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 سوق اإلقراض 
 

 التجارة الخارجية 
 

 موضوع الشهر:
 نظرة عامة على قطاع اإلنشاء

  واصلت أسعار النفط انخفاضها خالل شهر أغسطس نظًرا لمخاوف ارتفاع مستويات
مخزونات المنتجات البترولية على الصعيد العالمي وفي الواليات المتحدة األمريكية إلى جانب 

 ارتفاع عدد حفارات النفط مرة أخرى في الواليات المتحدة األمريكية. 
 
  قد يلزم إجراء المزيد من التيسير المصرفي لبنك إنجلترا من أجل تفادي أي تباطؤ ال سيما أن

 .05الخروج من االتحاد األوروبي سيتطلب عامين بعد تفعيل حكومة تيريزا ماي للمادة 
 
  ساعدت السياسات النقدية السلع األساسية العالمية حيث إن استمرار التيسير النقدي من قبل

االحتياطي الفيدرالي بجانب المملكة المتحدة وأوروبا واليابان قد أدى إلى انخفاض أسعار 
الصرف مقابل العمالت السلعية. كما أدى اتجاه الدوالر األمريكي نحو االنخفاض في هذا العام 

مة بالدوالر بما في ذلك السلع األساسية.   إلى زيادة قيمة األصول المقوَّ
 
  كمؤشر على طلب المستهلكين، يشهد حجم معامالت أجهزة نقاط البيع تباطؤاً واضًحا حيث

% على أساس سنوي، مقارنًة بمتوسط نمو العام الماضي الذي 7.2إنها ارتفعت طفيًفا بنسبة 
 %.  0..5بلغ نسبة 

 
  واجه الدخول المنتظر للمستثمرين األجانب المؤهلين صعوبات بسبب التباطؤ االقتصادي

واألنظمة الصارمة المقّررة لدخول السوق المحلي. وقد ضخ المستثمرون األجانب المؤهلون 
حتى تاريخه، ما يمثل  7550مليار لاير منذ منتصف يونيو عام  5.1استثمارات بقيمة 

 % من إجمالي قيمة السوق. 5.5
 
  حال مؤشر المخاطر اآلخذ في االرتفاع دون زيادة االئتمانات طويلة األجل بسبب اعتدال

النشاط التجاري المحلي بصورة كبيرة نظًرا الستمرار انخفاض أسعار النفط، األمر الذي 
 أصاب آفاق االستثمار طويلة األجل بحالة من عدم اليقين.

 
  5.5تراجعت الصادرات غير النفطية الموجهة إلى اإلمارات العربية المتحدة بنسبة ،%

% 70.2% و15.0مقارنة بالصادرات الموجهة إلى الصين والهند والتي انخفضت بنسبة 
 على التوالي.    

ص التنفيذي  الملخَّ

 نظرة عامة على االقتصاد السعودي

 متغيرات االقتصاد و التطورات المالية الشهرية 

 المحتويات 

٣ 
 

٤ 
 

٥ 
 

٦ 
 

٧ 
 

٨ 
 

٩ 
 

٠١ 
 

 الرأي الشهري

 7552% بالقيمة الحقيقية خالالل الالربالع األول مالن عالام 5.1انكمش قطاع البناء والتشييد بنسبة 
مليار لاير. غير أن االستثمارات الهائلة على مدى الخمس سنالوات الالمالاضاليالة،  5.1.ليستقر عند 

تريليون لاير والتي ما زالت قيد التنفيذ في الوقالت الالحالالالي، قالد دعالمالت  5والتي تبلغ ما يزيد عن 
 قطاع البناء والتشييد وحدت من مستوى تراجعه.

 سعيد الشيخ

  s.alshaikh@alahli.comكبير االقتصاديين | 
 

 تامر الزيات

  t.zayat@alahli.comاقتصادي أول | محرر | 
 

 ماجد آل غالب

 m.alghalib@alahli.comاقتصادي أول | 
 

 ياسر الداوود

  y.aldawood@alahli.comاقتصادي | 

 ٦١٠٢أغسطس 
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 مؤشرات االقتصاد الكلي 

 المصدر: تومسون رويترز، مؤسسة النقد السعودي، الهيئة العامة لإلحصاء، وتقديرات البنك األهلي التجاري
 7552مالحظة: آخر تحديث لألرقام التقديرية و التاريخية تم في أغسطس 

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(

10.5 10.2 9.7 9.6 9.8 9.3 متوسط إنتاج النفط الخام اليومي )مليون برميل يومياً(

2,253.0 2,422.5 2,826.9 2,791.3 2,752.3 2,510.7 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الحالية )مليار لاير سعودي(

601.6 646.9 754.8 745.3 734.9 670.4 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الحالية )مليار دوالر أمريكي(

0.8% 3.5% 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

-58.8 -53.5 73.8 135.4 164.8 158.5 رصيد الحساب الجاري، مليار دوالر أمريكي

-9.8% -8.3% 9.8% 18.2% 22.4% 23.6% رصيد الحساب الجاري/إجمالي الناتج المحلي

542.6 609.7 725.2 717.7 648.5 535.9 صافي األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد السعودي )مليار دوالر أمريكي(

قطاع المالية العامة

اإليرادات الفعلية )مليار لاير( 1,117.8 1,247.4 1,156.4 1,044.4 596.9 595.1

892.1 969.6 1109.9 976.0 873.3 826.7 النفقات الفعلية )مليار لاير(

6.2% 12.7% 29.8% 19.0% 26.6% 42.5% تجاوز اإلنفاق، %

-296.9 -372.8 -65.5 180.3 374.1 291.1 إجمالي رصيد الميزانية )مليار لاير(

-13.2% -15.4% -2.3% 6.5% 13.6% 11.6% رصيد الميزانية / إجمالي الناتج المحلي

68.8 82.1 100.1 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(

4.3% 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



. 

مليون برميل يومياً كمالا تشاليالر تالقالديالرات الالوكالالالة  5.2في سوق النفط، الذي يبلغ 
الدولية للطاقة. وبينما ينبغي أن يؤدي هذا إلى زيادة سرعالة اسالتالعالادة الالتالوازن إال 

مليون بالرماليالل يالومالًيالا  5.7ليصل إلى  7552أن التوقعات بتباطؤ الطلب في عام 
مع تالشي تأثير الدعم الناتج عن انخفاض أسالعالار الالنالفالط، فاللن مالرحاللالة اسالتالعالادة 

 .  7552التوازن ستستمر بصورة أساسية خالل النصف األول من عام 
 

مليون بالرماليالل يالومالًيالا فالي  5.0وعلى صعيد العرض، زاد اإلنتاج العالمي بمقدار 
شهر يوليو نظًرا لزيادة إنتاج كل من البلدان األعضاء وغير األعضاء في منظالمالة 
األوبك. وإنه وفًقا لما ذكرته الالوكالالالة الالدولاليالة لاللالطالاقالة انالخالفالض االنالتالاج بالمالقالدار 

مليون برميل يومًيا عن إنتاج العام السابق، حيث إن االنخفاض في إنالتالاج  5.750
الدول غير األعضاء في منظمة األوبك تجاوز الزيادة السنوية فالي إجالمالالالي إنالتالاج 

مليون برميل يومًيا. ومن المتوقع أن  5.01الدول األعضاء في المنظمة الذي بلغ 
ماللاليالون بالرماليالل  5.1ينخفض إنتاج البلدان غير األعضاء في منظمة األوبك بواقع 

مليون برميل يومًيا فالي  ..5قبل أن يرتفع مرة أخرى بواقع  7552يومًيا في عام 
. وفي شهر يوليو ارتفع إنتاج الدول األعضاء في منظمالة األوبالك مالن 7552عام 

ماللاليالون بالرماليالل  1...مليون برميل يومًيالا لاليالصالل إلالى  5.50النفط الخام بواقع 
يومًيا، حيث إن اإلنتاج في المملكة العربية السعودية والعالراق وإيالران باللالغ أعاللالى 
مستوى تم تسجيله. ووفًقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، فلن مخزونالات الالنالفالط 
الخام في الواليات المتحدة زادت بصورة غير متوقعة، حيث حافظت المالخالزونالات 

 2..07على أعلى مستوى تم تسجيله موسمًيا خالل أكثر من ثالثة عالقالود لاليالباللالغ 
مليون برميل في األسالبالوع الالمالاضالي. وفالي الالوقالت ذاتاله، تشاليالر تالقالديالرات إدارة 

 0.2معلومات الطاقة إلى أن إنتاج النفط في الواليات المتحدة عن شهر يوليو باللالغ 
ماللاليالون بالرماليالل يالومالًيالا مالقالارنالة  5.5مليون برميل يومًيا مسجاًل انخفاًضا بالواقالع 

 مليون برميل يومًيا. 1.2البالغ  7550بلنتاجها في شهر أبريل عام 

، فالقالد انالخالفالضالت إلالى مالا 7552بدأت أسعار النفط تحذوا اتجاها هبوطًيا في عام 
دوالًرا أمريكًيا للبرميل في شهر يناير نظًرا لمعالانالاة السالوق مالن فالائالض  5.دون 

المعروض وزيادة المخاوف المتعلقة بضعف النمو االقتالصالادي الالعالالالمالي. باليالد أن 
دوالًرا  .1األسعار شهدت انتعاًشا مرة أخرى في الربع الثاني فقد بلغالت حالوالالي 

أمريكًيا لبرميل النفط الخام العربي الالخالفاليالف حاليالث إن حالاالت انالقالطالاع الالعالرض 
الكبيرة من الدول غير األعضاء في منظمة األوبالك سالاهالمالت فالي رفالع األسالعالار. 

دوالًرا أمريكًيا للبالرماليالل، لالتالسالجالل  15وفي شهر يوليو تراجعت أسعار النفط إلى 
% خالل الشهر الماضي في أعقالاب حالاالت انالعالدام الاليالقاليالن 52.5انخفاًضا بنسبة 

المتعلقة باالستفتاء على خروج بالريالطالاناليالا مالن االتالحالاد األوروبالي وتالراجالع حالدة 
اضطرابات المعروض النفطي في كندا ونيجيريا. كما واصلت األسعار انخفاضهالا 
خالل شهر أغسطس نظالًرا لالمالخالاوف ارتالفالاع مسالتالويالات مالخالزونالات الالمالنالتالجالات 
البترولية على الصعيد العالمي وفي الواليات المتحدة األمريكية إلى جانب ارتالفالاع 
عدد حفارات النفط مرة أخرى في الواليات المتحدة األمريكية. ووفًقالا لالمالا ذكالرتاله 
شركة بيكر هيوز، فقد زاد عدد حفارات النفط في الالواليالات الالمالتالحالدة األمالريالكاليالة 
لمدة ستة أسابيع متوالية في شهر يوليو وأوائل شهر أغسطس. ومالن الالمالتالوقالع أن 
تحول الزيادة المستمرة في العرض للنفط الخام دون حدوث زيالادة حالادة جالًدا فالي 
أسعار النفط. ورغم إعراب روسيا عن قبولها المشاركة فالي الالمالداوالت الالجالاريالة 
حالًيا بين أعضاء منظمة األوبك من أجل استقرار أسعالار الالنالفالط، إال أن مالحالاولالة 
تجميد إنتاج النفط مرًة أخرى ُيعد احتمااًل غاليالر وارد فالي الالوقالت الالراهالن، نالظالًرا 
الستمرار إيران في زيادة إنتاجها للوصول لمسالتالويالات مالا قالبالل الالعالقالوبالات. وفالي 
الوقت ذاته مع وجود مرحلة استعادة التوازن في أسواق النفط الجارية حالًيا والتالي 
يدعمها قوة الطلب نسبًيا، ال سيما من االقتصادات الناشئة، فاللناله مالن الالمالتالوقالع أن 

ليزيالد عالن مالتالوسالط  7552دوالًرا أمريكًيا للبرميل في عام  10تبلغ أسعار النفط 
 دوالًرا للبرميل.  2.0.النصف األول البالغ 

 

وعلى صعيد الطلب، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ نمو الطلب العالالالمالي فالي 
مليون برميل يومياً، ليزيد عما ذكالرتاله الالتالوقالعالات السالابالقالة  5.1نحو  7552عام 

مليون برميل يومياً. ومالن الالمالتالوقالع أن يالتالأّتالى ارتالفالاع  5.7التي تقضي بأن يبلغ 
الطلب من االقتصادات الناشئة، ال سيما من الصين والهنالد، نالظالًرا لالزيالادة سالرعالة 
استجابة الطلب على البنزين مع انخفاض أسعار الالتالجالزئالة. وبالاإلضالافالة إلالى ذلالك 
أثبتت أوروبا أنها تتحاللالى بالالالمالرونالة، رغالم زيالادة الالمالخالاوف االقالتالصالاديالة عالقالب 
االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، حيث لم يتأثر الالطاللالب عاللالى 
النفط. وُيتوقع أن يستوعب الطلُب المتزايد لهذه السنة جالزًءا مالن فالائالضع الالعالرض 

 : تطورات أسعار النفط، منذ بداية العام 1الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز

 : التغيرات الشهرية في إنتاج النفط في منظمة األوبك2الرسم البياني 

 المصدر: مسح منظمة األوبك

 سوق النفط
 استعادة التوازن في األفق

 سعيد الشيخ

  s.alshaikh@alahli.comكبير االقتصاديين | 
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ومن المتوقع أن يشهد االتحاد األوروبي بعد خروج بريطانيالا تالقاللالبالات كالباليالرة فالي 
البيانات عند ظهورها استطراداً في شرح مخاطر الهبالوط الالمالتالجالددة. ورغالم ذلالك 

% عاللالى أسالاس 5.2االعتدال الذي شهده الربع الثاني والذي سجل نالمالواً بالنالسالبالة 
سنوي، يشق التضخم طريقه بجهد ليحافظ على مستواه اإليجابي حاليالث إناله سالجالل 

% في شهر يوليو. وبالنظر إلى الالتالأثاليالر الالذي يالأتالي عاللالى مالدى فالتالرة 5.7نسبة 
زمنية، ستظل آثار خروج بريطانيا من االتالحالاد األوروبالي قالائالمالة بالعالض الالوقالت 
وستختلف حسب البيانات المقدمة خالل الشهور القادمة، ومن شأن سياسة التيساليالر 
لالحتياطي الفيدرالي أن تحافظ على االستقرار النسبي لالعالماللالة الاليالورو، ولالكالن مالا 
زال لدينا توقعات سلبية على المدى المتوسط بشأن العملة. وستؤدي زيادة الفالروق 
فيما بين أسعار الفائدة إلى استمرار الضغط علالى الاليالورو مالمالا يالزيالد مالن تالراجالع 
قيمته، ونتوقع أن يظل البنك المركزي األوروبي معتمًدا على الالباليالانالات الالمالتالوفالرة 
وأن يتحلى بنهج التريث والترقب عندما يالقالرر زيالادة الالتاليالساليالر الالكالمالي بالعالد عالام 

% عاللالى 7.0. زادت قيمة اليورو بدًءا من منتصف شهر أغسطس بنسبالة 7552
 دوالر أمريكي.  5.5أساس السنة حّتى تاريخه مقابل الدوالر الذي استقر عند 

في الوقت ذاته قرر بنك اليابان مواصلة اّتباع سياسة نقدية ميّسرة عقب االجالتالمالاع 
الذي عقده في يوليو تماشًيا مع خطته الخاصة بزيادة القاعدة النالقالديالة بالقاليالمالة تالباللالغ 

تريليون ين ياباني عن طريق عمليالات شالراء األصالول. وساليالسالتالمالر تالطالباليالق  05
% على االحتياطيات الالفالائضالة ألن الضالغالط 5.5معدل الفائدة السلبي البالغ نسبته 

التضخمي ال يزال منخفًضا. ونتوقع أن تظل نسبة التالضالخالم فالي الاليالابالان أقالل مالن 
. ويالواصالل الاليالن الاليالابالانالي 7552% على أساس سنوي بحلول نالهالايالة عالام 5.0

% مالنالذ بالدايالة السالنالة لاليالباللالغ 51ارتفاعه مقابل الدوالر األمريكي، فقد زاد بنسبالة 
 ين للدوالر الواحد في األسبوع الماضي. 555.5

أثار خفض بنك إنجلترا المفاجئ لسعر الفائدة ردة فالعالل أسالواق صالرف الالعالمالالت 
األجنبية، حيث جاء هذا القرار على عكس التوقعات السابالقالة فالي هالذا الالعالام. وإن 
نتيجة االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ال تزال تاللالقالي بالظالالل 
من حالة عدم اليقين فيما بين األسواق المالية إلى جانب تدهور الجنيه اإلستالرلاليالنالي 

دوالر أمريكي في األسبوع الالمالاضالي. ونالظالًرا لالقالوة األداء  5.71الذي بلغ قيمته 
االقتصادي لبريطانيا، فلنه ُينظر إليها عاللالى أنالهالا الالدولالة الالوحاليالدة فالي مالجالمالوعالة 
العشرين، بخالف الواليات المتحدة األمريكية، الالتالي تالمالضالي قالدًمالا نالحالو تالطالباليالع 
السياسة النقدية. بيد أنه في أعقاب االستفتاء علالى خالروج بالريالطالاناليالا مالن االتالحالاد 

% فالي أوائالل 5.70نقطة أسالاس إلالى  70األوروبي وتقليص سعر الفائدة بمعدل 
شهر أغسطس، انخفضت قيمة الجنيه بسبب زيادة حالة عدم اليقين، مالمالا أدى إلالى 
حدوث مراجعة نحو خفض التوقعات المستقبليالة لاللالعالماللالة، الالتالي مالن الالمالمالكالن أن 

. ومنذ بالدايالة هالذه السالنالة، هالبالطالت 7552تنخفض بصورة أكبر بحلول نهاية عام 
بيانات النمو السنوية على أساس فصلي دون معدل السنة الماضاليالة لالتالسالجالل نسالبالة 

. وقالد ياللالزم إجالراء 7552% على أساس سنوي في الربع الالثالانالي مالن عالام 7.7
المزيد من التيسير المصرفي لبنك إنجلترا من أجل تفادي أي تالبالاطالؤ ال ساليالمالا أن 
الخروج من االتحاد األوروبي سيتطلب عامين بعد تالفالعاليالل حالكالومالة تاليالريالزا مالاي 

 .05للمادة 
 

من المحتمل أن تكون ندوة جاكسون هول السنوية بالغة األهمية في تالحالديالد مالا إذا 
كان االحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو رفع سعر الفائدة مرة أخرى خالل هذا الالعالام 
أم ال، غير أنه يساورنا الشك في أن يعكس أسلوب االحتياطي الفيدرالالي ساليالاسالات 
نقدية أكثر تشّددا بعد ضعف أداء الالنالمالو خالالل الالربالع الالثالانالي وهالبالوط الالتالضالخالم 
وانخفاض توقعاته المستقبلية. وباإلضافة إلى اآلثار المتالحقالة لالخالروج بالريالطالاناليالا 
من االتحاد األوروبي فلن أداء الصين االقتصادي اآلخذ فالي الضالعالف ساليالتالضالمالن 
توقعات معتدلة على أحسن تقدير بشأن االقتصاد العالمي، بما ال يحد من المخاطالر 
على المدى القريب. وتتسم التطورات المالية العالمية بأهميالة الالتالوجاله االحالتاليالاطالي 
الفيدرالي في سياساته المستقبلية، ال سيمالا بالعالد أن أدت أسالعالار الالفالائالدة بالالسالالالب 
المفروضة عاللالى الالمالصالارف األوروباليالة والاليالابالاناليالة إلالى افالتالراقالهالا عالن الالبالنالوك 
األمريكية. ومن المحتمل أن يغير االحتياطي الفيدرالي أسلالوباله اسالتالجالابالة لالنالتاليالجالة 
االنتخابات والسياسات التي ستترتب على ذلك. وعلى أساس سنوي حّتالى تالاريالخاله 

% بالحاللالول .سجل مؤشر الدوالر مقارنة بالعالمالالت األخالرى انالخالفالاًضالا بالنالسالبالة 
 .  10.2منتصف شهر أغسطس ليستقر عند 
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% عاللالى 72.7ارتفع سعر الذهب الفوري في منتصالف شالهالر أغسالطالس بالنالسالبالة 
دوالًرا أمالريالكالًيالا لالألوقاليالة عاللالى  15.7..5أساس السنة حتى تاريخه ليصل إلالى 

خلفية األرباح التي حققها المستثمرون. وقد أدت البيانات االقتصالاديالة األمالريالكاليالة، 
وهي أقل من المتوقع، وخروج بريطانيا مالن االتالحالاد األوروبالي وتالقاللاليالص سالعالر 
الفائدة باإلضافة إلى انتهاج الالبالنالك الالمالركالزي األوروبالي وبالنالك الاليالابالان لساليالاسالة 
تخفيض سعر الفائدة إلى توفير فرص للمستثمرين الذين يسعون إلالى الالتالحالّوط مالن 
التضخم وانخفاض قيمة العملة. ونعتقد أن الذهب يمثل دعامة أساسية للمستثالمالريالن 
خالل النصف الثاني من هذا العام، وال سيما مع تراجع احالتالمالاالت تسالجاليالل ثالانالي 

%. وتشالمالل 05ارتفاع في سعر الفائدة من قبل االحتيالاطالي الالفاليالدرالالي لالمالا دون 
مخاطر الهبوط تقلّص حجم الطاللالب الالفالعاللالي فالي الالهالنالد والصاليالن نالظالًرا الرتالفالاع 
األسعار. وباإلضافة إلى ذلك، فلنه من المتوقع أن تؤثر اإلضرابات الالعالمالالاليالة فالي 

% 15%، عاللالى 5الهند، بسبب الضريبة المفروضة على المجوهرات والالبالالالغالة 
من مبيعات المجوهرات في الهند، مما يشكل ضرًرا على الالطاللالب عاللالى السالبالائالك 

 الذهبية.  
 

بعد وجود كثير من المخاوف حيال العائد على السلع األساسية غيالر الالمالعالادن هالذا 
العام، فقد تم التغلب على التأثير المحدود لظاهرة النينيو المناخية عن طريق وفالرة 

، لاليالرتالفالع 712.1العرض العالمي. وتراجع مؤشر جولدمان ساكس للزراعة إلى 
% فالي أوائالل 50% على أساس السنة حتى تاريخه بعد ارتفاعه بنسبة 1.1بنسبة 

شهر يونيو. وتراجعت أسعار القمح الخاصة بمجلس شيكاغو للتجارة في منتالصالف 
 171% على أساس السنة حتى تاريخه ليستالقالر عالنالد 57.0شهر أغسطس بنسبة 

سنًتا لكل بوشل، بينما انخفضت أسعار عقود الذرة الخاصة بنفس المجلالس بالنالسالبالة 
سالنالًتالا لالكالل بالوشالل. وعاللالى  70.0.% على أساس السنة حتى تاريخاله إلالى 7.0

الجانب اآلخر، سجل محصول فول الصويا أداًء قوًيا نسبًيا، فقد ارتالفالعالت أسالعالاره 
سالنالًتالا لالكالل  .5.57% على أساس السنة حتى تاريخه لتستالقالر عالنالد ..52بنسبة 

بوشل. وتؤدي الالطالباليالعالة الالزراعاليالة ذات االسالتالهالالك الالكالثاليالف لاللالطالاقالة فالي ظالل 
ديناميكيات سوق النفط الحالية إلى ضالعالف ضالغالوط األسالعالار الالتالصالاعالديالة عاللالى 
الحبوب الغذائية، ومن ثم نتوقع أن يواصل أداء الساللالع األسالاساليالة غاليالر الالمالعالادن 

 انخفاضه إلى حد كبير.

واصلت السلع األساسية انتعاشها يدعمها في ذلك الذهب والمعادن األساساليالة، مالمالا 
% عاللالى 1.1أدى إلى تحقيق مؤشر رويترز جيفريز سي آر بالي اتالفالاًعالا بالنالسالبالة 

أساس السنة حّتى تاريخه وذلالك بالحاللالول مالنالتالصالف شالهالر أغسالطالس لاليالصالل إلالى 
. ومع زيادة المخاوف االقتصادية ارتفع الطلب على المالذات اآلمنة مالثالل 1..50

الذهب، بينما تأثرت السلع األساسية غير المعادن في منتصف شالهالر يالوناليالو عاللالى 
خلفية الزيادة المتوقعة في العرض. ودعم انقطاُع العرض وإعادة بالنالاء الالمالخالزون 
في الصين أسالعالار الالمالعالادنع األسالاساليالة مالثالل الالنالحالاس واأللالومالناليالوم رغالم األداء 

% فالي 5.7االقتصادي الضعيف. فقد ارتفعت أسعار النحاس ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 
دوالًرا أمالريالكالًيالا  1.225الفترة بين يناير ومنتصف شهر أغسطس لتستالقالر عالنالد 

للطن الواحد. وبينما بدأ إنتاج األلمناليالوم فالي الصاليالن فالي االنالخالفالاض، فالقالد ظاللالت 
دوالًرا أمريكًيا للطالن الالواحالد فالي مالنالتالصالف شالهالر  5.200األسعار مرتفعة لتبلغ 

% على أساس السنة حتالى تالاريالخاله. ومالا 1.0أغسطس، حيث سجلت زيادة بنسبة 
زالت ترتفع أسعار المعادن األساسية التي شهدت انتعاًشا بعالد االنالخالفالاضالات الالتالي 
شهدتها خالل الربع األول، وستالؤدي االسالتالثالمالارات الالتالي يشالهالدهالا قالطالاع الالبالنالاء 

 واألصول الثابتة في الصين إلى دعم األسعار. 
 

وعلى صعيد العرض، ما زال إغالق المصاهر عالية التكلفة في الصين ومالالاليالزيالا 
وإندونيسيا يقيد العرض واألسعار المعروضة. وُيالعالزى ارتالفالاع األسالعالار األخاليالر 
بصورة كبيرة إلى هذا العامل، ال سيما األلومنيوم. وُيعد اسالتالهالالك الصاليالن ،الالذي 

، عامالً أساسًيا عاللالى 7550% من الطلب العالمي في عام 05يشكل ما يزيد عن 
الرغم من أن االنتقال من النموذج االقتصادي القائم على التصنيع و التصالديالر إلالى 
النموذج القائم على االستثمار و االستهالك من المحتمل يحد من الطلب الالمالحالدود 
على المعادن األساسية. وقد ساعدت السياسات النقدية الساللالع األسالاساليالة الالعالالالماليالة 
حيث إن استمرار التيسير النقدي من قبل االحتياطي الالفاليالدرالالي بالجالانالب الالمالماللالكالة 
المتحدة وأوروبا واليابان قد أدى إلى انخفاض أسالعالار الصالرف مالقالابالل الالعالمالالت 
السلعية. كما أدى اتجاه الدوالر األمريكي نحو االنخفاض في هذا العالام إلالى زيالادة 
مة بالدوالر بما في ذلالك الساللالع األسالاساليالة. ومالن الالمالتالوقالع أن  قيمة األصول المقوَّ
تنخفض أسعار المعادن األساسية نظًرا لتباطؤ عملية تخزين المالعالادن فالي الصاليالن 
وتكيف المنتجين وفق المصاهر منخفضة التكلفة. ومن المتوقع أن يسجل االقتصالاد 

عاًمالا، حاليالث نالتالوقالع مالع ركالود سالوق الالعالقالارات  70الصيني أبطأ نمو شهده في 
 الصينية أن تستمر ضغوط التراجع. 
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وال تزال معدالت التضخم في المملكة مرتفعة، فقد سجلت في يونيو ارتفاًعا بنسبالة 
% على أساس سنوي. وُيعزى الضغط التصاعدي إلى الالمالؤشالرات الالفالرعاليالة 1.5

لإلسكان والمرافق والنقل ويرجع السبب الرئيسي الرتفاع معدل األسعار فالي هالذه 
الفئات إلى انخفاض دعم الطاقة والمياه الذي تقدمه الحكومة في بالدايالة السالنالة. فالقالد 

% عاللالى أسالاس سالنالوي، باليالنالمالا 752ارتفع متوسط تكلفة إمدادات المياه بالنالسالبالة 
% على أسالاس سالنالوي. وفالي الالمالقالابالل، سالاعالد ..25ارتفعت تكلفة الوقود بنسبة 

انخفاض أسعار السلع على تخفيف الضغوط التضخمية في أسعار المواد الالغالذائاليالة 
% عاللالى أسالاس سالنالوي. كالمالا 5.5والمشروبات التي سجلت ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 

ُيعزى الضغط السلبي إلى المؤشرات الفرعية للمطاعم والفنادق، مدفوًعا باألسالاس 
% على أساس سنوي وأسعار خدمالات ..0بانخفاض أسعار خدمات اإلقامة بنسبة 
% عاللالى أسالاس سالنالوي. ونالتالوقالع أن 7.0المطاعم والمقاهي وما شابه ذلك بنسبة 

تؤثر المقارنة مع العام الماضي على معدل التضخم اإلجالمالالالي لالهالذه السالنالة الالذي 
%، إال أننا نتوقع أن يحدث اعتداالً في مالعالدل الالتالضالخالم فالي السالنالة 1سيظل فوق 

التالية نظًرا ألن المقارنة سوف تكون مع السنة الحالية. وتشمل مالخالاطالر الالجالانالب 
اإليجابي استمرار االنتعاش في أسعار السلع األساسية العالالماليالة، األمالر الالذي مالن 

 المحتمل أن يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدالت التضخم. 

سجلت الكتلة النقدية الكبرى، في شهر يونيو، خامس انخفاض على التوالي بالنالسالبالة 
تالرياللاليالون لاير. كالمالا شالهالدت  5.22% على أساس سنوي لتستقر عالنالد 7.2تبلغ 

% عاللالى أسالاس سالنالوي عاللالى خاللالفاليالة 7.2القاعدة النقدية انتعاًشا متواضًعا بنسبة 
الزيادة الكبيرة والمفاجئة في النقد المتداول خارج المصارف واالحتيالاطالي الالنالقالدي 

% علالى أسالاس سالنالوي. فالقالد باللالغ الالنالقالد الالمالتالداول خالارج 1.5.% و1.0بنسبة 
 17.2ماللاليالار لاير و 505.0المصارف واالحتياطي النقدي أعلى مستوياتها عند 

مليار لاير على التوالي. وواصلت الودائع لدى مؤسسالة الالنالقالد الالعالربالي السالعالودي 
انخفاضها بصورة مستمرة نظًرا للسحوبات الكثيفة من جانب المؤسالسالات الالمالالاليالة 
العامة وتراجع الودائع البنكية. فقد انخفضت ودائع المؤسسات المالية العامة بنسبالة 

مليالار لاير، فالي حاليالن انالخالفالضالت الالودائالع  5.7% على أساس سنوي إلى 05.7
مليار لاير. كما انخفض إجالمالالالي  10.2% على أساس سنوي إلى 0البنكية بنسبة 

% مالن 5.7.الودائع لدى مؤسسة النقد العربالي السالعالودي، والالتالي تشالكالل نسالبالة 
 مليار لاير.  12% إلى 1.2القاعدة النقدية، بنسبة 

% عاللالى 55وسجلت الودائع تحت الطلب أول انخفالاض سالنالوي عشالري بالنالسالبالة 
ماللاليالار لاير ، مالمالا يشاليالر إلالى زيالادة وتاليالرة  1..12أساس سنوي لالتالصالل إلالى 

% من الكتلة النقدية الالكالبالرى 25.2السحوبات. كما أن الودائع تحت الطلب تشكل 
% منها إلالى ودائالع الشالركالات واألفالراد. ومالن الالنالاحاليالة 11.1(، حيث تعود 7)ن

% على أسالاس سالنالوي 50.1األخرى، زادت الودائع ألجل وودائع االدخار بنسبة 
مليار لاير، مسجلة بذلك أعلى نسالبالة نالمالو سالنالوي مالنالذ شالهالر  0..11لتصل إلى 
. ويشير توجه الشركات واألفراد نالحالو حسالابالات االدخالار إلالى 7551أكتوبر عام 

الواقع االقتصادي من تباطؤ الطلب وزيادة معدالت الفائدة، حيث انخفضت الالكالتاللالة 
تالرياللاليالون لاير.  5.01% على أساس سنوي لتصل إلالى 7.0( بنسبة 7النقدية )ن

وانخفضت الودائع شبه النقدية إلى النطاق السلبي للمرة األولى خالل سالتالة أشالهالر، 
متأثرة باالعتدال في ودائع العملة األجنبيالة واالعالتالمالادات الالمالسالتالنالديالة فضالالً عالن 
وجود انخفاضات حادة في التحويالت النقدية القائمة. وارتالفالعالت الالودائالع بالالالعالماللالة 

ملاليالار  525.0% على أساس سنوي لتصل إلى 5.1األجنبية ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 
لاير، بينما سجلت االعتمادات المستندية أضعف نسبة نمو تشالهالدهالا مالنالذ نالوفالمالبالر 

مليالار لاير. وعالالوة عاللالى  5..5% لتصل إلى 1..حيث ارتفعت بنسبة  7550
ذلك، فقد سجلت التحويالت النقدية القائمة أعلى نسبة انخفاض سنالوي حالتالى اآلن، 

ماللاليالار لاير.  ..1% على أساس سنوي لتصل إلى 10.2حيث إنها هبطت بنسبة 
وكمؤشر على طلب المستهلكين، يشهد حجم معامالت أجهزة نقالاط الالباليالع تالبالاطالؤاً 

% عاللالى أسالاس سالنالوي، مالقالارنالًة 7.2واضًحا حيث إنها ارتفعت طفاليالًفالا بالنالسالبالة 
 %.  0..5بمتوسط نمو العام الماضي الذي بلغ نسبة 

 : 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
 ترشيد الدعم يزيد من التضخم

 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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المنتهية في يوليو. وال يزال المتداولون األفراد يسيطرون على التداول في السالوق 
% مالن إجالمالالالي قاليالمالة الالتالداول. وقالد واجاله الالدخالول 15المحلي بنسبة تزيد عن 

المنتظر للمستثمرين األجانب المؤهاللاليالن صالعالوبالات بسالبالب الالتالبالاطالؤ االقالتالصالادي 
واألنظمة الصارمة المقالّررة لالدخالول السالوق الالمالحاللالي. وقالد ضالخ الالمالسالتالثالمالرون 

ملاليالار لاير مالنالذ مالنالتالصالف يالوناليالو عالام  5.1األجانب المؤهلون استثمارات بقيمة 
 % من إجمالي قيمة السوق. 5.5حتى تاريخه، ما يمثل  7550

 

ورًدا على ركود نشاط المستثمرين األجانب المؤهلين، أعلنت هيئة السوق الالمالالاليالة 
عن مجموعة من اللوائح المعدلة لتسهيل الدخول في سوق األسهم وزيادة جاذبيتهالا 
للمستثمرين األجانب. وكان من المقرر تنفيذ اللوائح الجديدة خالل الالنالصالف األول 

. بيد أن مستوى األنشطالة الالمالخاليالب لالفمالال دفالعالت هاليالئالة السالوق 7552من عام 
. وتالتالضالمالن هالذه 7552سالبالتالمالبالر  1المالية إلى تعجيل تطبيق التعديالت بحلالول 

التعديالت توسيع نطاق المؤسسات الداخلة ضمن المستثمرين األجانالب الالمالؤهاللاليالن 
لتشمل بذلك صناديق الثروة السيادية وأوقاف الجامعات وغير ذلك. وقد نم خالفالض 

ماللاليالار دوالر  0الحد األدنى لقيمة األصول التي تديرها الالجالهالة الالمالسالتالثالمالرة مالن 
مليار دوالر أمريكي. كما تم توحيد شروط التداول السالابالق ذكالرهالا  5أمريكي إلى 

% فالي 55في شرٍط واحد، أال وهو أنه ال يجوز للمستثالمالر األجالنالبالي أن يالمالتاللالك 
شركة واحدة من الشركات المدرجة، بينما ال يزال القيد الالمالفالروض عاللالى ماللالكاليالة 

%. وتشير مبادرة هاليالئالة السالوق 11األجانب جميًعا )مقيمين وغير مقيمين( بنسبة 
المالية إلى رغبتها في تطوير السوق المحلي لكي يصبح وجهة اسالتالثالمالاريالة دولاليالة 
معترف بها، ومع ذلك ال تزال هناك تحديات نالظالًرا لضالغالط أسالعالار الالنالفالط عاللالى 

 االقتصاد المحلي. 

% 52.5انخفضت أسعار النفط الخام العربي الخفيف خالل شهالر يالولاليالو بالنالسالبالة 
على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار خالام غالرب تالكالسالاس الالوساليالط بالنالسالبالة 

%. ومع استالمالرار ضالغالط فالائالض الالمالعالروض عاللالى أسالعالار الالنالفالط، فاللن 1..5
اقتصادات البلدان المصدرة للنفط تعالانالي مالن انالخالفالاض مسالتالوى األسالعالار لالفالتالرة 
أطول. وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، فلن انخفالاض اإلنالفالاق الالحالكالومالي، 
الذي يمثل العامل األساسي للنمو، يعاليالق قالدرة تالوساليالع األعالمالال الالتالجالاريالة عاللالى 
المستوى المحلي وقدرة تلك األعمال على زيادة األرباح فالي الالدورة االقالتالصالاديالة 
اآلخذة في التباطؤ وتشير أرقام أرباح الشركات الصادرة مؤخًرا للربع الثانالي مالن 
هذه السنة إلى عوامل االقتصاد الكلي. فقد انخفضت أرباح الشركات المدرجالة فالي 

ماللاليالار  72.2% على أساس سنوي إذ بلغت األرباح الصافيالة ..55تداول بنسبة 
ماللاليالار لاير.  5.5.التالي باللالغالت  7550لاير مقارنة بأرباح الربع الثاني من عام 

وبينما أدى تالشي اآلثار المترتبة على عالوة الشهرين التالي تالم مالنالحالهالا فالي عالام 
إلى انخفاض نفقات االستهالك، فلن انخفاض الدعم الحكومي قالد أدى إلالى  7550

ضعف هوامش األرباح بالنسبة ألغلب الشركات، السيالمالا فالي الالقالطالاعالات كالثاليالفالة 
االستهالك للطاقة مثل قطاع اإلسمنت والتصنيع. وسجل مالؤشالر تالداول انالخالفالاًضالا 

% في الشهر الماضي وكان لقطاع االتصاالت النصيب األكبر من هالذا 5..بنسبة 
% على أساس شهري. وباإلضافة إلى ذلك، فقالد انالخالفالضالت ..2االنخفاض بنسبة 

% و 2.1% و 2.5مؤشرات قطاعات اإلعالم واإلسمنت وبيع التجزئة بالنالسالب 
% على التوالي. وبحلول نهاية شهر يالولاليالو انالخالفالض مالؤشالر تالداول بالنالسالبالة 0.0
% منذ بداية السنة. ونظًرا لضعف التوقعات في أسعار النفط خالالل الالنالصالف 0.0

، فقد يسير مؤشر تداول على طريالق تسالجاليالل سالنالة ساللالباليالة 7552الثاني من سنة 
% 52.5% و 7.1بنسبة  7550و 7551ثالثة عقب تسجيله انكماًشا في عامي 

 على التوالي. 
 

هبط معدل النشاط بشكل كبير على مدار الشهرين الماضيين نظًرا ألن حالالالة عالدم 
اليقين االقتصادية قالد أضالعالفالت جالاذباليالة االسالتالثالمالار فالي سالوق األوراق الالمالالاليالة. 

% على أساس شالهالري لاليالسالتالقالر 5..وانخفض متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 
مليار لاير سعودي، وهو ثالث انخفاض شالهالري عاللالى الالتالوالالي. وعاللالى  2..عند 

% فالي نالهالايالة 5.2.مدار االثني عشر شهًرا الماضية، هبط مؤشر تداول بنالسالبالة 
شهر يوليو. وأدى انخفاض األسعار إلى هبوط مكالرر األسالعالار إلالى األربالاح مالن 

ضالعالًفالا فالي نالهالايالة الشالهالر  57.11إلى  7550بحلول نهاية شهر يوليو  52.50
% لتسالتالقالر 72.1الماضي. وبناء على ذلك، انخفضت بالمثل القيمة السوقية بنسبة 

ماللاليالار لاير عاللالى مالدى السالنالة  025تريليون لاير، بخسارة تزيالد عالن  5.0عند 

 : نمو مؤشر تداول منذ بداية العام9الرسم البياني 

 المصدر:  تداول

 : متوسط قيمة التداول اليومي11الرسم البياني 

 المصدر:  تداول

 أسواق رأس المال
 هيئة السوق المالية تحفز نشاط السوق

 ماجد آل غالب

 m.alghalib@alahli.comاقتصادي أول | 
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التجاري المحلي بصورة كبيرة نظًرا الستمرار انخفاض أسعار النفط، األمر الالذي 
 أصاب آفاق االستثمار طويلة األجل بحالة من عدم اليقين.

 

ال يزال معدل الفائدة بشكل عام في المملكالة يالعالانالي مالن ضالغالوط نالقالص الساليالولالة 
الناجم عن بيع سندات التنمية الحكومية إلالى الالمالصالارف الالمالحاللاليالة لاليالسالتالقالر عالنالد 

مليار لاير في نهاية شهر يونيو. واستقر سعر الفائدة السائالد باليالن الالبالنالوك  502.2
% بالحاللالول مالنالتالصالف شالهالر أغسالطالس، 7.72أشهر عند نسالبالة  .السعودية لمدة 

%. كالمالا أن  7متجاوزاً معدل إعادة الشراء لمؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 
جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لكبح هذا االرتالفالاع الالحالاد فالي سالوق أسالعالار 
الفائدة السائدة بين البنوك السعودية ال تخاللالو مالن الالمالحالاذيالر. وإن مالؤسالسالة الالنالقالد 
العربي السعودي تجد نفسها مقيدة من استخدام سعر الفائدة لاللالتالحالكالم فالي األسالواق 
المالية نظًرا لنظام سعر الصرف الثابت، بيد أنه يمكن تخفيف ضغوط السالوق مالن 
خالل استخدام أدوات مثل تقليص أذونات الالخالزيالنالة وتالخالفاليالف ساليالاسالات السالالمالة 
االحترازية الكلية. وباإلضافة إلى ذلك عرضت مؤسسة النقد العربي السعودي فالي 

 50شهر يونيو الماضي على بعض البنوك قروًضا قصيرة األجل بالقاليالمالة حالوالالي 
مليار لاير من أجل تقديم المساعدة فالي مالواجالهالة انالكالمالاش الساليالولالة عاللالى الالمالدى 
القصير. بيد أن هذا الحل ال يتوافق مع طبيعة أزمة السيولة التي ُيحتمل أن تستمالر 
لفترة طويلة. ونتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من التدابير مثل خفض نسالبالة مالتالطاللالبالات 
االحتياطي و أو زيادة معدل القروض إلى الودائع في المستقبل القالريالب، ال ساليالمالا 
مع إصرار مؤسسة النقد العربي السعودي على الحفاظ علالى الالربالط باليالن الالدوالر 

 األمريكي واللاير السعودي.

% عاللالى أسالاس سالنالوي، فالي حاليالن 0.2ارتفع نمو ائتمان القطاع الخاص بنسالبالة 
% على أساس سالنالوي. ورغالم أن أداء االئالتالمالان مالا ...انخفضت الودائع بنسبة 

زال إيجابًيا إال إنه يظهر بوادر اعتدال. ونالتاليالجالة لالقالرار مالؤسالسالة الالنالقالد الالعالربالي 
%، شالهالد 15% إلى 00السعودي الخاص بزيادة معدل القروض إلى الودائع من 

% فالي الالمالتالوسالط، عاللالى أسالاس 55.0ائتمان القطاع الخاص دعًما موجًزا بنسبة 
سنوي، عن األشهر الثالثة التالية لشهر يناير بيد أن أرقام إحصائيات شهري مايالو 
ويونيو تشير إلى تباطؤ أداء ائتمان القطاع الخاص بسبب استقرار معدل القالروض 

% في نهاية شهر يونيو. ونظًرا لنقص السيولة في السالوق، 15.7إلى الودائع عند 
فلنه لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مجال إضافي للتعاطي مع هالذه الالظالروف 
إذ بلمكانها رفع نسبة القروض إلى الودائع تماشًيا مع دول الخلاليالج األخالرى وذلالك 
بهدف التكيف مع احتياجات تالمالويالل السالوق الالذي يالعالانالي مالن تالنالاقالص الساليالولالة. 
وستسمح احتياطيات السيولة وحالة استقرار التمويل التي عملالت عاللاليالهالا مالؤسالسالة 
النقد العربي السعودي في السنوات األخيرة أن يكون لديها مجال للتيسيالر الالنالقالدي، 
بما في ذلك خفض معدالت مالتالطاللالبالات االحالتاليالاطاليالات. واسالتالقالرت االحالتاليالاطاليالات 

مليار لاير، ما سالّجالل انالخالفالاًضالا بالنالسالبالة  11.0النظامية في نهاية شهر يونيو عند 
مليار لاير، مالا  71.0% على أساس سنوي، بينما تبلغ االحتياطيات الفائضة 0.5

 % على أساس سنوي.5..7سجل ارتفاًعا بنسبة 
 

% على أساس سالنالوي بسالبالب ..75انخفضت المطلوبات على القطاع العام بنسبة 
االنخفاض الكبير في مستويات أذونات الخزينة، مسجلة بالذلالك انالخالفالاًضالا لالخالمالسالة 
عشر شهًرا على التوالي. وارتفع االئتمان المقدم لمؤسسات الالقالطالاع الالعالام بالنالسالبالة 

ماللاليالار لاير فالي حاليالن تالقاللالصالت  12.0% على أساس سنوي ليالصالل إلالى 50.0
% على أسالاس سالنالوي 70.0حيازات المصارف لألوراق المالية الحكومية بنسبة 

مليار لاير. وارتفع مالعالدل نالمالو السالنالدات الالحالكالوماليالة بالنالسالبالة  751.1لتصل إلى 
مليار لاير، بينما شهدت حيالازات الالمالصالارف مالن  502.2% ليصل إلى 515.2

مليار لاير بهالدف  07.0% لتصل إلى 22.1أذونات الخزينة انخفاًضا حاًدا بنسبة 
توفير السيولة الالزمة لإلصدارات ذلت فترات االستحقاق األطول. نالحظ عالنالدمالا 

% 05.2نمعن النظر في االئتمان المصرفي أن االئتمانات قصيرة األجالل تشالكالل 
من إجمالي االئتمان المصرفي، في حين تشكل االئتمانات متوسطة وطويلة األجالل 

% على التوالي. وفي االقتصاد المحلي حال مالؤشالر الالمالخالاطالر 70.0% و 51.0
اآلخذ في االرتفاع دون زيادة االئتمالانالات طالوياللالة األجالل بسالبالب اعالتالدال الالنالشالاط 

 : السيولة واكتشاف المخاطر12الرسم البياني 

 المصدر: تومسون رويترز

 : تمويل القطاع الخاص11الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد السعودي، تقديرات البنك األهلي التجاري

 سوق اإلقراض
 تحديات نقص السيولة

 ياسر الداوود

  y.aldawood@alahli.comاقتصادي | 
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% على أساس سنوي. وعالوة على ذلك، فقد انالخالفالضالت 1..5مليار لاير، بنسبة 
% مالن فالاتالورة الالواردات، بالنالسالبالة 1.1واردات المعادن األساسية، الالتالي تشالكالل 

مليار لاير. وبالنسبة إلى الالواردات حسالب  5..5% على أساس سنوي إلى 55.0
% من الواردات في الربع األول بقيالمالة 51.1البلدان، فلن حصة الصين قد شكلت 

% مالن 1..5مليار لاير. وشكلت حصالة الالواليالات الالمالتالحالدة األمالريالكاليالة  75.7
 1.2% بالقاليالمالة 2.1مليار لاير، بينما بلغت حصالة ألالمالاناليالا  51.0الفاتورة بقيمة 

مليار لاير. وتشير المقارنة السنوية إلى انالخالفالاض الالواردات مالن الصاليالن بالنالسالبالة 
%، بينما انخفضت الواردات من الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا بنسالبالة 50.7
 % على التوالي.   51.7% و..55

 

وتشير واردات القطاع الخاص التي تمولهالا الالبالنالوك إلالى حالدوث قالدر كالباليالر مالن 
. وانخفضت قيمة االعتمادات الالمالسالتالنالديالة 7552التراجع في الربع الثاني من عام 

ماللاليالار لاير.  12.1% عاللالى أسالاس سالنالوي إلالى 75.0التي تم تسويتها بالنالسالبالة 
وانخفضت قيمة االعتمادات المستندية الالخالاصالة بالالالمالركالبالات، الالتالي تشالكالل نسالبالة 

% عاللالى أسالاس سالنالوي 57.2% من إجمالي االعتمادات المستندية، بنسبة 77.2
ماللاليالار لاير.  55.2في الربع الثاني على خلفية انخفالاض الالطاللالب لالتالسالتالقالر عالنالد 

وسجلت االعتمادات المستندية الخاصة بالمواد الغذائية، والتي تشّكل ما يقرب مالن 
ماللاليالار لاير، ارتالفالاًعالا  2.5% من إجمالي االعتمادات المستندية بقيمة قدرها 50

% على أساس سنوي، ما يشير إلى تدني الضالغالوط االنالكالمالاشاليالة ..5طفيًفا بنسبة 
على السلع األساسية. وشهدت االعتمادات المستندية الخاصة بالالالت ومالواد الالبالنالاء 
انخفاضات حادة تمشًيا مع انخفاض منح العقود الحكومية. بلغت قيمة االعالتالمالادات 

% 72.0مليار لاير، لتسجل انخفاًضا بالنالسالبالة  1.1المستندية الخاصة بمواد البناء 
على أساس سنوي، بينما هبطت االعتمادات المستندية الالخالاصالة بالاآلالت إلالى أقالل 

 مليار لاير. 5..% على أساس سنوي لتستقر عند 5.0.من 

 7552تشير التقديرات األولية للتجارة غير النفطية المقّررة للربع األول من عالام 
%، عاللالى أسالاس سالنالوي، إلالى 57.5إلى انخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 

%، عاللالى أسالاس سالنالوي، ..51مليار لاير، بينما انخفضت الواردات بنسبالة  17
مليار لاير. وإن تدابير الترشيد التي اتخذتها الحكومة للحد من العجالز  515.0إلى 

المالي أّثرت بصورة كالباليالرة عاللالى الالواردات. وفالي الالمالقالابالل، تالعالتالبالر اتالجالاهالات 
االقتصاد العالمي غير مؤاتيه للصادرات السعودية، السيما مع ضعف الالطاللالب فالي 
الصين وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي. وشالكاللالت الصالادرات غاليالر الالنالفالطاليالة فالي 

% من الواردات من حيث القيمة، وتقلص ميالزان الالعالجالز 71.1الربع األول نسبة 
 .  7550% مقارنة بالربع األول من عام 50.7التجاري بنسبة 

 
% من إجمالي الصادرات غير النالفالطاليالة 5.1.شكلت حصة قطاع البالستيك نسبة 

ماللاليالار لاير، وانالخالفالضالت صالادرات  7..5خالل الربع ذاته، وذلك بقاليالماله تالباللالغ 
، تأثالًرا بالانالخالفالاض 7550% مقارنة بالربع األول من عام 57.7البالستيك بنسبة 

الطلب على الصعيد العالمي. كما انخفضت صادرات المنتجات الكيالماليالائاليالة، الالتالي 
% عاللالى أسالاس ..50% من إجمالي صادرات الربع ذاته، بالنالسالبالة 72.0تشكل 

مليار لاير. وعالوة عاللالى ذلالك انالخالفالضالت صالادرات  55.5سنوي إلى مبلغ قدره 
% مالن الصالادرات غاليالر الالنالفالطاليالة، بالنالسالبالة 0.2المعادن األساسية، التالي تشالكالل 

مليار لاير. وحسب الدولة الالمالصالدر إلاليالهالا،  2..% على أساس سنوي إلى ..55
% من الصادرات غاليالر الالنالفالطاليالة خالالل الالربالع األول إلالى 50.5فلنه تم تصدير 

% 0.5مليالار لاير، وجالرى تصالديالر  ..2اإلمارات العربية المتحدة بقيمة قدرها 
ماللاليالار لاير.  1..تقريًبا من الصادرات غير النفطية إلالى الصاليالن بالقاليالماله قالدرهالا 

% من هذه الصالادرات اتالجالهالت إلالى الالهالنالد بالقاليالمالة 0.2وباإلضافة إلى ذلك، فلن 
مليار لاير. وعلى سبيل المقارنة السنوية، تالراجالعالت الصالادرات غاليالر  7.1قدرها 

%، مقارنة بالالصالادرات 5.5النفطية الموجهة إلى اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 
% عاللالى 70.2% و15.0الموجهة إلى الصين والهند والتي انالخالفالضالت بالنالسالبالة 

 التوالي.
 

% ..72وبالنسبة إلى الواردات، فقد شكلت اآلالت والمعدات الالكالهالربالائاليالة نسالبالة 
من فاتورة الواردات فالي الالربالع األول. وانالخالفالضالت واردات هالذه الالفالئالة بالنالسالبالة 

ماللاليالار لاير. كالمالا انالخالفالضالت  2.1.% على أساس سنوي بالقاليالمالة قالدرهالا 50.2
 70.0% من فالاتالورة الالواردات بالقاليالمالة 50.5ورادات معدات النقل، التي تشكل 

 : 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 الصادرات على إثر ضعف الطلب اآلسيوي

 ياسر الداوود

  y.aldawood@alahli.comاقتصادي | 
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على ذلك، تشير التقديرات إلى أن إجمالي نالفالقالات قالطالاع الالبالنالاء والالتالشالياليالد، وفالق 
قياسات مستوى إجمالي تكوين رأس المال الثابت حيث تشكل اإلنشالاءات السالكالناليالة 

مليالار لاير  510.2% إلى 75.5وغير السكنية الحصة األكبر، قد انخفض بنسبة 
 7550مقارنة باللجالمالالالي الالربالع األول مالن عالام  7552في الربع األول من عام 

مليار لاير. لذلك من المتوقع حدوث انخفاض شديد في قطاع البالنالاء  507.5البالغ 
 520% لاليالسالتالقالر عالنالد .والتشييد الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتقلص بالنالسالبالة 

. ونظًرا لتوقع حدوث ركود في إجمالي النالاتالج 7552مليار لاير بحلول نهاية عام 
، فلنه مالن الالمالتالوقالع أن تالنالخالفالض 7552المحلي من القطاع غير النفطي في عام 

نسبة حصة قطاع البناء والتشييد من إجمالي الالنالاتالج الالمالحاللالي غاليالر الالنالفالطالي إلالى 
 .7550% في عام 1.5بعد أن بلغت  7552% في عام 0.2

 

وفًقا لمؤشر التفاؤل باألعمال في المملكة العربية السعودية الذي أجرته شركة دان 
آند برادستريت بالتعاون مع البنك األهلي التجاري، فلن مؤشر الالتالفالاؤل بالاألعالمالال 
المركب في المملكة العربية السعودية الخاص بقطاع البناء والتشييد قد ارتالفالع إلالى 

، ليكون بذلك قد ارتفع نقطة واحدة عالن 7552نقطة في الربع الثالث من عام  57
نقطة. وال تزال التوقالعالات الالخالاصالة  55مستوى انخفاض الربع الماضي الذي بلغ 

بقطاع البناء والتشييد ضعيفة نظًرا الستمرار انخفاض أسعار النفالط الالخالام، األمالر 
الذي قد حّد من سرعة ترسية المشاريع الجديدة. وبالنظر إلى الدور الحيالوي الالذي 
يضطلع به سوق المشاريع في جعل اقتصاد المملكة ينمالو بصالورة مسالتالمالرة، فاللن 
مواصلة تعليق عمليات ترسية العقود ستكون لها بال شك أثًرا ساللالبالًيالا عاللالى قالطالاع 

 البناء والتشييد على المدى القريب إلى المتوسط.

يشكل قطاع البناء والتشييد حصة كبيرة في اقتصاد المماللالكالة الالمالحاللالي. فالقالد حالقالق 
القطاع معدالت نمو سنوية حقيقية عالية علالى مالدى الالخالمالس سالنالوات الالمالاضاليالة، 

على خلفية زيادة ارتالفالاع إنالفالاق الالقالطالاعاليالن  7550% في عام 0.2مسجالً نسبة 
العام والخاص. بيد أنه نتج عن انخفاض مستوى أسعالار الالنالفالط وزيالادة انالخالفالاض 

العديد من حاالت التأخالر فالي تالنالفاليالذ الالمالشالاريالع  7552النفقات الحكومية في عام 
% بالقيمة الحالقاليالقاليالة 5.1وإلغائها. ونتيجة لذلك انكمش قطاع البناء والتشييد بنسبة 

ماللاليالار لاير. غاليالر أن  5.1.لاليالسالتالقالر عالنالد  7552خالل الربع األول من عالام 
االستثمارات الهائلة على مدى الخمس سنوات الماضية، والتي تبلالغ مالا يالزيالد عالن 

تريليون لاير والتي ما زالت قيد التنفيذ في الالوقالت الالحالالالي، قالد دعالمالت قالطالاع  5
 البناء والتشييد وحدت من مستوى تراجعه.

  
أدت االستثمارات الضخمة التي نفذتها المؤسالسالات الالحالكالوماليالة وشالباله الالحالكالوماليالة 

، 7550وعالام  7555وغير ذلك من المؤسسات الخاصة فالي الالفالتالرة باليالن عالام 
% 2.1بجانب اعتدال مستويات التضخم، إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب بلغ 

في قطاع البناء والتشييد خالل هذه الفترة. وفي خضم هذا النمالو الالقالوي، ارتالفالعالت 
. غاليالر 7550% في عام 0.51نسبة حصة القطاع من إجمالي الناتج المحلي إلى 

جالنالًبالا إلالى جالنالب مالع  7551أنه عقب االنخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عالام 
انخفاض النفقات الحكومية، تشيالر الالتالقالديالرات إلالى أن نسالبالة حصالة الالقالطالاع مالن 

 .7552% في الربع األول من عام 1.01إجمالي الناتج المحلي قد تراجعت إلى 
ووفًقا لما ذكرته الهيئة العامة لإلحصاء، فاللن نسالبالة مالعالدل نالمالو إجالمالالالي الالنالاتالج 

نالظالًرا  7552% في الربع األول مالن عالام 5.0المحلي الحقيقي قد انخفضت إلى 
%. باليالد 5.2لتأثره بشكل سلبي باالنكماش الذي سجله القطاع غير النفطي بنسالبالة 

أنه بسبب زيادة ارتفاع اإلنتاج النفطي وتحسن أسعاره مقارنة بالربالع األول، فاللناله 
من المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الالحالقاليالقالي فالي الالمالماللالكالة نالمالًوا بالنالسالبالة 

% فالي عالام 7.1ومن المتوقع أن ترتفع نسبته إلى  7552% على مدار عام 5.2
. وعالوة على ذلك، فمن المتوقع أن ترتفالع نسالبالة مالتالوسالط الالتالضالخالم إلالى 7552
نظًرا لتنفيذ الحكومة خطة خفض دعم الالطالاقالة مالنالذ بالدايالة  7552% في عام 1.0

 العام. 
 

نقطة بحلول نهالايالة الالربالع  552.0بلغ مؤشر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء 
مليالار  ..75، بينما بلغ إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها 7552الثاني من عام 

% عن الفترة ذاتها مالن الالعالام الالمالاضالي. وبالنالاء  72لاير، مسجلًة انخفاًضا بنسبة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، تقديرات البنك األهلي التجاري

 موضوع الشهر
 نظرة على قطاع اإلنشاء

 : قطاع اإلنشاء 15الرسم البياني 

 : اإلنشاءات حسب االستخدام16الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، تقديرات البنك األهلي التجاري

 شريهان المنزالوي

 s.almanzalawi@alahli.comاقتصادي مشارك | 
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 :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| محرر 

t.zayat@alahli.com 

 ياسر الداوود
 اقتصادي

y.aldawood@alahli.com 

 حنان عسيري
 اقتصادي 

h.alasiri@alahli.com 

 


