقر عند  .1.3له منذ عام 
 مقارنة بالعام الماضي.

 
كما سجل الين الياباني في الثامن من شهر يوليو أعلى مستويات له منذ بداية العلام 

أمام الدوالر األمريكي علللى خلللفليلة السلعلي علن ملالذ  ملن. وقلد  0...3بقيمة 
أثارت االنتخابات البرلمانية اليابانية التي فاز بها االئتالف الحاكم علودة اإلصلالب 
االقتصادي الثالثي الذي يناصره شينزو  بي )أبينوميكس(. وبلاللرغلم ملن أن أول 
إصالحين، وهما سياسة التحفيز المالي والنقدي، مطبقين بالفعل، إال أن اإلصلالب 
التنظيمي يبدو غير قادًرا على اللحاق بهما. وبالرغم من اتلخلاذ شليلنلزو أبله قلرار 
تأجيل ضريبة االستهالك الثانية مرة أخرى، فال يزال ملن اللملرجلح انلتلهلاج بلنلك 

 اليابان لمزيد من سياسات التحفيز النقدية رغم معدالت الفائدة السلبية.

هبط الجنيه اإلسترليني في أعقاب االستفتاء علللى خلروج بلريلطلانليلا ملن االتلحلاد 
عاًما، حيث خسر اللجلنليله اإلسلتلرلليلنلي ملا  13األوروبي إلى أدنى مستوياته منذ 

% من قيمته منذ بداية العام حتى منتصف شهر يولليلو، حليلث بلللغلت 1..3نسبته 
األلماني تراجلًعلا ملن  ZEWدوالر. هذا وشهد مؤشر تفاؤل المستثمر  3.1قيمته 
في شهر يوليو، مما يدل على وجود مخاوف من أن يؤدي قلرار  8.1-إلى  1..3

بريطانيا بالخروج من االتحاد األوروبلي إللى إضلعلاف تلعلافلي االقلتلصلاد اللهلش 
بالمنطقة. وقد تعهد البنك المركزي األوروبي بتوفير كل ما يلزم من سيولة ملالليلة 
لتجنب التأثير السلبي لخروج بريطانيا ملن االتلحلاد األوروبلي علللى اللنلملو. هلذا 
وتراجع اليورو إلى مستويات مارس بعد انتعاشه لفترة وجيلزة فلي اللربلع اللثلانلي 

 % مقارنة بالسنة الماضية.1دوالر أمريكي مرتفًعا بنسبة  3.3ليستقر عند 

تشهد أسواق صرف العمالت األجنبية تعافًيا نسبًيا في علملالت األسلواق اللنلاشلئلة 
نتيجة تأخر مجلس االحتياطي الفيدرالي في اتخلاذ أي إجلراء. فلفلي ملطلللع شلهلر 
يوليو، شهد الين الياباني ارتفاًعا ليصل إلى أعلى مستويات له منلذ شلهلر نلوفلملبلر 

علاًملا أملام  13، في حين سجل الجنيه اإلسترليني أدنى مستوياته منذ 1.31عام 
الدوالر األمريكي. ويعيق كل من استفتاء بريطانيا بالخروج من االتحاد األوروبلي 
واإلحصائيات المتباينة لالقتصاد الكلي بالصين مجلس االحتياطلي اللفليلدراللي ملن 
رفع أسعار الفائدة مرة ثانية، والذي من شأنه أن يدعم انتعاش اللعلملللة األملريلكليلة 

. وعلى صعيٍد  خر، فكلما اقلتلربلنلا ملن ملوعلد 1.38خالل الربع الثاني من عام 
انتخابات الرئاسة األمريكية، زادت التعقيدات أمام مجللس االحلتليلاطلي اللفليلدراللي 
للتأكد من حركة أساسيات السوق. وتستمر قوة الدوالر اآلخذة فلي االرتلفلاع يلوًملا 
بعد يوم، وخاصًة بعد استفتاء بريطانيا على الخروج ملن االتلحلاد األوروبلي، فلي 
الضغط على نمو االقتصاد األمريكي نظًرا الرتفاع أسلعلار الصلادرات. ويلوضلح 
تقرير الوظائف األمريكي أن الوظائف غير الزراعية قد تعافت بشكل أكبر بمعلدل 

فرصلة علملل  ...,33فرصة عمل بعد انخفاضها في شهر مايو إلى ...,117
% علللى أسلاس 3فقط. كما سجل مؤشر أسعار المستهلك األمريكي ارتفاًعا بنسبة 

سنوي في شهر يونيو مما دعم زيادة قيمة الدوالر األمريكلي. وبلاللنلظلر إللى هلذه 
العوامل، فمن المحتمل أن يستمر مجلس االحلتليلاطلي اللفليلدراللي علللى سليلاسلاتله 
التيسيرية في انتظار ورود بيانات أفضل للتضخم ولالقتصاد الكلي اللعلاللملي. هلذا 

فلي  8.8.واستقر مؤشر الدوالر األمريلكلي ملقلارنلة بلاللعلملالت األخلرى علللى 
 % منذ بداية العام حتى تاريخه.1.3منتصف شهر يوليو، منخفًضا بنسبة 

تأتي الصين في طليعة المخاطر لألسواق اللعلاللمليلة رغلم أن إحصلائليلات اللنلاتلج 
% مقارنة باللعلام 8.7اإلجمالي المحلي للربع الثاني جاءت موافقة للتوقعات بنسبة 

الماضي. وقد تباطأ نمو استثمارات األصول الثابتة في اللنلصلف األول ملن اللعلام 
. وجاء الثلبلات ...1%، مسجالً أدنى نسبة له منذ شهر مارس لعام .ليصل إلى 

في أداء الناتج اإلجمالي المحلي نتيجة لنمو قطاع العقار واإلنشاء، وهلو االرتلفلاع 
الذي من غير المرجح أن يستمر. ويستهدف مكتب اإلحصائليلات الصليلنلي بشلكلل 

%، وهلو األملر اللذي 7% و8.0رسمي تحقيق معدل نمو سنوي يتراوب ما بين 
يبدو فيه شيء من التفاؤل نظًرا للتراجعات المتوقعة في السلوق. وارتلفلعلت نسلبلة 

% في النصف األول ملن السلنلة فلي اللوقلت اللذي 11.0استثمارات الدولة بنسبة 
تراجع فيه معدل االستثمارات من القطاع الخاص، كملا ازداد اإلنلفلاق اللحلكلوملي 

%، مما نتج عنه في نهاية المطاف زيادة معدل االئتلملان اللملصلرفلي ...3بنسبة 
% مقارنة بالعام الماضي بحلول نهاية شلهلر يلونليلو. وقلد جلدد بلنلك 32.1بواقع 

 : قيمة الدوالر واليورو في سوق تبادل العمالت 3الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز

 : التغير في أسعار الصرف األجنبي الشهرية4الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز

 العمالت األجنبية
 اعتدال سعر صرف الدوالر أمام حالة التكيف لالحتياطي الفيدرالي

 ياسر الداوود
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، ورغلم اللزيلادة 1.32وصل سعر الذهب اآلن إلى أعلى مستوياته ملنلذ ملارس 
الثابتة في سعره إال أنه يوجد عدة عوامل من شأنها أن تضعلف ملن صلعلوده ملن 
بينهم احتمالية قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وعلللى صلعليلد 
 خر، تمعزز معدالت االقتراض في اليابان وأوروبا اللتلي انلخلفلضلت دون الصلفلر 
قيمة السبائك، كما توفر حد أدنى لألسعار فوق مستويات العام السابق. وباإلضلافلة 
لذلك، فإن التوقعات المتعلقة بانتهاج اليابان لمزيد من سيلاسلات اللتلحلفليلز اللنلقلديلة 
تصب في صالح الذهب فلطالما كلان اللذهلب ملالًذا  ملًنلا للللقليلملة واللتلحلوط ضلد 

 التضخم.

 
% منذ بدايلة اللعلام حلتلى تلاريلخله وذللك 8.1ارتفعت قيمة السلع الزراعية بنسبة 

نلقلطلة فلي  ....1وفًقا لمؤشر غولدمان ساكس للسلع الزراعية الذي استقر عند 
منتصف شهر يوليو. فمنذ بداية العام أدت الوفلرة فلي ملحلصلول اللقلملح وخلاصلة 

سنلت للكلل بلوشلل  218محاصيل البحر األسود الرخيصة إلى ثبات األسعار عند 
% منذ بداية العام حتى تلاريلخله. 32.8وبالتالي تكون األسعار قد انخفضت بنسبة 

كما أن التأثير المحدود للظلاهلرة اللنليلنليلو اللملنلاخليلة للم يضلعلف تلوقلعلات إنلتلاج 
المحصول الذي ظل مسجالً رقًما قياسًيلا ملن حليلث علائلد اللملحلصلول. وبلحلللول 
منتصف شهر يوليو، انخفضت أسعار العقود اآلجلة للملحلصلول اللذرة ملنلذ بلدايلة 

سنت لكلل بلوشلل. ملن نلاحليلة  127% لتستقر عند 7.0العام حتى تاريخه بنسبة 
أخرى سجل محصول فول الصويا زيادة مضاعفة في سعره منذ بداية العام وحتى 

سلنلت للكلل  80.1.,3% حيث ارتلفلع سلعلره لليلصلل إللى 13.3تاريخه بنسبة 
 بوشل.

تحسنت  فاق أسعار السلع بعد خفض مجلس االحتياطي الفيدرالي من حدة خلطلابله 
برفع سعر الفائدة. ومن المحتمل أن يستمر ملجلللس االحلتليلاطلي اللفليلدراللي علللى 
سياساته التيسيرية على مدار السنة وهو األمر الذي تسبب في دعلم ارتلفلاع قليلملة 
أسعار السلع. وباإلضافلة إللى ذللك، فلإن اللعلزوف علن اللملخلاطلرة بلعلد خلروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي قد أدت إلى زيادة جاذبية الذهب والمعادن الثلمليلنلة، 
في حين تسبب االرتفاع الموسمي في الطلب على النفط إللى زيلادة أسلعلار اللنلفلط 
الخام. أما قيمة المعادن الصناعية، فانتعشت منذ شهر يلونليلو علللى خلللفليلة تلأخلر 
مجلس االحتياطي الفيدرالي من اتخاذ أي إجراء وتحسن الفروق في أسعار الفلائلدة 
في األسواق الناشئة. كملا ارتلفلع ملؤشلر رويلتلرز جليلفلريلز سلي  ر بلي بلحلللول 

 .111% مستقًرا عند 1..3منتصف شهر يوليو بنسبة 

 
% ملنلذ بلدايلة اللعلام 0ارتفعت أسعار النحاس بحلول منتصف شهر يوليو بنلسلبلة 

دوالر في حين ارتفعت أسعار األلومنيوم ملنلذ بلدايلة  23.,2حيث بلغ سعر الطن 
دوالر ملدفلوعلاً  .3,88% إذ بلللغ سلعلر اللطلن 7..3العام حتى تاريخه بنسبة 

بارتفاع تكلفة إقفال أفران الصهر وتجاوز اإلنتاج الطاقة االستيعابليلة. وقلد يىلعلزى 
زيادة الطلب على المعادن األساسية إلى إعادة تخزين الصين لتلللك اللملعلادن وهلو 
األمر المغاير للطلب الفعلي للمستخدمين النهائيين حيث ازداد مخزون الموانئ فلي 

. وفلي شلهلر يلونليلو، 1.32الصين إلى أعلى مستوياته منذ شهر ديسلملبلر للعلام 
% 0.0كشفت مخازن بورصة لندن للمعادن انخفاض مخزون األلومنيوم بلنلسلبلة 

مليون طن في حين ارتفلع ملخلزون اللنلحلاس فلي ملخلازن  1.1شهرًيا أي بمعدل 
ألف طن. علالوًة  3..31% شهرًيا أي بمعدل 11.0بورصة لندن للمعادن بنسبة 

نقطة فلي  .0على ذلك، انخفض المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الصيني إلى 
شهر يونيو موضًحا ثباًتا فلي حلركلة اللملؤشلر، فلي حليلن سلجلل ملؤشلر ملديلري 

في شهر يونليلو أسلرع هلبلوط علللى ملدار أربلعلة  Caixinالمشتريات الصناعي 
نقطة. ومن اللملتلوقلع أن نلالحلظ اسلتلقلراًرا فلي أسلعلار  21.8أشهر مستقراً عند 

المعادن األساسية في الوقت الذي يستعيد فيه الدوالر بلعلًضلا ملن قلوتله ويلواصلل 
أداء االقتصاد األمريكي االبتعاد عن أوروبا واألسواق الناشئة. وفلي اللوقلت اللذي 
توجه األسواق المالية انتباهها نحو تداعيات بريطانيا اللنلاتلجلة علن خلروجلهلا ملن 
االتحاد األوروبي، فإن كل من مخاطر االنتخابات األسبانليلة وملخلاطلر انلتلخلابلات 
الرئاسة األمريكية ومخاطر ارتفاع نسبة ديون الشركات في الصين تعلزز اللطلللب 
على األصول اآلمنة مثل الذهب الذي ارتفع بحلول منتصف شلهلر يلولليلو بلنلسلبلة 

دوالر للكلل أونصلة.  3,111.1% مقارنة بالعام الملاضلي مسلتلقلًرا علنلد 18.3

 : رويترز جيفريز مقابل الذهب 5الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز

 : المعادن األساسية6الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز
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 استمرار ارتفاع أسعار السلع بحلول شهر يوليو
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% مقارنة بالعام الماضي للتلصلل 1.7العمالت للشهر السادس على التوالي بنسبة 
مليار لاير. وتعزز اللنلملو فلي اللودائلع شلبله اللنلقلديلة ملن خلطلابلات  3.1.3إلى 

% مقارنة بالعام الماضلي حليلث بلللغلت 7..0االعتماد المستندية التي نمت بنسبة 
مليار لاير. وعلللى اللجلانلب اآلخلر، تلراجلعلت اللودائلع بلاللعلملالت  31.7قيمتها 

 مليار لاير. 301.1% لتصل إلى 1األجنبية بنسبة 

 
سجلت نسبة التضخم السنوية في شهر مايو أدنى معدالتها منذ بدايلة اللعلام بلنلسلبلة 

%، ونظرا لقرار الحكومة في شهلر يلنلايلر بلتلقللليلل دعلم اللطلاقلة، ارتلفلعلت 2.3
مؤشرات األسعار للمرافق واللنلقلل إللى أكلثلر ملن الضلعلف. وقلد سلجلل ملؤشلر 

% مقارنة بلاللعلام اللملاضلي، ملتلأثلًرا 7.7األسعار للمرافق واإلسكان زيادة بنسبة 
بشكل أساسي باالرتفاع في فواتير المرافق بينما ارتفع مؤشر األسعار للنلقلل بلقلوة 

% مقارنة بالعام الماضي. ويأتي الضغلط بلاللتلدنلي نلتليلجلة االرتلفلاع 33.1بنسبة 
% ملقلارنلة بلاللعلام 1..البسيط في مؤشر األسعار للمشروبات واألغلذيلة بلنلسلبلة 

% 1.1الماضي إضافة إلى انخفاض مؤشر األسعار للفلنلادق واللملطلاعلم بلنلسلبلة 
مقارنة بالعام الماضي. ولذا نتوقع أن يظل معدل التضخم ثابًتا هذا اللعلام لليلسلتلملر 

 %.2.1في مقاربته لنسبة 

% ملتلأثلرا 1.1في شهر مايو تقلص العرض النقدي الكلي فلي اللململللكلة بلنلسلبلة 
مللليلار لاير حليلث  1.1.7لمبلغ  )M0(بتراجع الودائع. ووصلت القاعدة النقدية 

% مقارنة بالعام الماضي. ورغم االرتفاع اللبلطليء ملنلذ يلنلايلر 1انخفضت بنسبة 
 1لودائع المؤسسات المالية العامة لدى مؤسسة اللنلقلد اللعلربلي اللذي وصلل إللى 

مليار لاير، إال أن الودائع المصرفية لدي المصرف المركزي ظلت ضعيفلة حليلث 
مليار لاير. وعلى أساس المقارنة السنوية فإن ودائع المؤسسات اللملالليلة  8.بلغت 

، بليلنلملا تلقلللصلت اللودائلع 1.30% ملنلذ ملايلو 03.8العامة تراجعلت بلنلسلبلة 
% خلالل نلفلس اللفلتلرة. أضلف 0.3المصرفية لدى مؤسسة النقد السعودي بنسبة 

إلى ذلك، إن السحوبات الكبيرة جاءت نتيجة لعجز موازنة الحكوملة، األملر اللذي 
قلص مستوى السيولة المصرفية بسبب إصلدار السلنلدات. كلملا تضلاعلف إصلدار 
السندات الحكومية القائمة التي في حوزت المصارف السعودية إلى ثالثة أضلعلاف 

مليار لاير بحلول نهاية مايو. وعلى الرغم من ارتلفلاع  301.0تقريًبا لتبلغ قيمتها 
% منذ بداية العام إال أن اللحلكلوملة تسلتلعلد حلاللًيلا .0أسعار النفط الخام بحوالي 

لإلفصاب عن بيع سنداتها الدولليلة األوللى علللى قلدم اللملسلاواة ملع دول اللخللليلج 
األخرى وذلك بتفويضها لعدة شركات استثمارية دولية بقيادة هذه العمليلة. ويلملثلل 
هذا اإلصدار تدفًقا رأسمالياً، والذي بلدوره سليلخلفلف ملن ضلغلط علجلز السليلوللة 
وسيقلل من العبء الواقع على نظام النقد المحلي. وال يلزال حلجلم اإلصلدار أملًرا 
في طي التكهنات، وذلك على الرغم من أننا نلتلوقلع سلللوك نلهلج تلدريلجلي حليلث 
ستقيس جهة اإلصدار استجابة السوق. كما سيترك اإلنفاق الحكومي علجلزاً يلقلدر 

مليار لاير هذا العام على الرغم من جهود إصالحات الملالليلة اللعلاملة،  170بنحو 
حيث سيتم توجيه مبيعات السندات والسحب من صافي األصلول اللخلارجليلة نلحلو 

 سد هذا العجز في الميزانية.

 
مللليلار  17.1.بلغت الودائع تحت الطلب، المكون األكبر للقاعدة النقدية بالمملكة 

لاير في شهر مايو، وتظهر المقارنة السنوية تراجع الودائع تحلت اللطلللب بلنلسلبلة 
%، مسجلة بذلك أكلبلر انلخلفلاض شلهلري للهلا حلتلى اآلن. و تلقلللصلت ودائلع .

% 1.8% من الودائع تحت الطلب، بلنلسلبلة 1.1.الشركات واألفراد ،التي تممثل 
ملليلار لاير، بليلنلملا شلهلدت حصلة اللكليلانلات  33.7.مقارنة بالعام الماضي إلى 

% ملقلارنلة بلاللعلام اللملاضلي 31.1% تراجًعا بنسبة 7.7الحكومية البالغ نسبتها 
مليار لاير. وخالل شهر مايو سجلللت ودائلع االدخلار واللودائلع  70.8لتصل إلى 

% ملقلارنلة بلاللعلام اللملاضلي، للتلبلللغ 7..ألجل تاسع زيادة سنوية متتالية بنسلبلة 
مليار لاير حيث تقدم المصارف أسعار فائدة تنافسية لتشجيع المستثلملريلن  1...2

على التحويل إللى حسلابلات االدخلار. وعلالوة علللى ذللك ارتلفلعلت ودائلع شلبله 

 : النمو في المجاميع النقدية 7الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد السعودي

 : العرض النقدي حسب مقدار المساهمة8الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد السعودي، تقديرات البنك األهلي التجاري

 السيولة و التضخم
 تفاقم مخاوف السيولة

 ياسر الداوود

  y.aldawood@alahli.comاقتصادي | 
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القاعدة النقدية عرض النقد الكلي، يمين
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الودائع  شبه النقدية ودائع  تحت الطلب

النقد المتداول خارج المصارف الودائع الزمنية واإلدخارية

عرض النقود
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، إدخلال إقلراض األوراق اللملالليلة  ) +T(تطبيق  لية دورة التسوية لللملعلاملالت
. 1.37والبيع على المكشوف الملشلملول بلاللتلغلطليلة خلالل اللنلصلف األول ملن 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في طور اللتلطلويلر 
والذي سوف يشهد كميات كبيرة من إصدارات االكلتلتلابلات اللعلاملة األولليلة علللى 
مدار األعوام القادمة، مما سيوفر للشركات الصغيرة والمتوسلطلة مصلدر تلملويلل 
بديل وسيقلل من حجم األعباء الملقاة على عاتق النظام المصلرفلي اللملحلللي. كلملا 
سيجذب التطور في عمق السوق المستثمرين الدولليليلن إذ اليلزال مسلتلوى نشلاط 

% ملن إجلملاللي السلوق ....المؤسسات المالية المؤهلة منخفًضا بنسبة امتلالك 
 بنهاية شهر يونيو.

 

وصل عدد إصدارات أداة "الصلكلوك" اللتلملويللليلة اإلسلالمليلة اللبلديلللة إللى سلتلة 
مليار دوالر. وبالمقارنة علللى ملدار  1.1إصدارات هذا العام بقيمة إجمالية بلغت 

 1.1الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت القيمة اإلجمالية لثمانليلة إصلدارات 
مليار دوالر، وهو ما وافق توقعاتنا بتوجه سوق التمويل اإلسالمي لالعتدال. كلملا 

 370رفعت مبيعات السندات الحكومية  مجموع المطالبات على الحكومة بملقلدار 
. وقدم اإلصدار الذي تلم فلي شلهلر يلونليلو 1.30مليار لاير منذ شهر يوليو لعام 

 0مليار لاير أصوالً ذات عوائد ثابتة و متغيرة جذابة تتراوب ملا بليلن  .1بمقدار 
سنوات. وقد تمسهم إصدارات الحكومة في المزيد من النقص فلي السليلوللة  .3إلى 

في السوق المحلي ومزاحمة الشلركلات اللخلاصلة فلي اللحلصلول علللى اللتلملويلل. 
 ..071وبالرغم من ذلك، فإن األصول الخارجية الصافية للسعودية اللتلي بلللغلت 

 مليار لاير بنهاية شهر مايو تعطي الحكومة الخيار في الحد من إصدار السندات.

شهدت األسهم الشهر الماضي تقلًبا كبيًرا بسبب وقوع أحداث غليلر ملتلوقلعلة أدت 
إلى مضاعفة مستويات المخاطر. وقد أثر االستفتلاء علللى خلروج بلريلطلانليلا ملن 
االتحاد األوروبي بشكل كبير على أسواق المال حيث سجلل اللجلنليله اإلسلتلرلليلنلي 

عاًما، في حين تعافى مؤشر فاينانشال تايمز من خسلائلره  13أدنى مستوى له منذ 
أشلهلر. وبلاإلضلافلة  .3األولية وواصل ارتفاعه ليصل إلى أعلى مستوى له فلي 

إلى ذلك، فقد اختار مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي تثبيت سعر الفلائلدة بلعلد 
 ...33صدور تقرير مخيب لآلملال علن اللوظلائلف واللذي كشلف علن وجلود 

وظيفة جديدة في مايو. وجاءت هذه التطورات عقب وقوع سلللسلة ملن اللهلجلملات 
اإلرهابية في الواليات المتحدة وفرنسا مع وقوع محاولة انقلالب عسلكلري فلاشلللة 
في تركيا قام بها فصيل في صفوف الجيش. ومع المضي قدًما، فإن هلذه األحلداث 
تلخص انعدام حالة التيقن الذي يجلب علللى اللملسلتلثلملريلن فلي األسلهلم أخلذه فلي 
االعتبار وذلك نظًرا لتأثر القرارات االقتصادية إلى حد كبير باألحداث السليلاسليلة. 
وفي نهاية الشهر المنصرم، حقق مؤشر داوجونز األمريكي ارتفاعاً هامشًيا بنسبلة 

%، أملا 3..%، في حين أن مؤشر ستاندرد  ند بورز تلوقلف علنلد ارتلفلاع 1..
%. وعبر اللملحليلط األطلللنلطلي، حلقلق ملؤشلر 1.3مؤشر نازداك فقد هبط بنسبة 

 .2%، بليلنلملا هلبلط ملؤشلر كلاك 2.2فاينانشال تايمز البريطاني ارتفاعاً بنسبة 
% على التوالي. وفلي قلارة 0.7% و 8..الفرنسي ومؤشر داكس األلماني بنسبة 

 110% بينما هبط مؤشر نليلكلاي 2..أسيا، ارتفع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 
% خالل شهر يونيو نتيجة لعبء ارتفاع سعر الصلرف لللليلن. 8..الياباني بنسبة 

ومن المحتمل أن يظل المستثمرون متأهبون حتى االنتخابات الرئاسيلة األملريلكليلة 
 .1.38في نوفمبر، حيث أن التقلبات ستبقى السمة الرئيسية لما تبقى من عام 

 

على الصعيد المحلي، تزامن شهر يونيو مع حلول شهر رمضان الملبلارك، األملر 
الذي شهد هدوًءا في نشاط السوق، حيث حققت السوق الماليلة السلعلوديلة )تلداول( 

% على أساس شهري رغم اإلعالن عن خلطلة اللتلحلول 1..ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 
الوطني في وقت سابق من شهر يونيو. هذا وانخفض متوسط قيمة التداول اليوملي 

مللليلار لاير. كلملا  1.1لليلصلل إللى  1.33إلى أدنى معدل شهري منذ سبتملبلر 
أعلنت السوق المالية السعودية )تداول( ارتفاًعا في رسم اللعلملوللة بلاإلضلافلة إللى 

لاير، وستكون نسلبلة اللعلملوللة اللجلديلدة علللى 31إلغاء الحد األدنى للعمولة البالغ 
% علن نسلبلة 1..1%، وهلي زيلادة بلنلسلبلة 300..عمليلات اللبليلع والشلراء 

% السابقة. وتسعى هيئة السوق المالية والسوق الماليلة السلعلوديلة )تلداول( 31..
إلى تطبيلق أفضلل اللململارسلات اللعلاللمليلة السلتلهلداف اإلنضلملام فلي ملؤشلرات 

MSCI وتخطط السوق المالية السعودية )تداول( بجانب تعديلالت اللعلملوللة إللى ،

 : نمو مؤشر تداول منذ بداية العام9الرسم البياني 

 المصدر:  تداول

 : متوسط قيمة التداول اليومي11الرسم البياني 

 المصدر:  تداول

 أسواق رأس المال
 رمضان يخفف من تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلي

 ماجد آل غالب
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شلهلًرا.  31الحكومية نتائج إيجابية للشهر الثاني بعد أن شهد انخلفلاًضلا دام للملدة 
وفي إطار سعي الحكومة إلى توفير روافد جديدة لإليرادات، جاءت خطة اللتلحلول 

مليلار لاير وذللك  .01الوطني الحكومية بهدف زيادة اإليرادات غير النفطية إلى 
من خالل استحداث نظام ضريبة القيمة المضافة واستغالل الموارد غير المستلغلللة 
مثل التعدين والسياحة وكذلك توسيع نطاق سياسة الخصخصة. كلملا سليلتلم تلنلفليلذ 
إجراءات الترشيد االقتصادي في إطلار سلعلي اللحلكلوملة إللى تلحلقليلق االسلتلفلادة 

 القصوى من اإلنفاق، وهو األمر الذي سيكون له أثر إيجابي طويل المدى.
 

وتكشف تركيبة االئتمانات المصرفية بحسب تواريل  االسلتلحلقلاق وجلود قلروض 
مللليلار لاير، فليلملا تسلتلأثلر  712.2%، تبلغ قيملتلهلا 03.2قصيرة األجل بنسبة 

مللليلار  178.1% بلقليلملة 1..3الحسابات االئتمانية متوسطة األجل بما نسلبلتله 
 231.1% بقيمة 1..1لاير، وتستأثر الحسابات االئتمانية طويلة األجل ما نسبته 

مليار لاير . ووفًقا للمقارنة السنلويلة، ارتلفلعلت اللقلروض قصليلرة األجلل بلنلسلبلة 
% مقارنة بالعام الماضي بينما ارتفعت القروض متوسطلة األجلل وطلويلللة 33.1

% على التوالي مقارنة بلاللعلام اللملاضلي. يلقلف سلعلر 0..% و .3األجل بنسبة 
% ملتلجلاوزاً 1.1أشهر حالًيا عند نسبلة  1الفائدة بين البنوك السعودية على مدار 

%. وللهلذا 1معدل إعادة الشراء لدى مؤسسة النلقلد اللعلربلي السلعلودي، واللبلاللغ 
مللليلار لاير فلي  1.8نالحظ نشاطاً كبيراً في اتفاقيات إعادة الشراء اللتلي بلللغلت 

مايو، حيث تقترض البنوك بضمان أرصدتها لدى مؤسسة النقد العربلي السلعلودي 
 في ظل عجز السيولة في سوق ما بين البنوك.

شهد شهر مايو استمراراً في توسع االئتمان بالرغم من تراجع اللودائلع اللتلي هلي 
المصدر الرئيسي للتمويل لدى البنوك. وقلد اسلتلقلر ملجلملوع ملطلللوبلات اللبلنلوك 

تلريللليلون لاير،  3.21السعودية، باستثناء السندات السلعلوديلة اللحلكلومليلة، علنلد 
%. ومن ناحية أخرى، سجلت الودائع تلراجلًعلا 0..متجاوزة العام الماضي بنسبة 

%. تشلكلل اللودائلع 1.2سنوًيا للمرة الرابعة على التوالي، حيث انخفضت بنسلبلة 
% من إجمالي التزامات البنوك، ونظراً ألن البنوك السعودية تتبنى نملوذجلاً ...7

ائتمانياً تقليدياً، فإن القدرة على اإلقراض ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتدفق اللودائلع. وقلد 
تراجعت الودائع تحت الطلب والتي تشكل أكثر من نصف عرض النقود )اللبلاللغلة  

% مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفلاض علائلدات .% في شهر مايو( بنسبة 08
النفط. وفي المقابل، ازداد الميل إلى االدخار وهو ما يلدللل عللليله ازديلاد اللودائلع 

% سنوًيا. وقد شهلدت اللودائلع شلبله اللنلقلديلة 7..ألجل والودائع االدخارية بنسبة 
% مقارنة بالعام الماضي ويرجع السبب اللرئليلسلي وراء 1.7ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 

% ملقلارنلة بلاللعلام 7..0هذا االرتفاع إلى زيادة االعتمادات الملسلتلنلديلة بلنلسلبلة 
 الماضي.

 
وبالنسبة لألصول، بلغ معدل النملو السلنلوي للالئلتلملان اللملقلدم للللقلطلاع اللخلاص 

% مما يظهر مرونة الطلب على االئتمان رغلم وجلود علجلز فلي السليلوللة. 7..
وتمعزى الزيادة في االئتمان في شهر مايو إلى زيادة القدرة على اإلقراض وفقاً لملا 
أجازته مؤسسة النقد العربي السعودي. وعليه تم رفع الحد األقصى اللملسلملوب بله 

% مما أدى إلى زخلم إضلافلي فلي ..% إلى 10لنسبة القروض إلى الودائع من 
السوق. وعلى الجانب اآلخر، تراجع نمو ائتمان القطاع الخاص إلى خلانلة اآلحلاد 
خالل ثالثة أشهر فقط. ومن الممكن أن يلكلون هلذا ملؤشلًرا علللى تلبلاطلؤ اللنلملو 
وخاصة أن نسبة القروض إلى الودائع الموحدة لدى البنوك السعودية مستقلرة ملنلذ 

 %....1شهر مايو عند 
 

سيكون النمو الناجم عن االئتمان أحد أبرز المعالم على مدار السنوات المقلبلللة فلي 
سعي الحكومة إلى تمويل فجوة اإلنفاق لديها عن طريق طرب السندات الحكومليلة. 
وكما في نهاية شهر مايو، أظهرت إصدارات السندات الحكوميلة ارتلفلاًعلا بلنلسلبلة 

مليار لاير. وعلللى صلعليلد  301.0% مقارنة بالعام الماضي لتستقر عند 3.3.1
% 71.1 خر، انخفضت حيازة أذونات الخزينة للدى اللبلنلوك السلعلوديلة بلنلسلبلة 

مليار لاير بلهلدف إتلاحلة السليلوللة اللالزملة للإللصلدارات ذات  83.1لتصل إلى 
فترات االستحقاق األطول. وقد حقق النمو السنوي لالئلتلملان اللملقلدم للللملؤسلسلات 

 : السيولة واكتشاف المخاطر12الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز

 : تمويل القطاع الخاص11الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد السعودي، تقديرات البنك األهلي التجاري

 سوق اإلقراض
 اعتدال الزخم االئتماني

 ياسر الداوود
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% مقارنلة بلاللعلام اللملاضلي 10.0وتراجعت صادرات المنتجات الكيماوية بنسبة 
% من اإلجمالي الشهري. كملا 10.3مليارات لاير، وهو ما يمثل  1.2لتصل إلى 

٪ ملن الصلادرات غليلر 1.1انخفضت صادرات المعادن األساسيلة اللتلي تشلكلل 
مليلار لاير. وبلحلسلب  3.1٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.1النفطية بنسبة 

الوجهة، استأثرت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالجلزء األكلبلر ملن الصلادرات 
٪ مقارنة باللعلام اللملاضلي. 8.1مليار لاير، مرتفعة بنسبة  1.1غير النفطية بقيمة 

% ملقلارنلة بلاللعلام 2..2وقد تهاوت الصادرات غير النفطية إلى الصين بلنلسلبلة 
مليار لاير فقط في حين انلخلفلضلت  3.0الماضي في ظل تباطؤ الطلب لتصل إلى 

ملليلار  1..% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ..11الصادرات إلى الهند بنسبة 
 لاير.

 

أّما فيما يتعلق بالواردات، فقد تلراجلعلت واردات اآلالت واللملعلدات اللكلهلربلائليلة 
مليار لاير وهلو ملا يلملثلل  0..% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 17.2بنسبة 
% ملقلارنلة 31٪ من إجمالي الواردات. وانخفضت معدات اللنلقلل بلنلسلبلة 11.1

مليار لاير في حليلن انلخلفلضلت واردات اللملعلادن  ..7بالعام الماضي لتصل إلى 
مللليلار لاير.  1.1% مقارنة بالعام اللملاضلي للتلصلل إللى 11.3األساسية بنسبة 

وتشير الواردات بحسب البلدان المصدرة إللى أّن الصليلن اسلتلأثلرت بلملا نسلبلتله 
% ملقلارنلة بلاللعلام 18% من فاتورة االستيراد، واللتلي تلراجلعلت بلنلسلبلة 31.3

مليار لاير، وأتت الواليات المتحدة في الملرتلبلة اللثلانليلة  0.1الماضي لتبلغ قيمتها 
مللليلار لاير،  0.1% من اللواردات بلقليلملة 31مباشرة حيث استأثرت بما نسبته 

% مقارنة بالعام الماضي. وجاءت اليابان باعتلبلارهلا ثلاللث 12.0متراجعًة بنسبة 
% ملن فلاتلورة 8.2أكبر شريك تجارى بحسب الوجهة، حيث استأثرت بما نسبته 

 %.11.7مليار لاير، متراجعًة بنسبة  1.8الواردات بقيمة 

في شهر أبريل، سجلت التجارة غير النفطية للمملكة انخفاضاً لشهر  خلر فلي كلل 
من الصادرات والواردات. وقلد أللقلى األثلر اللملتلراكلم للللملؤشلرات االقلتلصلاديلة 

لليلبلللغ نلملو  1..1المتدنية بظالله على البالد حيث سجلت أدنى معدل نملو ملنلذ 
% على أساس سنوي. وال تلزال أسلعلار 3.0الناتج اإلجمالي المحلي للربع األول 

النفط متدنية بسبب زيادة المعروض، كما أن االعتماد الكبليلر علللى سلللعلة واحلدة 
زاد من األعباء المالية الواقعة على كاهل الحكومة، مّما أدى فعلليلاً إللى اللحلد ملن 
النشاط االقتصادي عبر مختلف القطاعات. وعلى الرغم من مرونة صناعة اللنلفلط 
في المملكة العربية السعودية نظًرا لرخص تكلفة اإلنتلاج بلهلا ملقلارنلة بلاألعضلاء 
اآلخرين في منظمة األوبك، فإن الدور الكبير الذي يقوم به اللنلفلط بلاعلتلبلاره أحلد 
عناصر الناتج المحلي اإلجمالي يستلزم إصالحلاً فلوريلاً. وتلهلدف خلطلة اللتلحلول 
الوطني إلى إعادة هيكلة االقتصاد من أجل تقليل االعتلملاد علللى اللنلفلط واللقلطلاع 
العام وزيادة االعتماد على القطاع غير النفطي والقطاع الخلاص للتلحلقليلق اللنلملو. 
ولكن خفض اإلنفاق والدعم الحكومي في بداية هذا العام كان له تأثير كلبليلر علللى 
القطاع، مما دفعه إلى حالة من الركود. وقد انكمش االقلتلصلاد غليلر اللنلفلطلي فلي 

% مقارنة بالعام اللملاضلي علقلب اسلتلملرار الضلعلف فلي 7..الربع األول بنسبة 
% ملقلارنلة 0..-حيث تم تعديل معدل النمو ليسجل  1.30الربع االخير من عام 

بالعام الماضي. ويأتي التأثير على التجارة غير النفطية في شلكلل تلراجلع اللطلللب 
على الواردات وضعف القدرة التنافسية للصادرات غير اللنلفلطليلة. وعلالوة علللى 
ذلك، فإن تخفيض الدعم الحكومي قلص هوامش الربح في حليلن تضلاعلف ملعلدل 

٪ تقريًبا، وهو األمر الذي يعمل، إلى جانب قوة اللدوالر، علللى 2.3التضخم ليبلغ 
 الحد من القدرة التنافسية للصادرات السعودية.

 

%مقارنة بالعام اللملاضلي 31.2تراجعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 
مليار لاير في شهر إبريل في ظل تراجع صلادرات اللملنلتلجلات  31.0لتصل إلى 

الكيماوية واللبلاللسلتليلك واللملعلادن األسلاسليلة. وتلهلاوت أيًضلا اللواردات بلنلسلبلة 
مللللليللار لاير مللتللأثللرة  1..2% مللقللارنللة بللالللعللام الللمللاضللي لللتللصللل إلللى 17.1

باالنخفاضات الحادة في واردات اآلالت والمعدات الكلهلربلائليلة، وملعلدات اللنلقلل، 
% مقارنة باللعلام ...1والمعادن األساسية. وانكمش ميزان العجز التجاري بنسبة 

% 11الماضي، تمثل حجم الصادرات غير النفطية من حيث القيمة خالل الشلهلر 
% ملن اإلجلملاللي 11.1من فاتورة الواردات. وقد شّكلت صادرات اللبلاللسلتليلك 

% مقارنة بالعام الماضلي. 3..مليارات لاير، متراجعة بنسبة  2.2الشهري بقيمة 

 : تحليل اإلسناد لالعتمادات البنكية المفتوحة14الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد السعودي، تقديرات البنك األهلي التجاري

 : الميزان التجاري السعودي غير النفطي13الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 التجارة الخارجية
 انخفاض الواردات نتيجة تقليص النفقات

 ياسر الداوود

  y.aldawood@alahli.comاقتصادي | 
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-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

و 
ني
يو

ر   
مب
س
دي

  

و 
ني
يو

 
ر  
مب
س
دي

 
 

و 
ني
يو

 
ر  
مب
س
دي

 
 

و 
ني
يو

 
ر  
مب
س
دي

 
 

و 
ني
يو

 
ر  
مب
س
دي

 
 

و 
ني
يو

 
 

أخرى سيارات الت 

مواد بناء المواد الغذائية النمو المركب



3. 

% 38.7بلنلسلبلة  1.30بالعام الماضي عقب انخفاضه في الربع األخير من عام 
مقارنة بالعام السابق مّما يمّثل ضغًطا سلبًيا على النمو االقتصادي المحلتلملل علللى 
المدى المتوسط. وعالوة على ذلك، فملن اللملتلوقلع أن يلزداد اللتلراجلع بلاألسلعلار 

% سنوًيا خالل األرباع القليلة القادمة، نتيلجلة 1.1الجارية في قطاع اإلنشاء البالغ 
 13لما شهده مؤشر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء اللذي انلخلفلض بلملقلدار 

نقطة خالل األشهر الثالثة األولى من هذا اللعلام. وانلخلفلضلت واردات اللبلضلائلع 
٪ مقارنة بلاللعلام اللملاضلي حليلث شلهلد اللطلللب علللى اآلالت 32.1بنسبة بلغت 

والمعدات تباطؤاً نتيجة النخفاض نشلاط اإلنشلاء، فلي حليلن تلراجلعلت صلادرات 
% مقارنة بلاللعلام اللملاضلي بسلبلب انلخلفلاض أسلعلار ..11البضائع بنسبة بلغت 

النفط، مّما فاقم العجز المتزايد في الميزان التجاري. وفي ظل حلاللة علدم الليلقليلن 
االقتصادي السائدة وتالشي تأثير عالوة مرتب الشهرين، شهدت نفقات االستهلالك 

% فلي ..1اعتدااًل ملحوًظا في القطاع الخاص حيث انخفضت بمعدل سنوي بللغ 
% خالل اللربلع األول ملن علام ..32مقارنة بنسبة  1.38الربع األول من عام 

. كما حافظ قطاع التمويل والتأمين والعقارات على نملو قلوي نسلبلًيلا علنلد 1.30
% مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك نلتلوقلع أن تىلؤثلر تلنلاقلص السليلوللة فلي 1.1

 السوق المحلية على األداء المستقبلي للقطاع.
 

% مسلجلالً أدنلى 33.0انكمش الناتج اإلجمالي المحلي باألسعار الجارية بلنلسلبلة 
مستوياته، ويعد هذا االنكماش هو السادس على التلواللي، ويلرجلع هلذا االنلكلملاش 
بصورة أساسية إلى انخفاض الناتج اإلجمالي المحلي لقطاع النفلط. وعلللى اللرغلم 

% أصبح محل قلق للللفلتلرات ..0من ذلك، فإن تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 
القادمة. ومن بين خطط برنامج التحول اللوطلنلي السلعلودي رفلع اللعلائلدات غليلر 

مليار لاير اللملسلجلللة فلي 381.0من  .1.1مليار لاير بحلول  .01النفطية إلى 
مليار لاير على مدار إطلار  228. وقد رصدت الخطة مبلغاً مالياً قدره 1.30عام

مليار لاير بينما ملن  181أعوام، يقدر أن تساهم الحكومة فيه بمبلغ  0زمني مدته 
مللليلار لاير. وسلوف يلملثلل جلذب  371المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بمبلغ 

رؤوس أموال القطاع الخاص تحدًيا إذا أخذنا بعين االعتبار ضعف نمو االقلتلصلاد 
المحلي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللحلكلوملة 
تصر على توجيه االقتصاد السعودي نحو  رؤيـــة المملكـــة العربية السـلـلـلعلوديلة 

الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع غير معتمد علللى سلللع ملتلذبلذبلة األسلعلار  .1.1
 بطبيعتها.

واجهت المملكة العربية السعودية العديد من التحديات االقتصادية والسياسيلة علللى 
شهًرا الماضية. وقد بللغلت هلذه اللتلحلديلات أوجلهلا بلأضلعلف تلوسلع  31مدار الـ 

. 1.31ملنلذ اللربلع األول ملن علام  1.38اقتصادي أثناء الربع األول من عام 
وشّكل قرار أوبك الخاص بدرء المنافسة من خالل إنتاج مستويات قياسية ضلغلًطلا 

. 1.38دوالر للبرميل في يلنلايلر علام  10على أسعار النفط حيث انخفضت إلى 
وفي حين تسّبب المصدر الرئيسي للدخل في البالد في انخفاض تلدفلق اإليلرادات، 
زادت مشاركة المملكة في العديد من األجندات السياسية في اللملنلطلقلة ملن إعلاقلة 
قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية تلوسلعليلة ملحللليلة. وأدت اللتلعلديلالت اللتلي 
أمدخلَت على اإلنفاق العام إلى تباطؤ في الناتج المحلللي اإلجلملاللي اللفلعلللي لليلنلملو 

٪ على أساس سنوي خالل شلهلر يلنلايلر ووصلوالً إللى شلهلر ملارس، 3.0بنسبة 
ل بلغ نسبة  . وبلللغ 1.30٪ في الربع األخليلر ملن علام 3.1وذلك عقب نمو معدَّ

دوالر للبرميل خالل الربع األول ملن  8..1متوسط أسعار الخام العربي الخفيف 
, مّما شكل العبء الرئيسي على االقتصاد. ومع ذلك، فإّن التعافي إللى 1.38عام 

دوالر للبرميل سيخفف بالطبع من حدة الضلغلوط علللى اللحلكلوملة.  .0ما يقارب 
وكشفت األرقام الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء عن توسلٍع اللقلطلاع اللنلفلطلي 

٪ مقارنة بالعام الماضي من حيث القيمة الفعلية، ملقلابلل زيلادة سلنلويلة 0.3بنسبة 
٪ في الربع السابق، مدفوًعا بشكل رئيلسلي بلاللملعلدل اللقليلاسلي إلنلتلاج 2.0بلغت 

ماليين برميل يومًيا طوال الربع األول ملن علام  .3النفط الذي ظّل فوق مستوى 
. وقد اختارت الحكومة عدم االستثمار في رفع القدرة اإلنلتلاجليلة للتلتلجلاوز 1.38
مليون برميل يومًيا، ونظًرا العتدال أسعار اللنلفلط، فلإن مسلاهلملة اللقلطلاع  31.0

 النفطي في االقتصاد ستظل محدودة في السنوات القادمة.

 
وكان النخفاض عائدات النفط تأثير على باقي قطاعات االقتصاد بالتبعية، ال سيلملا 
وأن الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى الحد من اإلنفاق لتقلليلل علجلز اللملوازنلة 
مما كان له تأثيرات كبيرة على القطاعات غير النفطية. وخلالل اللربلع األول ملن 

% مقارنة بالعام الملاضلي 7.., يمتوقع أن يؤدي انكماش القطاع بنسبة 1.38عام 
باألسعار الثابتة، وهو ثاني انكماش ربع سنوي على التوالي, إلى إثارة التحلذيلرات 
في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة إلى االعتماد على القطاع غير النفطي اعتملاًدا 
كبيًرا في خطة التحول الوطني. وبسبب انخفاض اإلنفاق الحكومي، شلهلد اللقلطلاع 

٪ سلنلوًيلا، فلي حليلن تلراجلع اللقلطلاع 1..الخاص غير النفطي نمًوا طفيًفا بنسبة 
٪ سنويا. كما سّجل إجمالي رأس اللملال اللثلابلت 1.8الحكومي غير النفطي بنسبة 

مقارنلة  1.38٪ في الربع األول من عام 3..1ثاني انخفاض على التوالي بنسبة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، تقديرات البنك األهلي التجاري

 موضوع الشهر
 النفط يضغط على االقتصاد السعودي

 : إجمالي الناتج المحلي الفعلي حسب المساهمة15الرسم البياني 

 : اإلنفاق على الناتج اإلجمالي المحلي حسب المساهمة16الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، تقديرات البنك األهلي التجاري

 ماجد آل غالب

 m.alghalib@alahli.comاقتصادي أول | 
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القطاع النفطي القطاع الحكومي الغير نفطي

القطاع الخاص الغير نفطي الناتج المحلي الفعلي



 :إخالء مسئولية

 
عامة واغراض المناقشة فقط، وينبغي أال تفسر أو ال تم أعداد المعلومات واآلراء في هذا التقرير البحثي  من قبل الدائرة االقتصادية بالبنك  األهلي التجاري والقصد منها حصرا المعلومات

ة، أو اقتناء أي من األوراق المالية واألدوات اركتشكل اعالنا،  أو توصية،  أو دعوة، أو عرضا أو التماسا لعرض شراء أو بيع أو اكتتاب ، أو دعوة للشراء أو االشتراك، االكتتاب، والمش

 المالية، أو االصدارات في أي والية قضائية.

 

أنها ال تعكس بالضرورة موقف أو رأي من البنك ما ان اآلراء والتقديرات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تشكل الرأي الحالي للمؤلف/ المؤلفين اعتبارا من تاريخ صدور هذا التقرير، ك

و وفقا لذلك  .اآلراء الواردة في هذه الوثيقةت واألهلي التجاري فيما يتعلق بموضوعه. والبنك األهلي التجاري ليس ملزما بأي شكل من األشكال بالتحديث أو المحافظة على تجديد المعلوما

مثليه بأي تصريح، بيان، وتوضيح، بشكل و مفهي عرضة للتغيير دون إشعار، حيث ال يقوم بموجب هذا البنك األهلي التجاري، ومديريه، ومسئوليه والمستشارين والموظفين أو العاملين أ

ولذا فأن أي اعتماد من قبلكم عليها سيكون على مسؤوليتكم الخاصة دون   .صريح أو ضمني، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والتقديرات واآلراء التي أعرب عنها هنا

و مشورة الخبراء  في المجال الضريبي، والقانوني، أ  الرجوع إلى البنك األهلي التجاري وتحميله أي مسئولية  على اإلطالق. كما يتعين أن ال يعامل هذا التقرير بأنه تقديم للمشورة المهنية

 واالستثماري أو أي مجال مهني آخر قبل اتخاذ القرار.  

 

عتماد عليه ألية أغراض بأي شكل من األشكال وال اال و قد ال يحتوي هذا التقرير كل الشروط المادية أو البيانات أو المعلومات وال ينبغي أن يشكل بذاته أساسا ألي قرار استثماري وال يمكن

كم المستقلين القانونيين؛ المحاسبيين، اريعلى المعلومات والبيانات والتحليالت أو اآلراء الواردة فيه. وأننا نصحكم بأخذ االستشارة، واتخاذ قراركم الخاص بكم بأنفسكم مع مستش

 االستثماريين، وفي مجال الضرائب والمستشارين المهنيين اآلخرين قبل اتخاذ أي قرار من اآلن فصاعدا.

 

يلة أو بأي شكل من األشكال، رقميا أو وس كما ال يسمح  باستنساخ هذا التقرير وتوزيعه ونقله ونشره أو زيادة توزيعه على أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، بأي

تجاري. و يحتفظ البنك ال خالف ذلك، ألي غرض من األغراض أو تحت أي ظرف من الظروف، من خالل أي شخص ألي غرض دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك األهلي

اك مباشر لحقوقه ومصالحه بما في ذلك، نتهاألهلي التجاري بالحق في حماية مصالحه واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد أي شخص أو كيان يعتبر من قبل البنك األهلي التجاري في حالة ا

 بدون حصر، ملكيته الفكرية.

 للتسجيل والحصول على إصدارات الدائرة االقتصادية في البنك األهلي التجاري:
   

 الرجاء التواصل مع السيد: نويل روتاب 

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

 فريق البحوث -دائرة االقتصادية ال

 رئيس فريق البحوث

 سعيد الشيخ

 كبير االقتصاديين

s.alshaikh@alahli.com 

 تحليل القطاعات/المملكة العربية السعودية

 شريهان المنزالوي
 اقتصادي مشارك 

s.almanzalawi@alahli.com  

 أحمد مغربي
 اقتصادي  مشارك

a.magrabi@alahli.com 

 تحليل االقتصادات الكلية

 سلطان منديلي
 اقتصادي 

s.mandili@alahli.com 

 ماجد آل غالب 
 اقتصادي أول

m.alghalib@alahli.com 

 تامر الزيات
 اقتصادي أول

t.zayat@alahli.com 

 ياسر الداوود
 اقتصادي

y.aldawood@alahli.com 

 حنان عسيري
 اقتصادي 

h.alasiri@alahli.com 

 


