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   البحوث إدارة 
 محلل اقتصادي ،محمد رحمة هللا خان

       Tel:  +966 11 211 9319, khanmr@alrajhi-capital.com 

 السعودية العربية المملكة اقتصاد
 استعراض األداء لنصف العام

 ويعزى الماضي، العام من الربع لنفس النمو من أعلى السعودية، العربية المملكة في األول للربع االجمالي المحلي الناتج نمو كان

 للعمالة، االستخدام كثيفة القطاعات ألن نظرا انخفض قد النفطي غير القطاع نمو أن بيد. النفطي القطاع من للدعم أساسا ذلك

. المملكة في العمالة أوضاع تصحيح عمليات عن الناتج المؤقت التأثير على تماما التغلب من تتمكن لم والتجارة، االنشاءات كقطاعي

 في يستمران سوف المحلي، الهيكلي والنمو المستقبلية،  العالمية االقتصادية النظرة تحسن في المتمثلة المحركة العوامل أن نعتقد إننا

 ىال% 4 من االجمالي، المحلي الناتج لنمو تقديراتنا بمراجعة قمنا فقد للتوقعات، الخام النفط انتاج متوسط لتجاوز ونظرا. النمو دعم

 الخام، النفط انتاج في االنخفاض بسبب التالي العام في% 4 الى أخرى مرة النمو معدل يتراجع أن نتوقع بينما ،4104 لعام% 4.4

 الطبيعي وضعها الى عودتها أن ويبدو مستمرة األوبك منظمة في االعضاء الدول بعض من النفطية االمدادات قطوعات تزال ال اذ

 والصادرات لإليرادات الحكومية التقديرات ورفع تعديل التوقعات، من بأعلى الخام النفط انتاج نع نتج وقد. بطئ بشكل تتم

 المعتدلة، الغذائية المواد وأسعار العالمي التضخم بمعدل مدعوما متوسطا، التضخم يكون أن نتوقع فإننا ذاته، الوقت وفي. الحكومية

      .المساكن من المحلي العرض تحسن جانب الى

 الى ،4108 األول الربع في% 8.3 من الحقيقي االجمالي المحلي الناتج نمو معدل تصاعد لقد :4102 األول للربع النمو داءأ

 في% 8.3 بنسبة النفطي القطاع نما فقد. النفطي القطاع نمو في التحسن الى أساسا ذلك ويعزى ،4104 األول الربع في% 4.4

 انخفاضا النفطي غير القطاع شهد فقد اخر، جانب من .4108 األول الربع في% 8.4 بةبنس انخفاض مقابل ،4104 األول الربع

 .حدة أكثر بشكل والتجارة االنشاءات قطاعي النخفاض نظرا
 

 العربية المملكة في الخام النفط انتاج متوسط بلغ :سابقا التوقعات أشارت مما أفضل يكون أن المرجح من – النفطي القطاع

 قطوعات صعيد على األوضاع تطبيع ألن نظرا توقعاتنا، من أعلى األولى، أشهر الخمسة في  اليوم في برميل ليونم 7.4 السعودية

 الوقت في النفط لسوق المحركة العوامل وتشير. متوقعا كان الذي بالشكل يحدث لم األخرى األوبك دول وبعض ليبيا من النفط انتاج

 الى األمور وتعود تنتهي أن المحتمل غير من أوبك، في األعضاء الدول بعض من يةالنفط االمدادات قطوعات أن الى الراهن،

 إلنتاج توقعاتنا بمراجعة قمنا فقد عليه، وبناء. أيضا بطيئة تكون سوف األوضاع تحسن عملية أن كما القريب، المستقبل في طبيعتها

 اليوم في برميل مليون 7.4 والى 4104 لعام  اليوم في برميل ونملي 7.9 الى الرقم ورفع السعودية العربية المملكة في الخام النفط

 على 4108و 4104 لعام اليوم في برميل مليون 7 و اليوم في برميل مليون 7.4 بلغت التي السابقة تقديراتنا مقابل هذا. 4108 في

  .التوالي
 

 تحقيق يعكس مما مرتفعة، مستويات حول وميح المشتريات لمديري سي بي اس اتش ساب مؤشر ظل :النفطي غير الخاص القطاع

 األشهر خالل خانتين من بمعدل النفطية غير الخارجية التجارة نمت لقد. النفطي غير الخاص القطاع في قوية اقتصادية نشاطات

 ويعكس .خانتين من معدال يحقق ظل فقد طفيف، بشكل انخفض قد القروض نمو  أن عن ورغما. الحالي العام من األولى األربعة

 قطاعات عدة هناك كانت أنه بيد. المستهلكين انفاق في االرتفاع أيضا األولى، أشهر األربعة في البيع نقاط عمليات في القوي النمو

 خالل النفطي غير الخاص القطاع نمو في طفيفا ارتفاعا نتوقع إننا. الواردات انخفاض في أيضا ذلك انعكس وقد بطيئا نموا شهدت

  .التالي لعاموا العام هذا
 

 الناتج اجمالي في النفطي غير الخاص القطاع حصة في ملحوظ ارتفاع حدوث بعد حتى :هاما عامال يمثل يزال ال الحكومي الدعم

 في االسمي االجمالي المحلي الناتج من% 88 نسبة بلغ فقد. جدا هاما عامال يمثل يزال ال الحكومي االنفاق فان االجمالي، المحلي

 اتخذتها التي االستثنائية واالجراءات االقتصادية، األزمة بعد ما سنوات في الحكومي االنفاق في حاد ارتفاع حدوث دوبع .4108

% 8.3 حوالي الحكومي االنفاق في النمو متوسط كان وقد. الماضية السنوات في المساهمة هذه انخفضت فقد ،4100 في الحكومة

  .التالي والعام الحالي العام خالل أكثر ينخفض سوف االنفاق ذاه أن نعتقد ونحن ،4108- 4104 الفترة في
 

 الخارجية الخارجية التجارة ميزان ظل االخيرة، عقود األربع مدى على :الفوائض تسجيل في مستمر الخارجية التجارة ميزان

 خالل االجمالي المحلي الناتج نم% 80 الخارجية التجارة ميزان فائض متوسط بلغ وقد. فوائض يسجل السعودية العربية للمملكة

 الى ليصل االنخفاض مزيدا له نتوقع كما ،4108 عام في% 44 الى انخفاضا سجل الفائض هذا أن بيد. األخيرة سنوات العشر

 .4108 في% 03 والى 4104 في% 44
 

 بالتضخم وثيقة بصورة مرتبطا أيضا المحلي التضخم كان ، األخيرة سنوات العشر خالل :متوسطا يظل أن يتوقع  التضخم

 العالمية التضخم بيئة إن. عالية بمستويات تجارية ارتباطات معها المملكة لدى التي المناطق في التضخم وبخاصة العالمي،

 عالوة. السعودية العربية المملكة في منخفض تضخم بوجود توقعاتنا يدعم الغذائية، المواد في المتوسط التضخم وخاصة المتوسطة،

 وبناء. أيضا االنخفاض هذا يستمر أن ويتوقع االيجارات تضخم انخفاض الى المساكن، من العرض في التحسن أدى فقد ،ذلك على

 .القادمتين السنتين خالل% 4-8 بين يتراوح نطاق في التضخم يكون أن نتوقع فإننا عليه،
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 إخالء من المسئولية

 ء شاركة الراجحاي المالياة وال يجاود إعاادة توديع اا أو أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياا  ، الممككاة العربياة الساعودية لدساتاداا العااا مان عماد
كتابية صريحة من شركة الراجحي المالياة  إن اساتدا هاذه الوثيقاة واإلطاده عكي اا يعتبار بمثاباة موافقاة مان إرسال ا أو اإلفصاح عن ا ، ككيا أو جدئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة  إعادة

اجحاي المالياة   المعكومات لكعموا من جانب شاركة الرجانبكا عكى عدا إعادة توديع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلارين عما تتضمنه من محتويات وآرا ء ، واستنتاجات أو معكومات قبل نشر تكك 
الراجحاي المالياة ال تقادا أياة إقارارات أو ضامانات  وقد تا الحصول عكى المعكومات الواردة في هذه الوثيقة مان مصاادر عاماة ماتكياة يعتقاد أن اا معكوماات موثوقاة لكنناا ال نضامن دقت اا   وشاركة

المعكومات التاي تتضامن ا هاذه الوثيقاة هاي معكوماات كامكاة  أو االياة مان أي اطاأ أو  يار مضاككة  أو أن اا تصاك   ي  أو ضمنية( بشأن البيانات والمعكومات المقدمة كما أن ا ال تقر بأن )صريحة
أوراق مالياة أو  لتقاديا عار  لشارا ء أو بياع أي  ر  محدد  فوثيقة البحث هذه إنما تقادا معكوماات عاماة فقاط   كماا أناه ال المعكوماات وال أي رأي وارد فاي هاذه الوثيقاة يشاكل عرضاا أو دعاوة

مجال االستثمار كما أن اا ال تأااذ فاي االعتباار ا هادا   يرها من المنتجات االستثمارية ذات الصكة بتكك ا وراق المالية أو االستثمارات   وليس الغر  من هذه الوثيقة تقديا مشورة شاصية في 
 قد يستكا هذه الوثيقة  االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة  ي شاص معين 

االستثمار في أي أوراق مالية ، أو استثمار آار أو أية استراتيجيات اساتثمار جارت مناقشات ا أو  مدئمةينبغي لكمستثمرين السعي لكحصول عكى المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى 
الياة ن البيانات المتعكقة بالتوقعات المستقبكية الوارد في هذه الوثيقة قاد ال تتحقاق   كاذلك ينبغاي لكمساتثمرين مدح اة أن الادال مان أوراق مالتوصية ب ا في هذه الوثيقة ، وينبغي لكمستثمرين  تي ا أ

لدرتيااه أو االناياا   كماا أن التقكباات فاي أساعار  من هذا النوه أو  يرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعر  لكتقكبات وبأن سعر أو قيماة تكاك ا وراق المالياة واالساتثمارات يكاون عرضاة
، يمكن لكمستثمرين أن يحصاكوا عكاى عائاد يكاون أقال مان مبكال رأسامال ا المساتثمر أساساا    الصر  قد يكون ل ا آثار سكبية عكى قيمة أو ثمن ، أو الدال المتأتي من استثمارات معينة   وبنا ء عكيه

لكج اة أو الج اات ية أو المسئولين في ا أو واحاد أو أكثار مان الشاركات اليرعياة التابعاة ل اا )بماا فاي ذلاك محككاي البحاوث( مصاكحة مالياة فاي ا وراق المالياة ويجود أن يكون لشركة الراجحي المال
ة ، واياارات شارا ء ا سا ا أو العقاود ا جكاة أو الاياارات ا اارى أو ، بما في ذلك المراكد طويكة أو قصايرة ا جال فاي ا وراق الماليا المصدرة لتكك ا وراق المالية أو االستثمارات ذات العدقة

مات المصارفية االساتثمارية أو  يرهاا مان الاادمات  أو المشتقات ، أو  يرها من ا دوات المالية   كما يجود لشاركة الراجحاي المالياة أو الشاركات التابعاة ل اا أن تقاوا مان وقات  اار باأدا ء الااد
ياة ، بماا فاي ذلاك الشاركات ت المصرفية االستثمارية أو  يرها من ا عمال مان أي شاركة مان الشاركات الماذكورة فاي هاذه الوثيقاة مان وثاائق البحاث   وشاركة الراجحاي المالالسعي لتأمين الادما

بصورة مباشرة أو  ير مباشرة ، من أي استاداا لكمعكوماات الاواردة فاي  التابعة ل ا ومو يي ا ، ال تكون مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو  ير مباشرة أو أي اسارة أو أضرار  أارى قد تنشأ ،
 هذه الوثيقة من وثائق البحث  

ة مان وثاائق تحديث المعكومات الواردة فاي هاذه الوثيقاتاضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة في ا لكتغيير دون إشعار مسبق   وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن 
أن هاذه الوثيقاة مان وثاائق البحاث ليسات موج اة إلاى أو البحث   وال يجود تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توديع هذه الوثيقة من وثائق البحث ككيا أو جدئيا باأي شاكل أو باأي وسايكة  كماا يراعاى 

ا في أي مكان أو دولة أو بكاد أو أياة والياة قضاائية أاارى ، حيثماا يكاون مثال هاذا التودياع أو النشار أو تاوافر أو معدة لكتوديع أو الستادام ا من قبل أي شاص أو كيان سوا ء كان مواطنا أو مقيم
 كك الوالية القضائية ط الترايص ضمن ذلك البكد أو تاستاداا هذه الوثيقة مااليا لكقانون أو يتطكب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروع ا القياا بأي تسجيل أو استييا ء أي شرط من شرو

 لدتصال

  جيتيش غوبي، سي اف ايه
 البحوث إدارةمدير 

 9332 211 1 966+: هاتـــف
gopij@alrajhi-capital.com 
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