
Economic Report



 1437 - 2016 م

التقرير االقتصادي
Economic Report

إعداد
 مركز دراية للدراسات والمعلومات بغرفة الرياض

تنفيذ
 إدارة التسويق

إدارة الدراسات والتطوير





3التقرير االقتصادي

 إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي)
للقطاع الحكومي

%3,3 %3,7

الفهرس

 مقدمة:

الفصل األول: األداء االقتصادي 

الفصل الثاني: تطورات ســــوق النـفط

الفصل الثالث: السياسات الماليـــة والنقديــة

الفصل الرابع : تكاليف المعيشة

الفصل الخامس: النشاط المصرفي

الفصل السادس: االستثمار

الفصل السابع: تطورات ســوق األسهم

الفصل الثامن: الموازنـــة العامة للدولة

المراجـــع :

7

11

17

23

27

33

43

53

61

65

رقم الصفحةالموضوع



التقرير االقتصادي 4

 إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي)
للقطاع الحكومي

%3,3%3,7

فهرس الجداول

مؤشرات أداء االقتصاد السعودي خالل الفترة 2014 ـ 2015م وتوقعات 2016م1

مؤشر أداء سوق النفط العالمي خالل الفترة 2014 ـ 2015م  وتوقعات 2016م2

مؤشر األرقام القياسية لتكاليف المعيشة بالمملكة خالل 2015 ـ 2016م3

أهم مؤشرات أداء القطاع المصرفي بالمملكة خالل الفترة 2014 ـ 2016م4

تطور موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الفترة 2014 ـ 2016م5

6
بالمملكة  والخاص  العام  القطاعين  من  بالمملكة  التجارية  المصارف  مطلوبات  تطور 

خالل الفترة 2014 ـ 2016م

ــخــــاص                                                    7 ــ ــومـــي وال ــكـ ــحـ ــارف وقــــــــروض الـــقـــطـــاعـــيـــن الـ ــصــ ــمــ ــ ــيـــن ودائــــــــع ال الـــعـــالقـــة بـ

خالل الفترة 2014 - 2016م

مكونات رأس المال الثابت في المملكة خالل الفترة 2015-2013م8

السعودية 9 العربية  المملكة  والخارجة(  )الداخلة  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 

مقارنة بدول غرب آسيا  عام 2014م

تدفقات االستثمار االجنبي المباشر )الخارجة والداخلة( للمملكة العربية السعودية خالل 10

الفترة 2014-2012م

تطور أداء سوق األسهم بالمملكة خالل الفترة 2014م ـ 2016م11

الوزن النسبي لقيمة األسهم القطاعية  بالمملكة خالل الفترة 2014 ـ 2016م 12

تطور الموازنــة العامة للمملكة 2015 ـ 2016م13

توزيع مخصصات اإلنفاق بالموازنـة العامة حسب القطاعات للعام 37/1438هـ14

رقم الصفحةالرقم عنوان الجدول

12

17

28

34

36

37

39

46

48

49

54

56

62

63



5التقرير االقتصادي

 إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي)
للقطاع الحكومي

%3,3 %3,7

فهرس األشكال

أهم مؤشرات أداء االقتصادي السعودي خالل الفترة 2014 ـ 2016م1

العرض والطلب العالمي من النفط خالل الفترة 2014 ـ 2016م2

نسبة إنتاج المملكة العالمي من  إجمالي عرض )إنتاج االوبك(  خالل الفترة 2014 ـ 3

2016م

عرض النقود خالل الفترة فبراير 2016-2015م4

التوزيع النسبي لمكونات موجودات مؤسسة النقد خالل الفترة 2014 ـ 2016م5

مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص خالل الفترة 2016-2014م6

  مكونات رأس المال الثابت 2013 - 2015 )الوزن النسبي %(7

مرتبة تدفقات االستثمار األجنبي الداخلة للمملكة بين دول غرب آسيا في 2014م8

تدفقات االستثمار )الداخلة والخارجة( للمملكة خالل 2012 - 2014م9

المؤشر العام لألسهم المتداولة فبراير 2015 - 2016م 10

مؤشر أداء سهم القطاعات االقتصادية فبراير 2016م11

ر والفعلي للموازنــــة لعامي 2015 - 2016م 12 العجزالمقدَّ

توزيع مخصصات اإلنفاق للموازنــة العامــة حسب القطاعات للعام 2016م  13

رقم الصفحةالرقم عنوان الشكل

13

18

19

35

36

38

47

49

50

55

57

62

64





7التقرير االقتصادي

تقديم

متطلبات  ويواكب  تطلعات مشتركيها  يحقق  بما  لخدماتها،  المستمر  التطوير  على  الرياض  غرفة  تعمل 
جانب  مع خدمة قطاع  إلى  جنًبا  وذلك  االقتصادية،  األسواق  الكبيرة في  والتنافسية  المستدامة  التنمية 

األعمال بوجه عام. 

وقد ارتأت الغرفة إصدار هذا التقرير لتلبية الحاجة إلى مرجع دوري، يوضح أهم التطورات االقتصادية ذات 
والتعرف على  تتبع مجريات األحداث االقتصادية  يعين على  بالمملكة، وبما  الحركة االقتصادية  التأثير على 
تفاعالتها، وتأثيراتها، وآفاقها المستقبلية,  ويسرها أن تقدم هذا التقرير للمستفيدين من خدماتها، وللباحثين 

والمهتمين بالشأن االقتصادي.

يغطي هذا التقرير أبرز تطورات االقتصاد السعودي خالل عام 2015م، إلى جانب  بعض التوقعات لمكونات 
أهم التطورات خالل عام 2016م، فمن أبرز القضايا التي يتناولها اتجاهات السياسية المالية بالمملكة، وأهم 
مؤشرات أداء االقتصاد السعودي،  باإلضافة إلى بيان اتجاهات النشاط المصرفي، وسوق المال،  والميزانية 

العامة للدولة.

وقد اعتمد التقرير على أبرز المصادر المنشورة التي تمت اإلشارة إليها بمواقعها المختلفة، مع تطلعات 
الغرفة بتطوير هذه المطبوعة من خالل مشاركتكم باآلراء حول الموضوعات التي تمت تغطيتها.

والله تعالى هو الموفق.





الفصل األول:

 األداء االقتصادي
)Economic Performance(
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هناك عددًا من المؤشــرات االحصائية التي تســاعد في التعرف على اتجاهات ومســتوى األداء االقتصادي على 
المســتوى الكلــي، أو القطاعــي، ومــن أبــرز تلك المؤشــرات؛ معــدل نمو إجمالي الناتــج المحلي، والذي يعبــر عن التغّير 
في قيمة الســلع والخدمات الناتجة عن نشــاط اقتصادي معين داخل حدود الدولة. ويتم حســاب الناتج المحلي على 
أســاس األســعار الســائدة لتلك الســلع والخدمات؛ وهو ما يعرف بالناتج المحلي االســمي أو الجاري، كما يتم حســابه 

على أساس أسعارها؛ استنادًا لفترة زمنية سابقة حينها ُيطَلق عليه الناتج المحلي الثابت أو الحقيقي. 
وفي هذا التقرير ســيتم تناول اتجاه تطور إجمالي الناتج المحلي للمملكة على أســاس الســعر الثابت أو الحقيقي، 

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء، وعليه يمكننا استخالص المؤشرات التالية: 

رًا عنــه بمعدل نمو إجمالي ●● إن هنــاك انخفــاض فــي مســتوى األداء االقتصادي للمملكــة خالل عام 2015م، معبِّ
الناتــج المحلــي )الحقيقــي( بحوالــي 3.3 % ، بفــارق معــدل نمــو طفيف يقدر بنحو 0.3 % عن عــام 2014م, بينما 
تشــير التوقعــات إلــى مواصلــة الناتــج المحلــي اتجاهــه نحــو نمو متواضــع يقدر بنحــو 2.4 % عام 2016م، حســب 

توقعات صندوق النقد الدولي، وكما يوضحه الجدول، رقم: )1( والشكل البياني، رقم )1(.

النمــو  الريــاض،  بغرفــة  درايــة  مركــز  ر  قــدَّ وقــد 
إاّل  2016م)1(.  للعــام   %  2.3 بمعــدل  لالقتصــاد 
أن مؤسســة جــدوى لالســتثمار، قــد قّدرتــه بمعدل 
1.6% لعــام 2016، وهــذا كان أقــل تقديــر لمعــدل 

النمو المتوقع القتصاد المملكة للعام الحالي )2(.

وبالنســبة لنمــو المســاهمات القطاعيــة فــي تكويــن ●●
ل أداء القطاع الخاص  إجمالي الناتج المحلي؛ فقد سجَّ
انخفاضــًا جديــدًا فــي هــذه المســاهمة؛ حيــث حقــق 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الحقيقــي( لهــذا القطــاع 
معــدل نمــو يقــدر بنحــو 3,7 % عــام 2015م مقارنــة 
2014م,  بلــغ حوالــي 5,4 % عــام  بمعــدل مرتفــع، 
ويتوقــع أن ينمــو إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي 

للقطاع الخاص بحوالي 3,8 % عام 2016م. 

للقطــاع ●● )الحقيقــي(  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  نمـــا 
الحكومــي بمعــدل يقــدر بحوالــي 3,3 % عــام 2015م 

1 - مركز دراية، مؤشر التنبؤ بالحالة االقتصادية لالقتصاد السعودي، )الرياض: غرفة الرياض، 2016م(، ص 9.
http://www.jadwa.com.12 - جدوى لالستثمار، تقرير االقتصاد السعودي للعام 2016م، ص

األداء االقتصادي )Economic Performance(الفصل األول:

إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي) للمملكة
(توقعات مركز دراية)

2.3%
3.3%
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وبمستوى أقل مما حققه، عام 2014م، حيث نما بمعدل 5,4 %, وللظروف التي تعيشها المنطقة، ومع تراجع أسعار 
البترول من المتوقع أن يواصل القطاع الحكومي اتجاهه للنمو المنخفض والذي يقدر بحوالي 2,4 %  عام 2016م, 

وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم )1( إلى تذبذب أداء الناتج المحلي )الحقيقي( لقطاع النفط بالمملكة، فبينما ●●
حقق هذا القطاع معداًل للنمو يقدر بحوالي 1.7 % عام 2015م، متجاوزًا بذلك مستوى االنكماش الذي تعرض 
لــه خــالل العــام الســابق )2014م( حيــن بلغ معــدل نموه نحو)1.6( %، نجد أن التوقعات تشــير إلى أنه ســيتعرض 

مجددًا لالنخفاض، وبمعدل نمو يقدر بنحو 0.9 % عام 2016م, 

جدول رقم )1(: أبــرز مؤشرات أداء االقتصاد السعودي للفترة 14 20ـ 2016م )%(

 *2016م2015م2014مالمؤشـر
3,63,32,4إجمالي الناتج المحلي الحقيقــــي

 5,73,73,8إجمالي الناتج المحلي )الحقيقي( للقطاع الخاص

5,43,32,4إجمالي الناتج المحلي )الحقيقي( للقطاع الحكومي

1,720,9)1,63(إجمالي الناتج المحلي )الحقيقي( لقطاع النفط

4,83,63,3إجمالي الناتج المحلي )الحقيقي( للقطاع غير النفطي

2,05,814,5الدين العام )الحكومي( نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي

5,21,5 1,8 نمو الصادرات 

4,93,4 4,6 نمو الواردات 

)CPI( 2,22,8 2,7 معدل التضخم )اسعار المستهلكين
المصدر: )1( الهيئة العامة لإلحصاء »مؤشر الحسابات القومية« 2015م.

)2( صندوق النقد الدولي »السعودية: مشاورات المادة الرابعة« التقرير القطري رقم 251/15، واشنطن، سبتمبر 2015م،.
)3( وزارة المالية » بيان الموازانة العامة للعام المالي 2016م«

*بيانات تقديرية:
    UN )2016(,” World Economic Situation and Prospects”, Appendices              

ض أيضــًا ●● وفيمــا يتعلــق بــأداء إجمالــي الناتــج المحلــي )الحقيقــي( للقطــاع غيــر النفطــي بالمملكــة؛ فإنــه قــد تعــرَّ
لالنخفــاض؛ فقــد بلــغ معــدل نمــوه حوالــي 3,6 % عــام 2015م، مقارنــة بالمســتوى الذي حققه، عــام 2014م، 
ض مجددًا لالنخفاض،  عندمــا بلــغ معــدل نمــو القطاع غيــر النفطي نحو 4,8 %، وتشــير التوقعات إلى أنه ســيتعرَّ

ليقف عند معدل نمو يقدر بنحو 3,3 % عام 2016م, 

وتشــير البيانــات الــواردة بالجــدول رقم )1( إلى الوزن النســبي للدين الحكومي إلــى إجمالي الناتج المحلي. فقد بلغ ●●
هــذا الــوزن نحــو 5,8 % فــي 2015م مقارنــة بمــا نســبته 2 % من إجمالــي الناتج المحلي )الحقيقــي( عام 2014م، 
وذلك وفقًا لبيان الموازانة العامة )37 / 1438هـ( لوزارة المالية الســعودية، مع التوقعات بارتفاع هذا الوزن إلى 
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حوالي 14,5 % عام 2016م.

كمــا توضــح بيانــات التجــارة الخارجيــة للمملكــة، االتجــاه العام لتطــور صادراتها، والتــي بلغ معدل نموهــا نحو 5,2 %  ●●
عــام 2015م، مقارنــة بحوالــي 1,8 % عــام 2014م، بينمــا تفيد توقعات اتجاه هذه الصادرات إلى حدوث تراجع في  

معدل نموها ليصل إلى 1,5 % عام 2016م.

ارتفــع أيضــًا حجــم الــواردات خالل الفترة نفســها، حيث بلغ معدل نموها نحــو 4,9 % عام 2015م، مقارنًة بمعدل ●●
نمو يقدر بنحو 4,6 % عام 2014م, ومن المتوقع أن يحدث انخفاضًا في معدل نمو هذه الواردات يقدر بحوالي 

3,4 % عام 2016م.

وتشــير بيانات الجدول رقم )1( إلى اتجاه معدل التضخم )محســوبًا على أســاس التغير في أســعار المســتهلكين( ●●
إلــى االنخفــاض عــام 2015م وبمــا يعادل حوالي 2,2 % مقارنة بمعــدل 2,7 % عام 2014م, إال أنه من المتوقع 

ارتفاع هذا المعدل مجددًا إلى 2,8 % عام 2016م,

201420152016المــــــــ     ــــؤشـــــر

3.63.32.4

أبــرز مؤشرات أداء االقتصاد السعودي للفترة 14 20ـ 2016م  (%)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

5.73.73.8 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
للقطاع الخاص

5.43.32.4 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
للقطاع العام

(1.63)1.720.9 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
لقطــاع الـنـفــط

4.83.63.3 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
للقطاع غير النفطي

2.05.814.5 الدين العام (الحكومي) 
نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي

4.64.93.4

نـــمـــــو الصــــادرات

نـــمـــــو الـــواردات

1.85.21.5

2.72.22.8 معدل التضخم 
(CPI) أسعار المستهلكين)
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الدين العام

(الحكومي) % إلى

إجمالي الناتج المحلي

نمو حجم الواردات نمو حجم الصادرات

شكل رقم (1)المصدر: بيانات الجدول رقم (1)



النفط
النفط

الفصل الثاني:

 تطورات سوق النفـط
)Fuel Market(
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تتســم أســواق النفط عامًة بضعف االســتقرار؛ وعدم التأكد، وذلك لتعدد المؤثرات االقتصادية والسياســية 
ضت خالل العام الماضي  على هذه األســواق؛ فقد انعكســت هذه الحالة على اســتقرار أســعار النفط، التي تعرَّ
النخفــاض عنــد أدنــى مســتوى لهــا منذ عام 2009م، وما زالت هذه األســواق تشــهد حركة مــــّد وجزر لألســعار، 

وهذا ما توضحه البيانات الواردة بالجدول رقم )2( الذي يشير إلى السمات العامة ألسواق النفط، كما يلي: 

إّن إجمالي الطلب العالمي من النفط ظل عند حدود 90 مليون برميل يوميًا خالل الفترة 2014 - 2015م ●●
ويتوقع أن يستمر على هذا المنوال خالل عام 2016م، كما يوضحه الشكل البياني، رقم )2(.

يالحــظ أن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية تعد الجانب األكبــر لهذا الطلب، حيث تحوز على نحو ●●
50 % من إجمالي الطلب العالمي على النفط، بينما تمثل بقية دول العالم النسبة المتبقية كمصدر للطلب 
العالمــي علــى النفــط وذلــك خــالل الفتــرة 2014ـ  2015م، مــع التوقعــات أن تحافــظ هــذه المصــادر علــى 

نصيبها من هذا الطلب خالل عام 2016م,

تشــير البيانات الواردة بالجدول رقم )2( إلى ارتفاع طفيف في مســتوى فائض ميزان النفط العالمي خالل ●●
عامي 2014 - 2015م؛ ما يدل على ارتفاع مستويات العرض عن الطلب  عالميًا لسلعة النفط الخام. 

وكما توضح تلك البيانات أن المملكة ال زالت تحتل مكانتها كأكبر منتج في سوق النفط وأنها تغطي الجزء ●●
األكبر من حجم الطلب العالمي، حيث تقدر نســبة العرض من النفط الســعودي بحوالي 31 % من إجمالي 
الكميــات المعروضــة عالمًيــا، وذلك خالل عامي 2014 و 2015م، وكذلك للعام 2016م حســب التوقعات 

العالمية الواردة بهذا الجدول ، وبالشكل رقم)3(..

تطورات سوق النفـط )Fuel Market(الفصل الثاني:

جدول رقم)2(: مؤشــر أداء سوق النـفـط العالمي خالل الفترة 2014 ـ 2016م 

201420152016المؤشر

91,4492,9894,23إجمالي الطلب العالمي على النفط )مليون برميل يوميًا(

5049,750,3طلب منظمة التعاون والتنمية )% من إجمالي الطلب العالمي( 

505049,7طلب الدول األخرى )% من إجمالي الطلب العالمي( 

94,99*92,4495,09إجمالي العرض العالمي من النفط )مليون برميل يوميًا(

2,78*1,02,11ميزان النفط العالمي )مليون برميل يوميًا(  

34*33,333,5العرض من دول األوبك )مليون برميل يوميًا( % من العالمي

31,431,731,4إنتاج المملكة من إجمالي عرض )إنتاج األوبك(% 

96,349,127,9متوسط السعر العالمي للنفط الخام )سلة عمالت االوبك دوالر/ برميل(
Source: OPEC )2015(, OPEC Monthly  Oil Report , March 2016. *: تتضمن عرض النقط من األوبك حتى مارس 2016م )فقط(
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ــل المصــدر الثانــي للعــرض مــن النفــط، حيث يقــدر الوزن ●● و بالنســبة للمصــادر األخــرى، فــإن دول األوبــك تمثِّ
النسبي للكميات التي تعرضها هذه الدول بحوالي 33 % من اجمالي حجم العرض في سوق النفط وذلك 
خــالل عامــي 2014 - 2015م، وكمــا يتوقــع أن يظــل المعروض من نفط لهذه الدول عند حدود هذا الوزن 
النســبي خــالل العــام القــادم 2016م, بينمــا تغطي الدول مــن خارج منظمة األوبك كميــات العرض األخرى 

من النفط, 

وفيمــا يتعلــق بأســعار النفط العالمية، فإن متوســط ســعر البرميل )على أســاس ســلة عمــالت األوبك(، قد ●●
بلغ حوالي 96 دوالرا  عام 2014م، ثم انخفض لمســتوى غير مســبوق بحوالي 48 % في 2015م؛ ليصل 
متوســط الســعر إلــى حوالــي 49,1 دوالرًا للبرميــل، ويتوقــع أن يواصــل الســعر انخفاضه خالل عــام 2016م، 

وعند متوسط سعر يقدر بحوالي 27,6 دوالرًا للبرميل/يوميًا.

الطلب والعرض العالمي من النفط (مليون برميل يوميًا) 2014 - 2016م

مليون برميل

2014

المصدر: الجدول رقم (2)

إجمالي الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يوميًا)إجمالي العرض العالمي من النفط (مليون برميل يوميًا

96

95

94

93

92

91

90

89
20152016

شكل رقم (2)
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%3,3 نسبة إنتاج المملكة من إجمالي عرض (إنتاج األوبك) 2014 - 2016م%3,7

المصدر: الجدول رقم (2)

2014
% 31.4

2015
% 31.7

2016
% 31.4

شكل رقم (3)

94.2 مليون برميل92.9 مليون برميل91.4 مليون برميل

إجمالي الطلب العالمي من النفط/ يوميا 

فائض ميزان 
النفط العالمي

 (مليرن برميل)

السعــوديــــــــة تغطي 
الجزء األكبر من حجم 

الطـلـب العــالمي

31%
2.78

2.11

1.00
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201420152016المــــــــ     ــــؤشـــــر

مؤشــر أداء سوق النـفـط العالمي خالل الفترة 2014 ـ 2016م 

إجمالي الطلب العالمي 
91.4492.98على النفط (مليون برميل يومًيا)

49.7

94.23

طلب منظمة التعاون والتنمية 
(% من إجمالي الطلب العالمي) 

5050.3

طلب الدول األخرى 
(% من إجمالي الطلب العالمي) 

505049.7

2,11 ميزان النفط العالمي   
1,0 (مليون برميل يومًيا)

إجمالي العرض العالمي من النفط 
(مليون برميل يومًيا)

92,4495,0994,99

2,78

33,5 العرض من دول األوبك (مليون 
برميل يومًيا) % من العالمي

33,334

31,7 إنتاج المملكة من إجمالي عرض 
(إنتاج األوبك)% 

31,431,4

49.1 متوسط السعر العالمي للنفط الخام 
(سلة عمالت االوبك دوالر/ برميل)

96.327.9



الفصل الثالث:

 السياسة المالّية والنقدّية
)Fiscal & Monetary Policies(
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3 - 1 السياسات الماليـــة

زت هذه  اتجهــت المملكــة خــالل عــام 2015م إلــى تبني مجموعــة من اإلصالحــات المالية واالقتصادية؛ فقــد تركَّ
اإلصالحات حول احداث تغيرات هيكلية في مسارات وضع المالية العامة،  من أجل تقويتها وتعزيز استدامتها، وذلك 
بــاع إجــراءات عــدة، أبرزهــا: إحــداث تعديــالت في وســائل الدعــم المقدمــة لمختلف األنشــطة االقتصاديــة؛ وإعادة  باتِّ

تسعيرها اقتصاديًا؛ والتدرج في تنفيذها خالل خمس سنوات. وقد شملت هذه التعديالت األنشطة التالية: 

مراجعــة اإلنفــاق الرأســمالي للمشــاريع الحكوميــة وفًقــا ألولويــات االحتياجــات التنمويــة،  والمتطلبــات الماليــة ●●
والتمويليــة لتلــك المشــاريع، ومتابعــة هــذا اإلنفــاق عبر)البرنامــج الوطني لدعم إدارة المشــروعات(، الذي أنشــئ 

خالل  موازنة العام المالي 1437 - 1438هـ )2016م(,

ترشــيد نفقات األجهزة الحكومية، وتوظيف االســتخدام األمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير ●●
وتفعيل آليات الرقابة, والحّد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب واألجور والبدالت وما في حكمها.

 تبنــي سياســات الخصخصــة، وذلــك مــن خــالل طــرح مجموعة من القطاعــات والنشــاطات االقتصاديــة لتحويلها ●●
للقطــاع الخــاص، وتذليــل العقبــات التشــريعية والتنظيميــة والبيروقراطيــة، وبما يســاهم في تحقيــق االصالحات 

الهيكلية لبنية االقتصاد، وتقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني.

مراجعــة وتقييــم الدعــم الحكومــي، بما فيــه المنتجات البترولية، والميــاه والكهرباء، وإعادة تســعيرها بالتدرج في ●●
التنفيذ خالل خمس سنوات.

مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة ●●
المضافة التي، أقرها المجلس األعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.

تطويــر اســتراتيجية الديــن العــام ومصــادر وســبل تمويلــه؛ لتعزيــز قــدرات المملكــة علــى االقتــراض محليــًا ودوليًا،  ●●
والعمل على تعميق سوق الصكوك والسندات المحلي.

3 - 2 السياسة النقديــــة

ــق بالسياســة النقديــة؛ فقد واصلت مؤسســة النقد العربي الســعودي، سياســاتها الراميــة إلى تحقيق  وفيمــا يتعلَّ
اســتقرار األســعار ودعم مختلف القطاعات االقتصادية بما يتماشــى والتطورات االقتصادية  المحلية والعالمية، إلى 

جانب دعم  المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي، وتتلخص هذه اإلجراءات في الجوانب التالية: 

الحفــاظ علــى اســتقرار ســعر صرف الريال الســعودي كأســاس لالســتقرار النقدي فــي المملكة، وتعمل السياســة ●●

السياسة المالّية والنقدّيةالفصل الثالث:
)Fiscal & Monetary Policies(
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النقدية على تعزيز ربط الريال السعودي بالدوالر االمريكي عند سعر صرف ثابت )الدوالر=  3.75 ريال مع هامش 
بحدود 0.3 - 0.5 باأللف بين البيع والشراء(.

●● Reverse عــدم تغييــر معــدل عائــدات الشــراء وإبقائــه عند معدل 2 %، مع تغييــر معدل إعادة الشــراء المعاكس
Repo Rate من 0.25 إلى 0.5 % في العام.

أن يظل االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب كما هو عند معدل 7 %، وعلى  الودائع الزمنية واالدخارية ●●
عند معدل 4 % .

عــدم تغييــر تســعيرة أذونــات مؤسســة النقــد واإلبقاء عليها عند مســتوى 80 % من تســعيرة فائــدة االيداع بين ●●
البنوك، وكذلك اإلبقاء على سقف االشتراك األسبوعي للبنوك المحلية  عند حوالي 9 مليارات ريال.

محددات السياسة المالية والنقدية

األولوية 
في االنفاق

على المشاريع

مراجعة الدعم 
الحكومي لمنتجات 

البترول-الكهرباء
-المياه

مراجعة الرسوم 
والغرامات 

وتطبيق القيمة 
المضافة

الحد 
من تنامي
النفقات 

الجارية

تطوير سوق 
الصكوك 

والسندات 
المحلي

تبني
سياسات
الخصخصة



الفصل الرابع:

 تكاليف المعيشة
)Cost Of Living(
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د من المعيشــة، ويتم قياس هــذه التكاليف  ــر تكاليــف المعيشــة عــن التكاليــف الالزمة لتحقيق مســتوى ُمَحدَّ تعبِّ
على أســاس متوســط مجموعة من الســلع والخدمات التي يتوقع أن يتم اســتهالكها إما على مســتوى االســتهالك 

العام أو بالنسبة لمجموعة محّددة من أصحاب الدخول.

4 - 1 حركــة تغّيـر األسعــار في المملكــة

وفي المملكة يتم )حاليًا( حساب األرقام القياسية لتكاليف المعيشة على أساس 476 سلعة وخدمة، واعتبار أن 
سنة األساس:2007م. وفي هذا الشأن؛ يتناول الجدول، رقم: )3(، أهم مؤشرات تكاليف المعيشة لألقسام الرئيسة 
للسلع والخدمات في المملكة خالل الفترة فبراير )2015 - 2016م(، إضافة إلى الربع الرابع )2015 - 2016م(، حيث 

يوضح الجدول أبرز سمات تلك المؤشرات وذلك كما يلي:

ارتفاع مستوى الرقم القياسي العام  في فبراير 2016م بحوالي 4,2 % ما يشير إلى ارتفاع معدل التضخم العام ●●
بالنســبة لتكاليــف المعيشــة, وكذلــك فقــد ارتفــع هــذا الرقــم في الربــع الرابــع 2015م بما نســبته حوالي 2,3 % 

مقارنة بمستواه في الربع الرابع 2014م,

أن الرقم القياسي بالنسبة لمجموعات السلع الرئيسة، والبالغ عددها )12( مجموعة، قد ارتفع في فبراير 2016م ●●
بمعدالت تراوحت بين 1 - 12,7 % عن مستواه في فبراير 2015م، بالنسبة لهذه السلع باستثناء الرقم القياسي 
لمجموعة المطاعم والفنادق  الذي انخفض بنحو 2 % خالل الفترة نفسها؛ وهو ذات االتجاه الذي شهده الرقم 
القياســي وبالنســبة لمجموعــة الســلع الرئيســية خــالل الربع الرابع لعامــي 2014 - 2015م، حيــث ارتفع هذا الرقم 
في الربع الرابع 2015م وبمعدالت تراوحت بين 1,1 - 5,4 % عن مستواه في الربع الرابع 2014م, باستثناء الرقم 

القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق الذي انخفض بالنسبة نفسها والبالغة %2 في فبراير 2015م.

 4 - 2 تطورات األسعــار في المملكــة حسب المجموعات السلعّية

ومن واقع بيانات الجدول، رقم:)3(؛ يمكن االستدالل على أهم التطورات بالنسبة لمجموعات السلع والخدمات 
التي حققت أعلى مستويات للتغير خالل فترة المقارنة وذلك على النحو التالي:

سجلت مجموعة النقل أعلى المستويات في ارتفاع تكاليفها؛ فقد بلغت نسبة التغير في الرقم القياسي لهذه ●●
المجموعــة نحــو 12,7 % فــي فبرايــر 2016م مقارنــة بمســتواه فــي فبرايــر 2015م، بينمــا ارتفــع الرقــم القيــاس 

لتكاليف المعيشة الخاص بهذه المجموعة بحوالي 2 % بين الربع الرابع لعامي  2014 - 2015م.

ومــن المالحــظ ارتفــاع الرقــم القياســي الخاص بمجموعة الســكن والمنافع العامة في فبرايــر 2016م إلى %8,2 ●●
عن مســتواه في فبراير 2015م، وكما ســبق أن ارتفع الرقم القياســي لهذه المجموعة في الربع الرابع من عام 

2014م، بما نسبته 4,3 % مقارنة بمستواه في الربع الرابع 2014م.

تكاليف المعيشة )Cost Of Living(الفصل الرابع:
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وكما توضح البيانات الواردة بالجدول، رقم: )3(، أن مجموعة الصحة قد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع مستوى ●●
الرقــم القياســي لتكاليــف المعيشــة، وبمــا نســبته 5,5 % فــي فبرايــر 2016م, وكذلــك ارتفــع الرقــم القياســي لتكاليــف 

المعيشة لهذه المجموعة إلى 2.5 % في الربع الرابع من عام  2015م، مقارنة بمستواه في الربع الرابع  2014م.

وكذلــك األمــر بالنســبة لمجموعــة التعليــم والتــي ارتفــع رقمهــا القياســي بمــا نســبته 5,4 % فــي فبرايــر 2016م  ●●
مقارنــة بمســتوى التكاليــف المعيشــية لهــذه المجموعة فــي  فبراير 2015 م، وكذلك شــهد الربع الرابع من عام 
2015م، ارتفاع هذا الرقم بنفس هذه النسبة والبالغة 5,4 % عن مستوى هذا الرقم في الربع الرابع 2014م.

وبالنسبة لبقية المجموعات من السلع والخدمات، فإن أرقامها القياسية لتكاليف المعيشة  قد ارتفعت بنسب ●●
تتراوح بين 0,6 - 1,6 % في فبراير 2016م عن مستوى ااالرقام القياسية لهذه السلع في فبراير 2015م، وقد 
شــملت هــذه المجموعــات األقســام الرئيســة: الترويــح والثقافــة، واالتصــاالت، وتأثيث المنــزل وتجهيزاتــه، التبغ، 

واالغذية والمشروبات وذلك حسب البيانات بالجدول رقم )3(.

جدول رقم )3(: األرقام القياسية لتكاليف المعيشة بالمملكة لألقسام الرئيسية للسلع 
                                                       للفترة فبراير 2015 ـ 2016م                                 )2007 = 100(

اقسام اإلنفاق
فبراير

التغير
%

الربع الرابع

2015م201520162014
التغير 

%
131,51374,2131,3134,42,3الرقم القياسي العام

146,2148,11,3147,8149,51,1األغذية والمشروبات
164,4167,11,6163,5165,81,4التبغ

107112,14,8106,4111,95,1المالبس واألحذية

161,81758,2159,7166,54,3السكن والمنافع )مياه ـ كهرباء ـ وقود(

130,8132,71,5130,2132,72,0تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها

114,5120,85,5113,9116,82,5الصحة

110,2124,212,7110,9113,12,0النقل

9494,91,093,794,81,2االتصاالت

119119,70,6118,3120,51,9الترويح والثقافة

116,3122,65,4116,3122,65,4التعليم

)2(129,6126,9)2,7(129,4125,9المطاعم والفنادق

120,4122,31,6120,4122,41,4السلع والخدمات المتنوعة

المصدر:1(  الهيئة العامة لإلحصاء” الرقم القياسي لتكاليف المعيشة” فبراير 2016م.
            2(  مؤسسة النقد العربي السعودي” تقرير التضخم” الربع الرابع 2015.
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األرقام القياسية لتكاليف المعيشة بالمملكة لألقسام 
الرئيسية للسلع للفترة فبراير 2015 - 2016 م
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131.5137

20152016

146,2148,1

161,8175

147,8149,5

131,3134,4

20142015

%4,2

%1,3

%8,2
159,7166,5

%2,3
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4 - 3 اتجاهـــات ثقـــة المستهلك  بمدينــة الرياض

أجرت غرفة الرياض مطلع هذا العام: )2016م( مسحًا إحصائيًا للتعرف على اتجاهات المستهلكين، والتعرف إلى 
ثقتهم في االوضاع االقتصادية بصورة عامة، وقد أظهر االستطالع عددًا من النتائج يمكن تلخيص، أهمها فيما يلي: 

أن الثقــة العامــة للمســتهلكين باألوضــاع الماليــة واالقتصاديــة شــبه مســتقرة بمــا نســبته 53,4 %؛ وُيعــد ذلــك ●●
انعكاسًا لنظرتهم المستقرة التي تميل إلى االستقرار،  وكذا تميل إلى التفاؤل في المستقبل بما نسبته 55,3%  

للعام ٢٠١٥ .

وفيما يتعلق بالحالة المالية لألسرة، أظهرت نتائج االستطالع بخصوص تقييم الوضع المالي لعام ٢٠١٥م لألسرة ●●
أن نحــو 11 % مــن إجمالــي العينــة يــرون أن الحالــة المالية تفوق المتطلبات األساســية لألســرة؛ وأن نحو24,9 % 
يــرون أن الوضــع المالــي لعــام ٢٠١٥م لألســرة أفضــل ممــا كان عليــه مقارنــة بالعــام ٢٠١٤م، ونحــو 24 % يــرون أن 

األسعار معتدلة.

بخصــوص الوضــع المالــي المتوقع لألســرة؛ فقــد أوضحت النتائج أن نحو 29,6 % مــن العينة يتوقعون أن الوضع ●●
المالــي لألســرة مســتقباًل ســيكون أفضــل؛ وأن نحــو 30,4 % يتوقعــون أن مســتوى تكاليف المعيشــة في العام 
٢٠١٦م مقارنة بالعام ٢٠١٥م لن يتغير، وأن نحو 30,4 % يتوقعون زيادة الدخل في العام ٢٠١٦م بمعدالت أعلى 

من معدالت االرتفاع في األسعار.

وفيمــا يتعلــق بإنفــاق األســرة؛ فقــد أوضحــت النتائــج بخصوص تقييــم اإلنفاق لعام ٢٠١٥م لألســرة أن ما نســبته ●●
12,7% مــن إجمالــي العينــة؛ تــرى أن االّدخــار، قــد  زاد فــي عــام ٢٠١٥م لألســرة مقارنة بالعــام ٢٠١٤م. وبخصوص 
الوضــع المتوقــع إلنفــاق األســرة؛ فقــد بينــت النتائج أن نحــو 64 % من حجم العينة يتوقعون زيــادة اإلنفاق على 
المــأكل والملبــس والخدمــات الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة ومــا شــابه ذلك في العــام ٢٠١٦م، ونحــو 43,7 %؛ 
يتوقعــون زيــادة اإلنفــاق علــى الخدمــات الترفيهيــة والســفر، ونحــو 47,3 % يخططــون لشــراء ســلع معمرة مثل 
الســيارات والحاســب اآللــي والمكيفــات واألثــاث المنزلي، فــي حين أن نحو 19 % فقط يخططون لشــراء عقارات 

في العام ٢٠١٦م، وأن 17,2 % يتوقعون أن االدخار سيزيد.



الفصل الخامس:

 النشاط المصرفي
)Money & Banking(
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واصــل القطــاع المصرفــي تطوراتــه فــي تحقيق االســتقرار النقدي وانســياب االئتمان لمختلــف القطاعات، وذلك 
في ظل ظروف اقتصاد عالمي غير مستقر، ومالمح أزمة متجددة  تدفع بها معدالت التراكم العالي لديون مختلف 
دول العالم،  والتي تتجاوز 60 ترليون دوالر، كما تمـّر  بعض الدول األوروبية بأزمة اقتصادية حادة, كل ذلك يجعل من 

إمكانية تكرار األزمات العالمية أمرًا ممكنًا وقاباًل للحدوث مستقباًل.

ويمكــن تنــاول أهــم التطــورات التــي شــهدها القطــاع المصرفي مــن خالل بعض المؤشــرات األساســية ألداء هذا 
القطاع، وذلك على النحو التالي: 

MS 5 - 1 عرض النقــود

 يتضمــن عــرض النقــود أو الكتلة النقدية مكونات أساســية تشــمل: النقد المتداول خــارج المصارف،  والودائع 
تحــت الطلــب، والودائــع االدخاريــة،  والودائع األخرى، وشــبه النقود من أوراق مالية متنوعــة. ويعبر عرض النقود 
عن حجم الســيولة في الســوق، وفي هذا الشــأن؛ فإن أبرز ســمات عرض النقود في المملكة تتمثل في الجوانب 

التالية:

انخفــاض معــدل نمــو إجمالــي عرض النقود عام 2015م إلى حوالــي 2,6 %،  مقارنة بمعدل نمو بلغ  حوالي ●●
11,9 %  عــام 2014م,  وذلــك إلــى جانــب اتجــاه عرض النقود نحو االنكماش فــي فبراير 2016م، حيث يقدر 

معدل نموه بحوالي )0,9(%، وذلك  كما توضحه بيانات الجدول رقم )4(.

مــن واقــع هــذه البيانــات نجد أن حجم الودائع تحت الطلب )الحســابات الجارية( قــد انكمش بمعدل )1,3(% ●●
عــام 2015م، مقارنــة بارتفــاع حجــم هــذه الودائــع عــام 2014م، حيــن بلــغ معدل نمــو الودائع تحــت الطلب 
حوالــي 15 %, وكمــا حققــت  الودائــع تحــت الطلب معداًل جديــدًا لالنكماش بلغ حوالــي )5,9( % في فبراير 

2016م، مقابل ارتفاعها بمعدل نمو يقدر بحوالي 17 % في فبراير 2015 م.

ومــن بيــن التطــورات التــي شــهدها عرض النقود ارتفاع معــدل نمو حجم النقد المتداول خــارج المصارف إلى ●●
حوالــي 10 % عــام 2015م ، بينمــا حقــق معــداًل منخفضًا للنمو، فبلغ أكثر من 7 % في  عام 2014م، وفي 
ظل التطورات االقتصادية الدافعة الحتماالت ارتفاع معدالت التضخم، حقق النقد المتداول خارج المصارف 
معداًل طفيفًا لالنكماش يقدر بحوالي )0,2(%، في فبراير 2016م، مقارنًة بمعدل مرتفع يقدر بحوالي %16  

في فبراير 2015م.

النشاط المصرفي )Money & Banking(الفصل الخامس:
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جدول رقم )4(: أهم مؤشرات أداء القطاع المصرفي بالمملكة للفترة 2014 ـ 2016م 
الوزن النسبي %

البيان
)فبراير(معدل النمو %

2016م2015م2015م2014م

)0,2(7,410,116,0النقد المتداول خارج المصارف

)5,9(17,0)1,3(15,4الودائع تحت الطلب 

15,69,010,37,2الودائع الزمنية واالدخارية

10,6)12,8(3,4)6,0(الودائع األخرى )شبه النقدية(

1729356177409617684221752725إجمالي عرض النقود )مليون ريال(

)0,9(%11,7 %2.6 %11,9 %معدل النمو )%(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي )النشرة االحصائية الشهرية(، فبراير 2016م.

و قــد حققــت الودائع الزمنية واالدخاريــة أيضًا معداًل ●●
للنمــو بلــغ حوالــي 9 % عــام 2015م، مقارنــة بمعدل 
نمــو مرتفــع يقــدر بنحــو 15,6 % عــام 2014م, كمــا 
بلــغ معــدل نمــو هــذه الودائع حوالــي 7 % في فبراير 
2016م، مقارنــة بمعــدل نمــو يقــدر بنحــو 10 % فــي 

فبراير 2015م.

ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى اتجــاه معــدل نمــو الودائــع ●●
األخــرى أو شــبه النقدية )الودائع بالعمــالت األجنبية، 
وودائع االعتمادات المستندية، والتحويالت النقدية، 
وعمليــات إعادة الشــراء بيــن المصارف( نحــو االرتفاع؛  
فقــد حققت هــذه الودائع معداًل للنمو يقدر بحوالي 
3,4 % عــام 2015م مقارنــة بمعــدل انكمــاش يقــدر 
بنحــو )6 %( عــام 2014م، بينمــا بلغ معدل نمو هذه 
2016م،  عــام  فبرايــر  فــي  الودائــع حوالــي 10,6 % 
وذلك مقابل معدل نمو ســالب بلغ حوالي )12,8(% 
فــي فبرايــر 2015م، وذلك  حســبما تشــير إليــه بيانات 

الجدول رقم )4( .

إجمالي عرض النقود (مليون ريال)

1729356

1774096

1768422

1752725
20142015

فبراير

2015

بنمو 

% 11.9
بنمو 

% 2.6
بنمو 

% 11.7
بنمو 

% 0.9

فبراير

2016
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SAMA Assets   5 - 2 موجودات مؤسســة النقد العربي السعودي

يتناول الجدول رقم )5( تطورات هيكل موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عامي 2014 - 2015م، 
إضافــة إلــى اتجــاه هــذه التطــورات خــالل فبرايــر 2015-2016م،  فمــن واقع بيانات هــذا الجدول؛ يمكننــا التعرف إلى 

السمات االساسية لهذه الموجودات )األصول(، وعلى  النحو التالي:

أن اســتثمارات مؤسســة النقــد األجنبــي فــي األوراق الماليــة بالخــارج تمثــل الــوزن النســبي األعلــى مــن إجمالــي ●●
موجودات )أصول( المؤسسة، فقد تراوح مقدار ها بين 63 - 75 %  خالل الفترة 2014 - 2016م )فبراير(.

بينمــا يقــدر الــوزن النســبي لودائــع المؤسســة فــي بنوك بالخــارج بنحو 22 % فــي فبرايــر 2016م، مقارنة بوضعه ●●
فــي فبرايــر 2015م  حيــن بلــغ نحــو 15 %، وكذلك فقد ارتفع الوزن النســبي لهذه الودائــع إلى حوالي 23 % من 
إجمالي موجودات مؤسســة النقد العربي الســعودي  عام 2015م، وذلك مقارنة بالوزن النســبي لهذه الودائع  

عام 2014م حين بلغ حوالي 18 % من اجمالي هذه موجودات المؤسسة.

وكمــا تشــير بيانــات الجــدول رقــم )5( إلــى توضيــح األهميــة النســبية للنقــد األجنبي والذهــب إلى إجمالــي أصول ●●
مؤسســة النقــد، حيــث يمثــل النقــد حوالي 10 % فــي فبراير 2016م،  مقارنة بالمســتوى الذي حققــه في فبراير 
2015م، في حين بلغ وزنه النســبي نحو 8 % من إجمالي أصول المؤسســة.  وكذلك  يتضح اتجاه تلك األهمية 
خالل عامي 2014-2015م؛ فقد بلغ الوزن النســبي لمؤشــر النقد األجنبي والذهب لدى مؤسســة النقد حوالي 

10 % عام 2015م، مقارنة بما نسبته حوالي 8 % من إجمالي موجودات المؤسسة  عام 2014م.

وبالنســبة للنقــد المحلــي )الورقــي المحلــي، والنقــود(  فــإن البيانات الــواردة بالجدول رقم )5( توضــح أنه يمثل ما ●●
بين 1.3 - 1.7 %  من إجمالي أصول مؤسسة النقد العربي السعودي خالل السنوات 2014 ـ 2016م )فبراير(.

إجمالي عرض النقود خالل 2015 - 2016م

ريال

17775000

1770000

1765000

1760000

1755000

1750000

المصدر: الجدول رقم (4)

فبراير 2015م
1768422 ريال

فبراير 2016م
1752725ريال

شكل رقم (4)
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جدول رقم )5(: تطور موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي للفترة من 2014 - 2016م 
)الوزن النسبي %(

2015م2014مالبيان
فبراير

2016م2015م
7.710.08.410.1نقد أجنبي وذهب

1.31.71.21.5نقد محلي )ورقي ونقدي(

18.323.31521.7ودائع في بنوك بالخارج

71.663.474.664.7استثمارات أوراق مالية بالخارج

1.11.70.81.9موجودات متنوعة

100 %100 %100 %100 %  المجموع النسبي %

2.792.1092.373.3822.712.9262.288.899اإلجمالي )مليون ريال(
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، المرجع السابق.

التوزيع النسبي لمكونات موجودات مؤسسة النقد خالل الفترة 2015 - 2016م (فبراير )

المصدر: الجدول رقم (5)

25
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5

0

% وزن نسبي

نقد أجنبي وذهب

2014
2015
فبراير 2015
فبراير 2016

موجودات متنوعةودائع في بنوك بالخارجنقد محلي (ورقي)

شكل رقم (5)
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5 - 3 المطلوبات القطاعية لدى المصارف

تتكــون مطلوبــات المصــارف مــن القطاعيــن العــام )المؤسســات العامــة( والخــاص فــي التمويــل الممنــوح لهــذه 
القطاعــات والــذي يأخــذ صــورة تمويــل اســتثمارات االوراق المالية المحلية )األســهم والســندات او حصــص الملكية(، 

اضافة إلى االئتمان المصرفي )القروض والسلف، وعمليات السحب على المكشوف(.

 وقد اتجهت هذه المطلوبات نحو التطور خالل مختلف سنوات التنمية االقتصادية بالمملكة،  وذلك ما توضحه 
البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )6(، والذي يعبر عن اتجاهات هذا التطور خــالل الفترة 2014 - 2016م )فبراير( وذلك 

كما يلي: 

أن القطــاع الحكومــي، قــد حظــي بقــدر عــاِل مــن التمويل المصرفــي ادي إلى زيــادة مطلوبات هــذا القطاع لدى ●●
المصارف التجارية و بمعدل يقدر بحوالي 43 % في فبراير 2016م، مقارنة بمستوى حجم هذه المطلوبات  في 
فبرايــر مــن العــام الماضــي 2015م، حين بلغ معدل نمو هــذه المطلوبات اقل من 1 %, وكذلك فقد ارتفع حجم 
هذه المطلوبات  عام 2015م حين بلغ معدل نموها حوالي %26، مقارنة بمعدل نمو يقدر بحوالي 5.5 % عام 

2014م.

وبالنسبة لمطلوبات القطاع الخاص؛ فان البيانات الواردة بالجدول والشكل رقم )6( تشير إلى اتجاهات تطورها، ●●
حيــث انهــا حققــت معــداًل للنمــو في رصيدهــا  يقدر بنحو 10 % فــي فبراير 2016م، بينما بلــغ معدل نموها نحو 
11% في فبراير 2015م, وكما توضح تلك البيانات أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص قد بلغ نموها نحو 

9% عام 2015م، مقابل معدل نمول يقدر بحوالي 12 % عام 2014م.

جدول رقم )6(: مطلوبات المصارف التجارية بالمملكة من القطاعين العام والخاص
                                                                 للفترة  2014 - 2016م )فبراير(                                 )مليون ريال(

النمو %*القطاع العامالنمو %القطاع الخاصالعـــــام

 2014125621011,8989495,5

201513719259,212497726,3

127782411,4974760,9فبراير 2015

140501710,013980243,4فبراير 2016

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، المرجع السابق.                                                                      * حسب على أساس عام سابق
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5 - 4 العالقة بين الودائع والقروض المصرفية

تتكــون مطلوبــات المصــارف مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص مــن بعــض المكونــات التــي تشــمل التســهيالت 
االئتمانية، والقروض والســلف والســحب على المكشــوف، والكمبياالت، والســندات. بينما تشــمل الودائع المصرفية 
االساسية )جدول رقم 4( الودائع تحت الطلب، والودائع االدخارية. وعند النظر للعالقة بين هذه المكونات المصرفية؛ 
نجــد أن القــروض والســلف التــي تقدمهــا المصارف لمؤسســات القطــاع العام أو الحكومــي والقطاع الخــاص يتراواح 
وزنها النسبي ما بين 77 % - 86 % وهي مستويات تتماشى مع سقف القروض، الذي تحدده مؤسسة النقد العربي 
الســعودي عند 86 %، والذي تم رفعه في فبراير الماضي إلى 90 %، مع التوقعات أن يكون لذلك أثره على تنامي 

حركة االستثمار، وتمكين المصارف من االستثمار العالي لقدراتها التمويلية.

مــن البيانــات المنشــورة بالجــدول، يالحظ انه يتوفر لدى المصارف بالمملكة حوالــي 202.4 بليون ريال كأموال غير 
مســتغّلة لالقــراض، أي أمــوال شــبه معطلــة، وهــذا يدل على تحفظ بعــض المصارف على األقل فــي عمليات تمويل 

المشروعات التنموية المختلفة.

وعليه؛ فمن األهمية أن تنظر مؤسسة النقد إلى هذا الجانب من النشاط النقدي في المملكة، وذلك لإلفادة ما 
أمكن من األموال المتوافرة لتشجيع االستثمار، وبالتالي دفع التنمية االقتصادية قدما إلى األمام.

مطوبات المصارف من القطاعين العام والخاص خالل الفترة 2014 - 2016م (فبراير )

المصدر: الجدول رقم (6)

فبراير 2016مفبراير 2015م2015م2014م

(مليون ريال)

98949

1256210137192512778241405017

97476

139802
124977

القطاع الخاصالقطاع العام

شكل رقم (6)
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جدول رقم )7(: العالقة بين ودائع المصارف وقروض القطاعين الحكومي والخاص
                                                   خالل الفترة 2014 - 2016م                                       )مليون ريال(

اجمالي الودائعالعام
نسبةالقروض والسلف والسحب على المكشوف

القروض/الودائع
%  المجموع حكوميخاص

20141575579130819945816135401586م

20151604768119452038820123334077م

1583959134038841195138158386)فبراير 2016م(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، المرجع السابق.

 

نمو مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص
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يستند النشاط االستثماري إلى عمليات االنفاق من الموارد المالية المتوفرة لدى أصحاب المدخرات سواء األفراد، 
أو مؤسســات وشــركات األعمــال، أو الموازنــة العامــة للدولــة؛ وذلك بهدف تحقيق عوائد وأرباح مســتقبلية بالنســبة 
للقطاع الخاص واألفراد، أّما للحكومة فإن هدف اإلنفاق على المشاريع االستثمارية هو تحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة للدولــة، وتطويــر ُبنيتهــا التحتّية الالزمة لتوفير الروافد األساســية للمشــروعات التنموية الخاصة والعامة 

على حـّد سواء، إضافة إلى تعزيز أطر وبرامج التنمية المخططة للنهوض بالدولة إلى األمام.

وينقسم االستثمار إلى: االستثمار االقتصادي الرامي إلى تحقيق إضافة إلى راس المال، أو ما يعرف بتكوين رأس 
المال الثابت والذي يشــمل: إنتاج البضائع الرأســمالية، وزيادة المخزون الســلعي. ويضم النشــاط االســتثماري، اإلنفاق 
علــى شــراء األســهم والســندات وغيرهــا مــن األدوات المالية المماثلة مــن أوراق أو صكوك مالية، أي مــا ُيطلَق عليه 

االستثمار المالي.

رة في االستثمار   6 - 1  العوامل المؤثِّ

ويرتبط االستثمار  بعالقات اقتصادية تشمل عددًا من المكونات، مثل الطلب الكلي، واالدخار، وتكاليف التمويل 
)المرابحــات أو اســعار الفوائــد(، والدخــل، وغيرها. فمن المعروف أن هناك عالقة عكســية بيــن معدالت العوائد على 
رأس المــال )كالمرابحــة، والفوائــد.. وغيرهمــا مــن المســميات( واالســتثمار، وهنــاك عالقة طردية فيما بين االســتثمار 

والدخل للفرد أو ألصحاب األعمال، أو للشركات والمؤسسات.

د شــكله، وتجاوبــه مــع أوضــاع الســوق  ــر االســتثمار بعــدد مــن العوامــل والعالقــات االقتصاديــة التــي تحــدِّ ويتأثَّ
االقتصادي وذلك مثل: التشــريعات المنظمة لالســتثمار، وللعمالة، واللوائح المنظمة لكافة العمليات ذات العالقة 

بالمشروعات االستثمارية.

وعليه؛ يمكن القول: إن حجم االستثمار،  يعتمد على التغيرات في الدخل؛ ما يشير إلى تنامي االستثمار، أي تنامي 
الناتــج االقتصــادي للدولــة؛ نتيجــة لتنامــي ذلــك الدخل. أما إذا كان مســتوى الدخــل ثابتًا, أي عدم إضافة أو تغّيــــر في 

الدخل؛ فإنها بالتالي تنعكس على االستثمار  في هذه الحالة.

ومن العوامل المؤثرة للعالقات االقتصادية لالســتثمار، تلك التي ترتبط بمفهوم المعجل Accelerator، والذي 
يقوم على أســاس العالقة المتسلســلة فيما بين االســتثمار والدخل، وانطالًقا من هذا المفهوم؛ فإن أية زيادة في 

ل في زيادة االستثمار  بسلسلة من التأثيرات اإليجابية. الدخل؛ تؤدي إلى وجود عالقة طردية، تتمثَّ

The Mul-  واضافة إلى أثر المعّجل، يلعب مؤثر آخر وهام في دفع عجلة التنمية االقتصادية، وهو أثر المضاعف 
tiplier، حيــث يتبلــوُر األثــُر المباشــُر لإلنفــاق االســتثماري، لذلك يرتبــط  مفهومي المعجل والمضاعــف في العالقات 

التداخلية المؤثرة بحجم االستثمار  وتسلسل نموه وتراكمه.

االستثمار )Investment(الفصل السادس:
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ويوضــُح مفهــوُم المضاعــُف العالقة فيما بين االنفاق المســتقل والدخل، حيث تســتمر هــذه العالقة في حلقات 
متتابعة ُمســببة زيادة في الدخل قد تصل أضعاف الزيادة األولية في اإلنفاق االســتثماري، وهو عبارة عن التغير في 

الدخل القومي الناجم عن التغير في اإلنفاق االستثماري سواء العام أم الخاص.  

ويمكــن النظــر إلــى المضاعــف بأنــه مقلــوب الجــزء المســحوب من تيــار الدخــل الدائر، أي إنــه يتحدد بالميــل الحدي 
للتســرب. وتتأثــر قيمــة المضاعف بالميل الحدي لالســتهالك أو بنســبة التّســرب مــن تيار الدخل الدائــرة. ويتحدد حجم 
التّســرب هــذا بمتغيــرات االدخار، والمســتوردات، والضرائب، والتحويــالت الخارجية، وكذلك بالتحويــالت غير المنظورة 

إلى الخارج، واألرباح غير الموزعة للشركات.

وفــي إطــار اإلشــكال األساســية لالســتثمار؛ فان مصــادر تمويلهــا أو تدفقاتها، تشــمل المســتثمرين المحليين )من 
القطاعيــن: الحكومــي والخــاص(، إضافة إلى المســتثمرين األجانب؛ لذلك يتنــاول هذا المحور من التقرير اتجاهات هذه 

االشكال من االستثمار وفق مكوناتها ومصادرها األساسية.

يقاس المعّجل بالمعادلة التالية: 

1��=�

�=

YYY

YI

حيث إن؛

Δ : التغير( )I: االستثمار، Y: الدخل، 

وعليــه؛ فــإن مقيــاس العالقــة بيــن الدخل واالســتثمار كما هــو موضح اعاله، يشــير إلى أن االســتثمار 
. Υ−Υ−1( ) يساوي التغير في الدخل، وأن التغير في الدخل يمثل الدخل الحالي ناقًصا الدخل السابق 

ويشتق المضاعف من المعادالت التالية:

 ,GDP = C + I + G + X – M    where
 C = a + b Yd  and   Yd = Y-T

حيث G اإلنفاق الحـــكومي و Yd الـــدخل القابل للتــصّرف، وC االستهالك الخــاص، وX-M الصادرات – 
المستوردات. وأن  MPC هو الميل الحّدي لالستهالك.

وباشتقاق معادلة التوازن المفترضة، نخلص إلى المضاعف المبّسط لإلنفاق الحكومي؛ أي أن :

  Y/ �G� تشتّق كما يلي:
MPSMPC

Multiplier
1

1

1
=

�
=

الدراسات، غرفة  إدارة  كلّية  اقتصادية  استراتيجية  نحو  اإلنشاءات:  العام على قطاع  اإلنفاق  العتوم،  راضي  د.  درايــة/  )مركز   
الرياض، 2016، ص 7(.
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GFCF 6 - 2 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالــي

توضــح البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )8( تطــور مكونــات راس المــال الثابــت بالمملكــة خــالل الســنوات 2013 - 
2015م،  مــع مالحظــة عــدم توفــر البيانــات المتكاملــة عــن هذه المكونات فــي العام 2015م، مما اســتدعى اضافة 

عام 2013م لبيانات السلسلة الزمنية للتقرير، وذلك  من اجل التعرف إلى اتجاه تطور هذه المكونات، وفقا لآلتي:

هناك اتجاه ايجابي متواصل في اداء إجمالي تكوين راس المال الثابت، حيث ارتفع حجم االستثمار فيه من حوالي ●●
732 ألــف مليــون ريــال )مليــار ريــال(  عام 2013م، إلى أكثر من 777 ألف مليون ريال  عام 2014م ، وبمعدل نمو 
يقــدر بحوالــي 6,2 % خــالل الفتــرة 2013ـ  2014م. وكذلك فقد ارتفع حجم تكوين راس المال الثابت إلى حوالي 

780 الف مليون ريال  عام 2015م  محققًا معداًل للنمو يقدر بنحو 2,8 % عن مستواه  عام 2014م.

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )8( والشكل )7( إلى الوزن النسبي لمكونات تكوين رأس المال الثابت، والتي ●●
تضم اإلنشــاءات العامة؛ انشــاءات البنية التحّية، وكذلك األبنية ســواًء لألغراض الســكنية أم غير الســكنية، إضافة 
إلــى معــدات النقــل، والمكائــن والمعــدات، والتغّيــر فــي المخــزون، إضافة إلــى المنتجات الرأســمالية التــي لم يتم 

تصنيفها ضمن أي من هذه المكونات.

فــي  االســتثمار  فــإن  الرســمية؛  للمعلومــات  ووفًقــا 
والفنــادق،  المصانــع،  كمبانــي  الســكنية  غيــر  اإلنشــاءات 
والشــركات، والمكاتب وغيرها من اإلنشاءات، قد جاء في 
المرتبــة االولــى، حيــث إن وزنهــا النســبي، ظــل عنــد حدود 
ذلــك  فــي  يليهــا  2014م،   -  2013 خــالل عامــي   % 30
المكائــن والمعــدات التــي يقــدر وزنها النســبي فــي تكوين 
رأس المــال الثابــت فــي حــدود 23 % خــالل عامــي 2013 
- 2014م، بينمــا جــاءت قيمــة اســتثمارات معــدات النقــل 
فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن مكونات رأس المــال الثابت في 
المملكــة، حيــث حققــت وزنــًا نســبيًا يقــدر بنحــو 13 % بين 

هذه المكونات في عامي 2013 - 2014م .  

وكذلــك فقــد حقــق قطــاع اإلنشــاءات الســكنية وزنــًا 
ر بحوالــي 13 % مــن إجمالــي حجــم  نســبيًا مماثــاًل، يقــدَّ
تكويــن رأس المــال الثابــت خــالل عامــي 2013 - 2014م. 
وأمــا رصيــد المخــزون الســلعي، فان وزنه النســبي يقدر ما 
بيــن 9 - 14 % خــالل الفتــرة 2013 - 2015م، وذلــك مــا 

يوضحه الجدول )8(.

ويتناول هذا الجدول أيضًا توزيع الثقل االســتثماري لمختلف القطاعات االقتصادية في تكوين رأس المال الثابت 

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

732 مليار ريال في 2013
معدل النمو

6,2%
معدل النمو

2,8%

االستثمار في اإلنشاءات غير السكنية كمباني المصانع، والفنادق، 
والشركات، والمكاتب وغيرها من اإلنشاءات، قد جاء في المرتبة االولى.

777 مليار ريال في 2014

780 مليار ريال في 2015
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في المملكة خالل عامي 2013 - 2014م، وذلك كما يلي:

أن اســتثمارات القطاع الخاص تســاهم بمســتويات عالية في تكوين رأس المال الثابت، حيث يقدر الوزن النســبي ●●
لهذه المساهمة في حدود 47 % من إجمالي حجم رأس المال الثابت خالل عامي 2013 - 2014م.

وكذلــك تشــير بيانــات هــذا الجدول إلى أن مســاهمة اســتثمارات القطاع الحكومي في تكويــن رأس المال الثابت ●●
تمثل ما نسبته 34 % من إجمالي حجم رأس المال الثابت خالل عامي 2013 - 2014م.

بينما يقدر الوزن النسبي لمساهمة استثمارات قطاع النفط ما بين 7 - 10 % من إجمالي حجم رأس المال الثابت ●●
خالل عامي 2013 - 2014م.

جدول رقم )8(: مكونات رأس المال الثابت في المملكة للفترة 2013 ـ 2015م

                                                  )القيمة مليون ريال(                                الوزن النسبي  %

%2015%2014%2013 مالبيان

غ,م9711913.39982512.8إنشاء المبانى السكنية

غ,م23608732.224419831.4إنشاء المبانى غير السكنية

غ,م9450212.910090113.0معدات النقل

غ,م17451923.817950323.1المكائن والمعدات

غ,م602288.2556547.2بضائع رأسمالية غير المصنفة

66245590.468008187.569045586.3مجموع السلع الرأسماليـــة

غ,م26446234.0 24967834.1 القطاع الحكومي

غ,م35947746.2 34269346.8 القطاع الخاص

غ,م561417.2 700849.6 قطاع النفــط

700119.69749412.510945113.7التغير في المخزون السلعي

الثابت  الــمــال  رأس  تــكــويــن  إجــمــالــي 
GFCF

732,466%100777,575% 100799,906100%

المصدر: 1( مؤسسة النقد العربي السعودي، النشرة االحصائية السنوية 2015م.
             2( الهيئة العامة لإلحصاء، المرجع السابق.
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6 - 3 االستثمار االجنبــي

وفقًا لتقرير االستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( فقد احتلت المملكة 
المرتبــة الثالثــة بالنســبة للتدفقــات االســتثمارية الداخلــة، بينمــا جــاءت في المرتبــة الرابعة بالنســبة للتدفقــات الخارجة 
بيــن دول غــرب آســيا  عــام 2015م, وذلــك مــا تقدمه البيانــات الواردة بالجــدول، رقم: )9( الذي يوضــح خصائص هذه 

التدفقات وكما يلي: 

حازت مجموعة دول المنطقة المبينة بهذا الجدول على حوالي 92 % من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي ●●
المباشر الداخلة )غرب آسيا(، بينما حازت بقية الدول على حوالي 8 % من إجمالي هذه التدفقات  عام 2014م.

وجــاءت تركيــا فــي المرتبــة األولى بين الدول المســتقبلة لهذه التدفقات، حيث يقدر الوزن النســبي لها بحوالي ●●
29 % من اجمالي تدفقات االستثمار ات األجنبية المباشرة  عام 2014م، بهذه المنطقة.

يليها في ذلك التدفقات الداخلة لدولة االمارات العربية، والتي تمثل نحو 23 % من اجمالي تدفقات االستثمار ●●
االجنبي المباشرة الداخلة لدول غرب آسيا  عام 2014م.

وتشــير بيانــات الجــدول رقــم )9( إلــى أن المملكــة قــد اســتقبلت  عــام 2014م نحــو 8 مليــارات دوالر )بليون( من ●●
االستثمارات األجنبية المباشرة، وهي تمثل حوالي 19 % من إجمالي التدفقات االستثمارية الداخلة لدول منطقة 
غــرب آســيا، وتضــع هــذه المســاهمة المملكة فــي المرتبــة الثالثة بين الــدول المســتقبلة لتدفقات االســتثمارات 

األجنبية المباشرة، عام 2014م، وكما يوضحه الشكل رقم)8(.

مكونات رأس المال الثابت 2013 - 2015م (وزن نسبي %)

المصدر: الجدول رقم (7)

السلع الرأسمالية

المخزون السلعي

100.0
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0.0
2015

13.712.59.6

90.4 87.5 86.3

20142013

%

شكل رقم (7)
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وفيمــا يتعلــق باألهميــة النســبية لتوزيــع هــذه التدفقات على أســاس الــدول المصــدرة لتلك االســتثمارات؛ فقد ●●
ل االســتثمارات الخارجة منها نحو 34 % من إجمالي هذه التدفقات   جاءت الكويت في المرتبة األولى؛ حيث تمثِّ
عام 2014م.  يليها قطر والتي كانت مصدًرا لحوالي 17,6 % من هذه التدفقات، ثم تركيا والتي شهدت حوالي 

17,4 % من إجمالي التدفقات الخارجة عام 2014م.

جدول رقم )9(: تدفقات االستثمار االجنبي المباشر )الداخلة والخارجة( للمملكة العربية السعودية 
                                       مقارنة بدول غرب آسيا  عام 2014م                )المبلغ  بالمليون دوالر(

%خارجة %داخلةالدولة

1235728,7665817,4تركيا

1006623,430758,0اإلمارات

801218,6539614,1السعودية

478211,12420,6العراق

30707,118934,9لبنان

4861,11310834,2الكويت

10402,4674817,6قطر

32337,512063,1بقية الدول

100 %10038326 %43046االجمالـــي

.Source: UNCTAD , World Investment Report, 2015

ثم جاءت المملكة في المرتبة الرابعة من حيث تدفقات االســتثمار االجنبي الخارجة من منطقة غرب اســيا، حيث ●●
يقــدر الــوزن النســبي لهــذه التدفقــات بحوالــي 14 % عــام 2014م، وذلك ما تشــير إليه البيانات الــواردة بالجدول 

رقم )9( أعاله.
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ويتناول الجدول )10( والشكل )9( اتجاهات االستثمارات االجنبية الداخلة إلى المملكة والخارجة منها خالل الفترة ●●
2012 - 2014م، فوفًقا  للبيانات الواردة بهما فقد اتســمت التدفقات الداخلة للمملكة من هذه االســتثمارات 
بالتراجع خالل تلك الفترة وبمعدالت انكماش، تقدر بحوالي )27(% عام 2013م  وبنحو )10( % عام 2014 م.

جدول رقم )10(: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر )الداخلة والخارجة( للمملكة 
                                                      خالل الفترة 2012-2014م                                )مليون دوالر(

%خارجة%داخلةالعام

2012121824902

2013886527,2 -49430,8

201480129,6 -53969,2

.Source: UNCTAD, Ibid

مرتبة تدفقات االستثمار األجنبي الداخلة للمملكة بين دول غرب آسيا في 2014م

المصدر: الجدول رقم (8)

تركيا

اإلمارات

السعودية

العراق

لبنان

% 28.7

% 23.4

% 18.6

% 11.1

% 7.1
شكل رقم (8)
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وبالنســبة لتدفقات االســتثمار األجنبي المباشــرة الخارجة من المملكة خالل فترة المقارنة؛ فان البيانات الواردة بهذا 
الجــدول توضــح زيادتهــا وبمعــدالت إيجابية، فبينما ارتفعت هذه التدفقات بمعدل يقل عن 1 % عام 2013م، نجدها 

قد ارتفعت  بمعدل يقدر بحوالي 9 % عام 2014م.

تدفقات االستثمار (الداخلية والخارجية) بالمملكة خالل 2012 - 2014م

المصدر: الجدول رقم (9)
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 تطورات سوق األسهم
)Stock Market(





53التقرير االقتصادي

 إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي)
للقطاع الحكومي

%3,3 %3,7

ل األســهم، أحد أهم مكونات الســوق المالية في المملكة، جنبًا إلى جنب مع الصكوك والســندات وغيرها   تشــكِّ
من األشكال األخرى لألدوات المالية. ومن المالحظ ان القطاع الخاص يعد المصدر األساسي؛ لتمويل سوق األسهم 

بالمملكة، والذي أصبح يجذب تدفقات ادخارية كبيرة خالل مراحل التطوير المؤسسي لهذا السوق.

 وفي هذا الشأن يتناول هذا التقرير، أبرز تطورات سوق األسهم في المملكة خالل الفترة من 2014م ــ 2016م 
)فبراير(، وفَق البيانات الواردة بالجدول، رقم: )11( الذي يشير إلى المحددات التالية:

7 - 1 األداء العام لسوق األسهم

تتناول هذه الفقرة أداء سوق األسهم السعودية، خالل فترة المقارنة والتي أظهرت عددًا من التغيرات في اتجاه 
التعامالت المالية بهذه السوق، وذلك حسبما توضحه المؤشرات التالية:

أن عدد الشــركات المدرجة في ســوق األســهم بالمملكة قد بلغ حوالي 172 شــركة وذلك حتى فبراير 2016م، ●●
مقارنة بنحو 169 شــركة في  نفس الفترة من عام 2015م، مما يشــير إلى نمو عدد تلك الشــركات في الســوق 

بحوالي 2 % خالل الفترة 2014 ـ 2016م )فبراير(,

وباســتعراض بيانــات هــذا الجــدول والشــكل رقم )10( ●●
نجد أن المؤشر العام ألداء السوق  في فبراير 2016م 
قــد أغلــق عند مســتوى منخفض بلــغ 6092,5 نقطة  
مقارنــة بحوالــي 9313,5 في فبرايــر 2015م وبمعدل 
انكمــاش يقــدر بحوالــي  )35(% خــالل الفتــرة،  وكمــا 
شهد هذا السوق اتجاهًا نحو االنخفاض بنسبة 17 % 

عام 2015م  مقارنة بمستواه  عام 2014م,

وتبع التراجع في أداء مؤشــر ســوق األسهم، انخفاًضا ●●
فــي  عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا فــي الســوق 
خــالل فتــرة المقارنة؛فقــد بلــغ عددهــا أكثــر مــن 6,8 
مليــارات ســهم خــالل فبرايــر 2016م، مقارنــة بحوالي 
وبمعــدل  2015م  فبرايــر  فــي  ســهم  مليــارات    7,7
انكمــاش بلــغ حوالــي )11(%، وكذلــك انخفــض عــدد 
هذه األسهم إلى حوالي 65,93 مليار سهم في  عام 
2015م   مقابــل 70,12 مليــار ســهم  عــام 2014م،  
وبمعدل نمو سالب يقدر بحوالي )6(% بين العامين.

تطورات سوق األسهم )Stock Market(الفصل السابع:

الشركات المدرجة في سوق 
األسهم السعودية

المؤشر العام ألداء السوق

فبراير

2015
فبراير

2016

172 شركة

9313,5 نقطة6092,5 نقطة

169 شركة

معدل النمو

%2

فبراير

2015
فبراير

2016
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ضت ●● ويوضح الجدول رقم )11( والشكل ، رقم )10( اتجاهات قيمة األسهم المتداولة؛ حيث  يالحظ أنها قد تعرَّ
أيًضــا لالنخفــاض مــن حوالــي 194 مليــار ريــال خــالل فبراير2015م إلى ما قيمتــه حوالي 122 مليار ريــال في فبراير 
2016م، أي إن قيمــة األســهم المتداولــة قــد انخفضــت بعمق وبمعدل يقدر بحوالــي )37(% خالل الفترة، وهو 
االتجــاه نفســه، الــذي شــهدته قيمــة األســهم المتداولــة عــام 2015م حين بلغت حوالــي 166 مليار ريــال مقارنة 

بحوالي 215 مليار ريال  عام 2014م، أي إنها قد حققت خسائر، تقدر  بحوالي  23 % بين العامين.

جدول رقم )11(: تطور أداء سوق األسهم بالمملكة خالل الفترة  2014م ـ 2016م  )فبراير(

2015م2014مالبيان
 2015
)فبراير(

2016م 
)فبراير(

التغير  %

1691711691721,8عدد الشركات

المؤشر العام ألسعار األسهم
)1999 =100(

8333,36911,89313,56092,5)34,6(

)11,1(701186592076706817عدد األسهم المتداولة )مليون( *

)37,2(21465121660622194324121991قيمة األسهم المتداولة )مليون ريال(

)30,8(1813157920261402القيمة السوقية لألسهم )مليار ريال(

)9,4(118105,29,68,7معدل دوران األسهم )%(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي )السابق(.

يتضح من الجدول، رقم: )11( أن القيمة الســوقية لألســهم )أي القيمة النظرية لألســهم المصدرة حســب ســعر ●●
الســوق(، قــد انخفضــت إلــى حوالــي 1402 مليــار ريــال )1.4 تريليــون ريال( فــي فبرايــر 2016م، مقارنــًة بما قيمته 
2026 مليــار ريــال )2.0 تريليــون ريــال( فــي فبرايــر 2015م، وبمعدل انخفاض عميق تبع قيمة األســهم المتداولة، 
عند مستوى )31(% خالل الفترة, وكما انخفضت القيمة السوقية لألسهم بين 2014 - 2015م، وبمعدل يقدر 

بحوالي )13(% بين العامين.

وقــد تعــرض معــدل دوران األســهم )قيمــة األســهم المتداولــة / القيمــة الســوقية( أيضــا لالنخفــاض فــي فبرايــر ●●
2016م حيــن بلــغ نحــو )9(%،  مقارنــة بمســتواه خــالل فبرايــر 2015م , كمــا بلــغ هــذا المعــدل نحــو 105 % عام 
2015م؛ محقًقــا انخفاًضــا بلــغ حوالــي 11 % عــن مســتواه  عــام 2014م، حيــن بلغ معدل دوران األســهم حوالي 

.% 118
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7 - 2 األداء القطاعي لسوق األسهم

تشير البيانات الواردة بالجدول، رقم: )12( إلى اتجاهات األداء القطاعي لألسهم، وذلك بالنسبة لمجمل القطاعات 
التي يغطيها سوق األسهم السعودي والبالغ عددها )15( قطاًعا، حيث يبين هذا الجدول السمات األساسية لذلك 

األداء خالل الفترة 2014 ـ 2016م )فبراير(، حسب المحددات التالية:

ارتفاع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خالل فبراير2016م ليصل إلى 14173 نقطة، وهو أعلى مستوى ●●
بالنســبة لمختلف القطاعات االقتصادية بســوق األســهم، كما بلغ الوزن النســبي لقيمة األســهم المتداولة لهذا 

القطاع نحو 18,5 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في فبراير 2016م .

وقــد جــاء قطــاع  التجزئــة في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم مؤشــره نحو 10096 نقطة في فبراير 2016م، بينما ●●
بلغ الوزن النسبي لقيمة اسهمه المتداولة نحو 5,4 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في تلك الفترة.

ثــم جــاء قطــاع الســياحة والفنــادق  فــي المرتبة الثالثة فقد أغلق المؤشــر الخــاص بهذا القطاع عنــد 9928 نقطة ●●
في فبراير 2016م, بينما تقدر االهمية النسبية لقيمة  اسهمه المتداولة  بنحو 4,3 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة في فبراير 2016م,  وأما المرتبة الرابعة فقد كانت من نصيب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، والذي 
حقــق مؤشــر أدائــه نحــو 7468 نقطة، بينما تمثل  قيمة األســهم المتداولة لهــذا القطاع  نحو 5,6 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة في فبراير 2016م، وذلك حسبما توضحه البيانات الواردة بالجدول رقم )12(.

شكل رقم (10) المصدر: الجدول رقم (10)

قيمة األسهم المتداولة (مليون ريال) فبراير 2015 - 2016مالمؤشر العام ألسعار األسهم فبراير 2015 - 2016م
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جدول رقم )12(: الوزن النسبي لقيمة األسهم القطاعية المتداولة بالمملكة 
                                               خالل الفترة 2014 ـ 2016م )فبراير(                             )الوزن النسبي %(

القطاع

2016م )فبراير(2015م2014م

الوزن 
النسبي %

المؤشر 
القطاعي

الوزن 
النسبي %

المؤشر 
القطاعي

الوزن 
النسبي %

المؤشر 
القطاعي

13,031831417,791558718,4514,173المصارف والخدمات المالية

15,50585716,28427516,473,851الصناعات البتروكيماوية

3,6868532,8345423,154,318االسمنت

6,05155184,60125505.3610,096التجزئة

0,7656480,8457250.335,458الطاقة والمرافق الخدمية

7,99116704,9591265.617,468الزراعة والصناعات الغذائية

6,9119425,2716211.851,468االتصاالت وتقنية المعلومات

14,86127612,681214410.131,047التأمين

2,9436792,0233001.322,662شركات االستثمار المتعددة

7,5865938,5964276.885,691االستثمار الصناعي

6,1333035,1222984.061,882التشييد والبناء

9,24591611,30596311.095,242التطوير العقاري

2,2572434,3577833.416,341النقل

0,8722011,5434627.542,913اإلعالم والنشر

2,20197701,82168064.349.928الفنادق والسياحة

2.146.5121.660.632121.991اإلجمالي )مليون ريال(

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول( »التقرير اإلحصائي السنوي«، إدارة خدمات معلومات ومؤشرات السوق، فترات مختلفة.

توضــح البيانــات الــواردة بهــذا الجــدول، ارتفاع الوزن النســبي لقيمة األســهم المتداولة لكل من قطــاع الصناعات ●●
البتروكيماوية، وبما نسبته 16,5 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في فبراير 2016م، وكذلك تظهر هذه 
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البيانات ارتفاع الوزن النسبي لقيمة األسهم المتداولة لقطاعي التامين، والتطوير العقاري وبنسب بلغت 10 %، 
11 % علــى التوالــي للقطاعيــن، وبالرغــم من هذه االوزان العالية لقيمة اســهم هذه القطاعات في الســوق، إال 
أن مؤشــرات أدائهــا قــد جــاءت منخفضة، فاحتلت ادنى المراتب ضمن هيكل ســوق األســهم في فبراير 2016م، 

حسبما توضحه بيانات الجدول رقم )12( والشكل رقم )11(.
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اإليرادات العامة

608 مليار ريال

اإليرادات العامة

513,8 مليار ريال

النفقات العامة

975 مليار ريال

الفائض/العجز

367 مليار ريال

الفائض/العجز

326.2 مليار ريال

النفقات العامة

840 مليار ريال

الدين العام

5.6 مليار ريال

الدين العام

14.5 مليار ريال



اإليرادات العامة

608 مليار ريال

اإليرادات العامة

513,8 مليار ريال

النفقات العامة

975 مليار ريال

الفائض/العجز

367 مليار ريال

الفائض/العجز

326.2 مليار ريال

النفقات العامة

840 مليار ريال

الدين العام

5.6 مليار ريال

الدين العام

14.5 مليار ريال

الفصل الثامن:

 الموازنة العامة للدولة
)Public Budget(
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 تعكس الموازنـــة العامة خطة الحكومة أو الدولة لســنة مالية قادمــــة، حيث تتضمن هذه الخطة بياًنا باإليرادات 
والمصروفات الخاصة بمختلف المشــروعات التي تخطط الدولة لتنفيذها. وتتناول هذه الفقرة أبرز تطورات الميزانية 
العامــة للمملكــة خــالل عــام 1436 / 1437هـــ )2015م( إلــى جانــب تنــاول الموازنـــة التقديريــة المجازة لعــام 1437 / 

1438هـ )2016م(، وذلك كما يلي:

8 - 1 اإليرادات والمصروفات

يتنــاول الجــدول رقــم )13( اتجاهــات اإليرادات والمصرفات الفعلية  عــام 2015م، مقارنة بالبيانات التقديرية لهذه 
البنود في بداية العام المالي السابق 1436 / 1437هـ )2015م( إلى جانب تقديرات هذه البنود خالل العام المالي 

1437/ 1438هـ )2016م(؛ فمن واقع هذا الجدول، يمكن التعرف على الجوانب التالية: 

انخفاض اإليرادات العامة الفعلية للدولة  عام  2015م، وبما نسبته 15 % عن تقديرات الميزانية في بداية العام ●●
المالي 1436 / 1437هـ )2015م(، وهي فترة تتزامن مع األداء الهش لالقتصاد العالمي واالنخفاض القياسي 

في  اسعار النفط العالمية، كما تم اإلشارة إليه سابقًا )جدول رقم 2(.

بينمــا تقــدر اإليرادات العامة في موازنـــة العام المالــي 2016م بحوالي 513,8 مليار ريال، وبمعدل انخفاض يمثل ●●
نحــو 15,5 % عن مســتوى حجــم هذه اإليرادات  عام 

2015م.

قــد ●● فإنهــا  الفعليــة؛  العامــة  للمصروفــات  وبالنســبة 
اتجهــت نحــو الزيــادة فــي 2015م وبمــا نســبته حوالي 
13 % عن حجم المصروفات التقديرية في ذلك العام، 
بينما يتوقع أن ينخفض حجم هذا اإلنفاق عام 2016م 

بما يعادل نحو 14 % عن مستواه عام 2015م.

وتشــير البيانات الواردة بالجــدول رقم )13( إلى ارتفاع ●●
حجم العجز في الميزانية العامة للدولة عام 2015م، 
وبمــا نســبته حوالــي 28 % عــن العجــز التقديــري فــي 
بداية العام المالي )2015م(. وتعدُّ الزيادة في رواتب 
موظفي الدولة المدنيين والعسكرين، والمستفيدين 
والتــي  والمتقاعديــن  االجتماعــي،  الضمــان  مــن 
تقــدر بحوالــي 88 مليــار ريــال، الســبب الرئيــس لزيــادة 
المصروفــات، حيــث إنهــا تمثل حوالــي 77 % من تلك 

الموازنة العامة للدولة )Public Budget(الفصل الثامن:

اإليرادات العامة

608 مليار ريال

اإليرادات العامة

513,8 مليار ريال

النفقات العامة

975 مليار ريال

الفائض/العجز

367 مليار ريال

الفائض/العجز

326.2 مليار ريال

النفقات العامة

840 مليار ريال

الدين العام

5.6 مليار ريال

الدين العام

14.5 مليار ريال
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الزيادة في حجم المصروفات  عام 2015م، وذلك ما يوضحه الشكل رقم )12(.

وبالنســبة التجــاه الديــن العــام الفعلــي؛ فإنــه قد ارتفع إلى مســتويات كبيــرة عام 2015م، حيــث  انه يمثل نحو ●●
5,6 % مقارنــة بحوالــي 2 % عــام 2014م مــن إجمالــي الناتج المحلي )حســب بيان الموازنـــة لــوزارة المالية عام 
2016م(، كما تشــير تقديرات صندوق النقد الدولي وفق ما تم اإلشــارة إليه ســابقًا، )جدول رقم 1( إلى ارتفاع 

حجم  الدين العام إلى ما يعادل نحو 14,5 % من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2016م.

جدول رقم )13(: تطور الموازنــة العامـــة للمملكة لعامـي 2015 ـ 2016م   
                                                                                                                                             )مليار ريال(

البيان
2015م

التغير %2016م
التغير %فعليتقديري

)15,5(513,8)15,0(715608اإليـــرادات العامـــة

)13,8(86097513,4840النفقـــات العامـــة

)11,1()326,2()28,3()367()145(الفائض/العجــــز

14.5156**2.05.6180*الدين العام/ الناتج المحلي إلجمالي )%(

المصدر: وزارة المالية ”بيان الميزانية العامة” العام 37/1438هـ )2016م(
* العجزعام 2014 حسب وزارة المالية(.                  ** أنظر الجدول رقم )1( تقدير صندوق النقد الدولي.

 
العجز واإليرادات والمصروفات العامة التقديرية والفعلية لعامي 2015 - 2016م

المصدر: بيانات الجدول رقم (12)
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8 - 2 المخصصات القطاعية

تتنــاول هــذه الفقــرة الهيــكل العــام للمصروفــات الخاصــة بالموازنــة التقديريــة للعــام 37 / 1438هـــ )2016م( 
وذلــك بالنســبة للقطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، كمــا يوضحــه الجــدول، رقــم: )14( والشــكل رقــم )13( ووفقــًا 

لآلتي: 

التركيز على القطاع األمني والعسكري تبعًا للتطورات السياسة واالجتماعية الراهنة وما تقـــتضيه من أجل تعزيز ●●
إجــراءات الحمايــة الوطنية والســيادية للمملكة على أراضيها؛ فقد خصصــت الموازنة التقديرية للعام 2016م نحو 

25,4 % من المصروفات لمواجهة المتطلبات االمنية والعسكرية.

حــاز قطــاع التعليم والتدريب والذي يمثل المرتكز األساســي لتغذية ســوق العمل بالقــوى الماهرة على األولوية ●●
فــي حجــم اإلنفــاق العــام؛ حيــث بلغت مخصصــات هذا القطاع نحــو 23 % من إجمالي المصروفــات العامة  عام 

2016م.

جــاء قطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة فــي المرتبة الثالثة ضمن ســلم اإلنفاق العام؛حيث خصــص لهذا القطاع ●●
حوالي 12,5 % من إجمالي حجم المصروفات العامة في هذه الميزانية.

جدول رقم )14(: توزيع مخصصات اإلنفاق بالميزانية العامة )حسب القطاعات(
للعام 37 / 1438هـ - )2016م(

القطاع % إلى المصروفاتالمخصص )مليار ريال( 

191,65922.8التعليم والتدريب

104,86412.5الصحة والتنمية االجتماعية

21,2462.5الخدمات البلدية

213,36725.4القطاع األمني والعسكري

23,9032.8التجهيزات األساسية والنقل

78,1219.3الموارد االقتصادية 

23,8402.8قطاع اإلدارة العامة

183,00021.8مخصص دعم الميزانية

%840,000100اإلجمالــــي

المصدر: وزارة المالية، المرجع السابق.
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وكمــا تضمــن هيــكل اإلنفــاق العام بالموازنــة التقديرية لعــام 2016م، المخصصات  المالية لعــدد من القطاعات ●●
االقتصادية االخرى التي شملت: التجهيزات االساسية، والموارد االقتصادية )تتضمن عدد من الوزارات والهيئات 
الحكوميــة(، والخدمــات البلديــة قطــاع اإلدارة العامــة. وقد تراوح الوزن النســبي لمخصصات هــذه القطاعات ما 
بين  2,5 - 9,3 % من إجمالي المصروفات العامة ضمن موازنة العام 2016م. إلى جانب مخصص دعم الميزانية 

العامة وبما يعادل حوالي 22 % من إجمالي هذه المصروفات.

توزيع مخصصات اإلنفاق للميزانية العامة 2016 م (حسب القطاعات)

المصدر: الجدول رقم (13)

مخصص دعم الميزانية
% 22

القطاع األمني والعسكري
% 25

قطاع اإلدارة العامة
% 3

التجهيزات
األساسية

والنقل 3 %

التعليم والتدريب
% 23

الصحة والتنمية 
االجتماعية  12 %

الموارد االقتصادية 9 %

شكل رقم (13)
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