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مقدمة

حقق االقت�شاد ال�شع�دي فـي عام 2006 من�ًا جيدًا على الرغم من التباط�ؤ الذي �شهده مقارنة

بعام 2005م، فقد منا اإجمايل الناجت املحلي بن�شبة 4.2% )مقارنة بن�شبة 6.5% فـي عام 2005( 

بينما منا اإجمايل الناجت املحلي اال�شمي بن�شبة 12.4% )مقارنة بن�شبة 23.6% فـي عام 2005(

اإىل 1,301 مليار ريال �شع�دي )346,9 مليار دوالر اأمريكي(. وعلى �شعيد العام احلايل فمن

املت�قع اأن ي�شهد االقت�شاد من�ًا ق�يًا فـي القطاع اخلا�ص غري البرتويل اأي�شا، اإال اأنه �شي�ا�شل

التباط�ؤ فـي اإجمايل الناجت املحلي كنتيجة خلف�ص االإنتاج البرتويل للمملكة. وطبقًا لتقديراتنا

لعام 2007م، فمن املت�قع اأن يرتفع اإجمايل الناجت املحلي الفعلي بن�شبة 3.7% وذلك على خلفـية 

الت�شخم. كما نت�قع اأن ينم� القطاع اخلا�ص غري البرتويل بن�شبة 6% على االأقل، وذلك على

الرغم من االآثار ال�شلبية التي خلفها انهيار �ش�ق االأ�شهم املحلية، واأن ترتفع امل�شروفات احلك�مية 

بن�شبة 5% تقريبًا. وعلى ال�شعيد املايل، ميكننا التاأكيد باأن اململكة تتمتع ب��شع ق�ي جدًا واأنها 

�شت�ا�شل دائمًا �شيا�شة احت�اء امل�شروفات احلك�مية كما كان احلال �شابقا. 

وعلى الرغم من هذه امل�ؤ�شرات االإيجابية اإال اأن النا�ص مييل�ن االآن اإىل االعتقاد باأنهم اأقل ثراء 

مما كان�ا عليه �شابقًا، وه� ما ترك اآثارًا �شلبية وا�شعة على االإنفاق اال�شتهالكي ككل. ومع اأن االآثار 

التي تلت التداعيات االقت�شادية االأخرية قد اأخذت بالتال�شي اإال اأن من االأهمية مبكان اأن نلحظ 

االآثار التي تركها انهيار �ش�ق االأ�شهم املحلية على امل�شتهلكني من ن�اح عديدة كالدي�ن العائلية 

واأمناط ال�شرف اال�شتهالكي. اإال اأن تفاوؤل امل�شتهلكني يزداد تدريجيا، اإال اأن ذلك يعتمد على اأداء 

�ش�ق االأ�شهم. وعلى الرغم من ال��شع املرتتب على هب�ط اأ�ش�اق االأ�شهم، اإال اأننا ال نزال متفائلني 

جدًا باآفاق النم� االقت�شادي للمملكة خالل فرتة اخلم�ص اإىل �شبع �شن�ات القادمة. ومن الع�امل 

الرئي�شية التي �ش�ف تعزز ق�ة النم� االقت�شادي للمملكة االرتفاع الكبري فـي اإيرادات ال�شادرات 

البرتولية وارتفاع الطلب املحلي من احلك�مة وت��شع القطاع اخلا�ص غري البرتويل. 
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لقد كانت حدة الرتاجع احلا�شل فـي �ش�ق االأ�شهم املحلية من الق�ة مبا يكفـي النهيار االقت�شاد، 

ولكن ذلك مل يح�شل، فقد كان االقت�شاد ي�شهد معدالت من� عالية وفـي و�شع اأ�شبه بالطفرة منذ 

عام 2003 وه� ما دعم االقت�شاد وحال دون ح�ش�ل اأية هزة اأو انهيار حمتمل. وفـي احلقيقة مل 

يكن االقت�شاد ال�شع�دي وحده الذي ا�شتطاع امت�شا�ص �شدمة انهيار �ش�ق االأ�شهم بل متكنت كافة 

االقت�شاديات االإقليمية التكيف مع الرتاجع الذي �شهدته اأ�ش�اقها وب�شكل جيد. فقد حافظت كافة 

العمالت على اأ�شعارها وناأت البن�ك بنف�شها عن دوائر اخلطر، وعلى امل�شت�ى االقت�شادي العام بدت 

كافة االقت�شاديات االإقليمية فـي حالة جيدة وا�شحة. اإال اأننا وعلى الرغم من كل هذه االإيجابيات 

يجب اأن نبقي اأعيننا مفت�حة على ال�شل�ك اال�شتهالكي والذي يعترب عاماًل هامًا من الع�امل 

امل�شاهمة فـي حتفـيز النم�.

وفـي ال�قت الذي ي�ا�شل فـيه االقت�شاد من�ه بداأت االأ�شعار فـي اململكة العربية ال�شع�دية حركة 

�شع�د كبرية على املدى الق�شري. وقد بحث امل�شتهلك�ن ورجال االأعمال خالل االأ�شهر القليلة املا�شية 

م��ش�ع الت�شخم على نطاق وا�شع. وتعترب االأ�شباب التي ين�شب اإليها الت�شخم حاليًا غري حقيقية،

اإذ اأنه طبقًا للراأي ال�شائد بق�ة بني امل�شتهلكني ومديري ال�شركات فاإن �شعف الدوالر ه� الذي ي�ؤدي 

اإىل ارتفاع اأ�شعار ال�شلع امل�شت�ردة، فـي اإ�شارة اإىل “الت�شخم امل�شت�رد”. وخالفًا لالعتقاد هذا،

فاإننا نرى اأن �شغ�ط الت�شخم التي �شهدها االقت�شاد خالل فرتة الع�شرة اأ�شهر املا�شية حملية

املن�شاأ ولي�شت م�شت�ردة. ولكن الت�شخم امل�شت�رد ميكن اأن ي�شبح عاماًل من ع�امل ارتفاع

الت�شخم كما ح�شل �شابقًا اإذا ما �شهد الدوالر مزيدًا من ال�شعف وقرر امل�شت�ردون حتميل ارتفاع 

التكلفة على امل�شتهلك.   

ومن امل�ا�شيع الهامة التي برزت خالل االأ�شهر القليلة املا�شية، وب�شكل خا�ص فـي اأو�شاط ال�شركات، 

كان امل�شاربة على احتمال رفع �شعر �شرف الريال ال�شع�دي. وبراأينا فاإن رفع �شعر �شرف الريال 

ال�شع�دي �ش�ف يجعل اأ�شعار ال�شلع امل�شت�ردة اأرخ�ص ولكن فـي نف�ص ال�قت �ش�ف يعقد برنامج 

التن�يع االقت�شادي غري البرتويل نظرًا الرتفاع تكاليف الت�شدير. اإن رفع �شعر �شرف العملة ه� عالج 

ملكافحة ارتفاع الت�شخم امل�شت�رد اإال اأنه لي�ص اأداة مالئمة فـي البيئة احلالية ال�شائدة فـي اململكة.
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امل�شهد االقت�شادي العام

�ش�ف ي�ا�شل االقت�شاد ال�شع�دي من�ه ب�ترية عالية 

على الرغم من التباط�ؤ الذي يت�قع اأن ي�شهده هذا 

العام اأي�شا. وطبقًا لتقديرنا فمن املت�قع اأن يرتاجع 

اإجمايل الناجت املحلي اال�شمي من 1,304.6 مليار

ريال �شع�دي )347 مليار دوالر اأمريكي( فـي عام 

2006 اإىل 1,275 مليار ريال �شع�دي )340 مليار 

دوالر اأمريكي( فـي عام 2007 م، اأي بن�شبة %2.2. 

اأما اإجمايل الناجت املحلي الفعلي فمن املت�قع اأن ينم� 

بن�شبة 3.7% على خلفـية الزيادة الهام�شية املت�قعة

فـي االإنتاج البرتويل فـي عام 2007م. وتعترب ن�شبة

من� اإجمايل الناجت املحلي الفعلي والتي بلغت %3.7 

ن�شبة ال ي�شتهان بها. اإذا ما اأخذنا فـي االعتبار 

االقت�شاديات االإقليمية فاإن النم� املت�قع الإجمايل 

الناجت املحلي احلقيقي لالقت�شاد ال�شع�دي لعام 

2007 �ش�ف يعادل مرتني حجم االقت�شاد البحريني. 

اأما اإذا رفعت اململكة اإنتاجها البرتويل فان اإجمايل 

الناجت املحلي الفعلي �ش�ف يتجاوز ت�قعاتنا هذه. 

وح�شب تقديرنا فاإن زيادة االإنتاج البرتويل للمملكة 

بن�شبة 5% يرفع اإجمايل الناجت املحلي الفعلي فـي 

حدود 1.8% )انظر ال�شكل البياين 1(.1

1 اإن التغري فـي االإنتاج النفطي ي�ؤثر على النم� الفعلي الإجمايل الناجت املحلي، بينما ي�ؤثر التغري فـي االأ�شعار على من� اإجمايل الناجت املحلي اال�شمي. ال ميكن ا�شتخدام اإجمايل 

الناجت املحلي اال�شمي للمملكة العربية ال�شع�دية كم�ؤ�شر للنم� الفعلي، كما اأنه ال يعترب �شحيحًا من ناحية مقارنة النم� مع بلدان اأخرى. واإذا اأردنا اإجراء مقارنة خارجية فانه ال 

ميكننا ا�شتخدام اإجمايل الناجت املحلي اال�شمي بل يجب علينا ا�شتخدام اإجمايل الناجت املحلي الفعلي. واإذا ما اأردنا اختبار اأمناط النم� على املدى الط�يل وتقييم قدرة االقت�شاد 

على خلق ال�ظائف من خالل من� القطاع اخلا�ص غري البرتويل فعلينا اأي�شًا ا�شتخدام اإجمايل الناجت املحلي الفعلي كم�ؤ�شر على تلك القدرة.

منو اإجمايل الناجت املحلي الفعلي 2007-1999

امل�شدر: م�ؤ�ش�شة النقد وتقديرات �شاب
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النم�:

كان من� اإجمايل الناجت املحلي الفعلي لعام 2006

دون ت�قعاتنا التي بلغت ن�شبة 5.1%. ويعزى الرتاجع 

فـي اإجمايل الناجت املحلي الفعلي اإىل انخفا�ص االإنتاج 

النفطي ال�شع�دي ح�شب البيانات احلك�مية من 9.5 

ملي�ن برميل ي�ميًا اإىل 8.55 ملي�ن برميل فـي الفرتة 

ما بني اأغ�شط�ص 2006 ومار�ص 2007، واأي�شًا اإىل 

تراجع االإنفاق اال�شتهالكي والذي ي�شتدل عليه من 

واقع البيانات املن�ش�رة )اأنظر ال�شكل البياين رقم 2(.

اإجمايل الناجت 

املحلي الفعلي فمن 

املتوقع اأن ينمو 

بن�سبة 3.7% على 

خلفـية الزيادة 

الهام�سية املتوقعة

فـي الإنتاج 

البرتويل فـي عام 

2007م
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�شجل القطاع اخلا�ص غري البرتويل من�ًا فعليًا بن�شبة 

6.3% منخف�شًا من 6.5% فـي عام 2005م، وه� ما 

ميثل عمليًا هب�طًا بن�شبة 3.2%. و�شهد عام 2006 

هب�طًا كبريًا بن�شبة 19.2% فـي مبيعات اجلملة 

والتجزئة واملطاعم والفنادق وبن�شبة 33.3% فـي 

اأن�شطة قطاعات التاأمني والعقارات وخدمات االأعمال 

والتم�يل. وبراأينا فاإن هذا الرتاجع يف�شر تراجع 

االإنفاق اال�شتهالكي املرتتب على انهيار �ش�ق االأ�شهم2 

والذي هبط من 20,966 نقطة فـي �شهر فرباير 

2006م اإىل 6,767 نقطة وه� اأدنى م�شت�ى ي�شله فـي 

نهاية �شهر يناير 2007م، اأي بخ�شارة بن�شبة %68 

من قيمة امل�ؤ�شر. وكان ال�شع�ر بالرثاء والذي اأدى 

اإىل م�جة ا�شتهالك كبرية فـي عام 2005 قد جعل 

الكثري من امل�شتهلكني اأكرث حذرًا من ناحية االإنفاق 

فـي عام 2006م. كما اأن تقلب �ش�ق االأ�شهم ال يحقق 

للم�شتهلكني تطلعاتهم، ففي الفرتة ما بني �شهر 

فرباير حتى منت�شف مار�ص ارتفع ال�ش�ق باأكرث من 

28% ولكنه خالل اأيام التداول الثمانية االأخرية من 

�شهر مار�ص فقد اأكرث من 15% من قيمته3.

وحقيقة الق�ل اأن االآثار ال�شلبية اخلطرية التي ميكن 

اأن ترتتب على االقت�شاد ب�شكل عام كنتيجة ملثل هذا 

الرتاجع احلاد فـي معظم اأ�ش�اق االأ�شهم غابت عن 

اململكة العربية ال�شع�دية حيث مل ي�شهد اقت�شادها اأية 

اأزمات �ش�اء على نطاق العملة املحلية اأو على م�شت�ى 

البن�ك من اأي ن�ع كان. وي�شتدل من التجارب املا�شية 

باأن العامل الرئي�شي الذي دفع انهيارات اأ�ش�اق 

االأ�شهم اإىل الت�شبب فـي رك�د اقت�شادي ط�يل كان 

ال�شعف املايل. وعلى م�شت�ى ال�اليات املتحدة اأدى كل 

رك�د حاد فـي تاريخ ال�اليات املتحدة االأمريكية قبل 

احلرب العاملية الثانية اإىل ح�ش�ل هزات م�شرفـية 

وترك اأثارًا مالية حادة على االقت�شاد. وانطبق ذلك 

على اململكة املتحدة فـي الثلثني االأولني من القرن 

التا�شع ع�شر. اأما بالن�شبة للمملكة العربية ال�شع�دية، 

فعلى الرغم من انهيار ال�ش�ق فاإن االقت�شاد ال�شع�دي 

مل يدخل فـي اأي رك�د يذكر.

ول� كان االقت�شاد ال�شع�دي تباطاأ، كما ح�شل فـي 

فرتة الت�شعينات، ب�شبب الهب�ط الكبري فـي اأ�شعار 

البرتول، لكان النهيار �ش�ق االأ�شهم اآثار اأعنف واأط�ل 

مدى. وي�شتدل من التجارب العملية فـي دول ال�شبعة 

الكبار )فـي الفرتة 1959-2002( باأن انهيارًا واحدًا 

فـي املت��شط ح�شل كل ثالثة ع�شر عامًا دام ملدة 

�شنتني ون�شف ال�شنة واأدى اإىل خ�شائر فـي اإجمايل 

الناجت املحلي بح�ايل 4%. وبالن�شبة لل�اليات املتحدة 

االأمريكية واململكة املتحدة فقد كانت اأكرث من ن�شف 

االنهيارات احلا�شلة مرتبطة بالرك�د، خم�شة منها 

ح�شلت فـي اململكة املتحدة وت�شعة فـي ال�اليات 

املتحدة. على جانب اآخر فاإن هناك عالقة كبرية بني
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ال�شكل البياين 2

الإنتاج ال�سعودي من النفط اخلام )يناير 95 - فرباير 07(

EIA, Saudi Aramco :امل�شدر

2 اأن تعريف �شندوق النقد الدويل النهيار �ش�ق االأ�شهم ه� هب�ط اأ�شعار االأ�شهم بن�شبة تزيد عن 37%.

3 لقد كان دافع الهب�ط فـي اأواخر �شهر مار�ص ه� املخاطر ال�شيا�شية املرتبطة مب��ش�ع اإيران

ال�سعور بالرثاء 

والذي اأدى اإىل 

موجة ا�ستهالك 

كبرية فـي عام 

2005 قد جعل 

الكثري من 

امل�ستهلكني اكرث 

حذراً من ناحية 

الإنفاق فـي عام 

2006م
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االأ�شهم واأ�شعار املنازل اإذ اأن الرثاء من اال�شتثمار 

فـي االأ�شهم يق�د فـي معظم احلاالت اإىل ارتفاع 

الطلب على املنازل وه� ما يرفع اأ�شعار العقارات. 

وي�شتدل من جتارب دول ال�شبعة الكبار باأن ن�شف 

حاالت هب�ط اأ�شعار املنازل كانت متقاطعة جزئيًا 

مع انهيارات اأ�ش�اق االأ�شهم بينما تقاطع فقط ثلث 

حاالت تراجع اأ�شعار االأ�شهم مع انهيار اأ�شعار املنازل 

والعقارات. وكانت حاالت انخفا�ص اأ�شعار املنازل فـي 

نف�ص جمم�عة البلدان )1970-2002( اأقل تكررًا من 

حاالت انهيار االأ�شهم ، مرة واحدة كل ع�شرين �شنة، 

اإال اأنها ا�شتمرت ملدة 5 �شن�ات وترافقت مع خ�شائر 

فـي اإجمايل الناجت املحلي بحدود 8%. ومن اجلدير 

باملالحظة اأي�شًا اأن انهيار اأ�شعار املنازل ي�ؤدي اإىل 

هب�ط حاد فـي اال�شتهالك وتركز راأ�شمايل خا�ص 

ومب�شت�يات كبرية فـي االأجهزة واملعدات.

�ش�ف ي�شتمد النم� فـي عام 2007 زخمه من 

القطاع اخلا�ص غري البرتويل واأي�شًا من ارتفاع 

االإنفاق احلك�مي. و�شيك�ن من� ال�شركات ق�يًا على 

خلفـية �شنة جيدة. فقد ارتفع �شافـي الدخل بن�شبــة 

19.1% فـي عام 2006 على الرغم من انخفا�شه 

من م�شت�ى40.1% الذي حتقق فـي عام 2005. 

و�ش�ف يق�د قطاع البناء هذا النم� حيث �شت�ا�شل 

امل�شروفات الراأ�شمالية الثابتة من�ها، كما �شت�ا�شل 

احلك�مة بناء م�شاريع بنية حتتية �شخمة. وح�شب 

تقديراتنا فاإن هناك م�شاريع بناء تقدر قيمتها 

بح�ايل 225 مليار ريال �شع�دي )60 مليار دوالر 

اأمريكي( فـي الطريق اإىل الطرح فـي اململكة واأنه 

نظرًا لت�ا�شل الطلب على البناء ف�ش�ف يك�ن قطاع 

االأ�شمنت اأحد كبار امل�شتفـيدين. وكانت �شركات 

االأ�شمنت الثمانية فـي اململكة عملت باأكرث من طاقتها 

الكاملة لفرتة ال�شنتني االأخريتني. واإذا ما اأخذنا 

فـي االعتبار الطاقة االإنتاجية امل�شاعفة التي �شيتم 

حتقيقها على مراحل لغاية عام 2008 وامل�شانع 

املت�قع اإن�شاوؤها والتي �شدرت تراخي�شها ال�شناعية 

فاإن من املت�قع اأن ترتفع الطاقة االإنتاجية ل�شركات 

االإ�شمنت فـي اململكة اإىل ح�ايل 40 ملي�ن طن مرتي 

فـي ال�شنة )فـي ال�قت احلا�شر يبلغ اإنتاج اململكة 

ح�ايل 24 ملي�ن طن مرتي فـي ال�شنة( تنط�ي على 

ا�شتثمارات تزيد عن 18 مليار ريال. وعلى �شعيد 

امل�شتقبل من املت�قع اأن تك�ن هناك زيادة فـي العر�ص 

بالن�شبة لالإ�شمنت على نطاق املنطقة ككل، وه� ما قد 

ي�شعل مناف�شة جديدة هذا باالإ�شافة اإىل ت�قع بروز 

مناف�شة جديدة من جانب الهند وال�شني )فقد زادت 

ال�شني طاقتها االإنتاجية من االإ�شمنت بح�ايل 100 

ملي�ن طن مرتي فـي ال�شنة(.

وي�ا�شل قطاع اخلدمات املالية من�ه، حيث مت منح 

49 ترخي�شًا م�شرفـيًا ا�شتثماريًا حتى �شهر يناير 

2007م4. وكان عدد البن�ك الدولية التي منحت 

تراخي�ص من قبل م�ؤ�ش�شة النقد ملمار�شة اأعمال 

م�شرفـية كاملة قد بلغ 10 بن�ك حتى نهاية عام 

2005 )با�شرت منها �شت بن�ك عملياتها(. وهناك 

العديد من البن�ك االأخرى التي ترغب فـي اإن�شاء 

عمليات لها فـي اململكة اأال اأن امل�ؤ�ش�شة اأوقفت منح 

املزيد من الرتاخي�ص للبن�ك االأجنبية م�ؤقتًا حتى 

تتمكن امل�ؤ�ش�شة من تقييم االآثار املرتتبة على دخ�ل 

بن�ك جديدة فـي ال�ش�ق ال�شع�دي. وهذا القرار ال 

يتعار�ص مع اتفاقية منظمة التجارة العاملية.

�سوف ي�ستمد 

النمو فـي عام 

2007 زخمه من 

القطاع اخلا�ص 

غري البرتويل 

واأي�سا من ارتفاع 

الإنفاق احلكومي
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االأ�ش�ل اخلارجية

والدي�ن احلك�مية:

مقارنة بالطفرات البرتولية ال�شابقة تتبع اململكة 

العربية ال�شع�دية حاليًا نظامًا ماليًا حكيمًا ت�ا�شل 

مب�جبه تعزيز ال�شي�لة من خالل زيادة االحتياطات 

اخلارجية والتي بلغت حتى �شهر دي�شمرب 2006 م 

مبلغ 842 مليار ريال �شع�دي )224.6 مليار دوالر 

اأمريكي(. ونت�قع و�ش�ل اإجمايل االأ�ش�ل اخلارجية 

مل�ؤ�ش�شة النقد اإىل 1,028 مليار ريال �شع�دي )274 

مليار دوالر اأمريكي( بنهاية عام 2007 م. ومتثل 

هذه االأ�ش�ل ن�شبة 80.6% من اإجمايل الناجت املحلي 

)اأنظر ال�شكل البياين رقم 3(. وهناك اأي�شًا مبلغ 

190 مليار ريال �شع�دي )50.6 مليار دوالر اأمريكي( 

جنبت فـي عام 2006 كاأ�ش�ل خارجية ل�شناديق 

التقاعد. ومن املت�قع اأن ت�شل االأ�ش�ل اخلارجية 

ل�شناديق التقاعد 201.7 مليار ريال �شع�دي )53.8 

مليار دوالر اأمريكي( حتى نهاية عام 2007م. وميكن 

الحتياطي العمالت ال�شعبة والذي حافظ على مركزه 

ف�ق م�شت�ى 19 مليار دوالر اأمريكي منذ عام 2001م 

ت�فـري غطاء ملدة 5 اأ�شهر لل�اردات ال�شع�دية. واإذا 

ما اأ�شيفت هذه االحتياطات اإىل االأ�ش�ل اخلارجية 

للمملكة ف�ش�ف ي�فر ذلك غطاء لتم�يل ال�اردات 

ال�شع�دية لفرتة 42 �شهرًا تقريبًا.

ال�شكل البياين 3

�سافـي اأ�سول موؤ�س�سة النقد)2007-1999(

امل�شدر: م�ؤ�ش�شة النقد وتقديرات �شاب
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وتفـيد االأ�ش�ل اخلارجية التي يجري تعزيزها اأي�شًا 

فـي حماية العملة املحلية على ال�جه االأمثل اإذا ما 

تعر�شت العملة الأية �شغ�ط كانت. ويعترب حجم 

االأ�ش�ل اخلارجية للمملكة مقارنة بحجم اقت�شادها 

كبريًا جدًا. وعلى الرغم من تعذر اإجراء مقارنة من 

الناحية املطلقة بني اململكة العربية ال�شع�دية وال�شني 

)بلغت االأ�ش�ل اخلارجية لل�شني اأكرث من 1 تريلي�ن 

دوالر بنهاية عام 2006( فاإن االأ�ش�ل اخلارجية 

لالأخرية متثل فقط 37% من اإجمايل الناجت املحلي. 

كما اأن تراكم االأ�ش�ل اخلارجية يربز الدور الرئي�شي 

لالإيرادات البرتولية املرتفعة كحجر االأ�شا�ص فـي 

االزدهار االقت�شادي. اإال اأننا ال ن�شرتك فـي الراأي مع 

بع�ص املحللني الذين يرون اأن تنمية االأ�ش�ل املالية 

اخلارجية ه� ا�شتثمار غري منتج ويطالب�ن باإعادة 

تلك االأ�ش�ل اإىل اململكة العربية ال�شع�دية، اإذ اأن هذا 

الراأي غري �شحيح خا�شة على �ش�ء �شغ�ط الت�شخم 

احلالية التي ت�شهدها اململكة، حيث اأن اإ�شافة املزيد 

من االأم�ال اإىل ال�ش�ق �ش�ف ي�ؤدي فقط اإىل تزايد 

�شغ�ط ارتفاع االأ�شعار وه� ما ي�شر باالقت�شاد كثريًا. 

وعلى العك�ص مما يعتقد ه�ؤالء املحللني فاإن تك�ين 

و�شادة مالية اإ�شافـية تتمثل فـي االأ�ش�ل اخلارجية، 

فـي اأوقات الرخاء االقت�شادي، ي�شكل حماية 

لالقت�شاد فـي وجه اأية اأزمات حمتملة م�شتقباًل.

نتوقع و�سول 

اإجمايل الأ�سول 

اخلارجية ملوؤ�س�سة 

النقد اإىل 1,028 

مليار ريال �سعودي 

)274 مليار دولر 

اأمريكي( بنهاية 

عام 2007 م. ومتثل 

هذه الأ�سول ن�سبة 

80,6% من اإجمايل 

الناجت املحلي

غطاء لتمويل 

الواردات ال�سعودية 

لفرتة 42 �سهرا 

تقريبا

ويعترب حجم 

الأ�سول اخلارجية 

للمملكة مقارنة 

بحجم اقت�سادها 

كبرياً جداً
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ت�ا�شل احلك�مة ا�شتخدام جزء من الف�ائ�ص 

املتحققة ل�شداد الدي�ن احلك�مية املحلية االأمر 

الذي يربز اإ�شرار احلك�مة على ت�ش�ية اخللل املايل 

احلا�شل �شابقًا كنتيجة النخفا�ص اأ�شعار البرتول. 

وطبقًا ل�زارة املالية فقد كان من املت�قع هب�ط الدين 

العام من 475 مليار ريال �شع�دي ) 126.6 مليار دوالر 

اأمريكي ( فـي عام 2005 اإىل 366 مليار ريال �شع�دي 

) 97.6 مليار دوالر اأمريكي ( فـي عام 2006، وميثل 

ذلك ن�شبة 28% من اإجمايل الناجت املحلي ، فـي 

ال�شنة االأخرية )اأنظر ال�شكل البياين رقم 4(.

امل�شدر: وزارة املالية وتقديرات �شاب

ال�شكل البياين 4
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الدين احلكومي املحلي كن�سبة من اإجمايل

)1998-2007f( الناجت املحلي

وكنتيجة لهذه ال�شيا�شة فقد تراجع الدين العام كن�شبة 

من اإجمايل الناجت املحلي ب�شكل كبري من 119% فـي 

عام 1999 اإىل ما ه� عليه حاليا. وكل هذا الدين 

يع�د مل�ؤ�ش�شات حملية. وقد بلغت مدي�نيات البن�ك 

املحلية واملتمثلة فـي �شندات حك�مية كما فـي نهاية 

4 مت الرتخي�ص لل�شركات التالية ملمار�شة خدمات االأوراق املالية فـي اململكة، اإال اأن هذه ال�شركات مل متنح كلها �شالحيات كاملة ملمار�شة كافة االأن�شطة : ات�ص اإ�ص بي �شي ال�شع�دية 

املحدودة ، كابتيال غروب ، بي ام جي لال�شت�شارات املالية، فاين�شال ترانزك�شن هاو�ص ، الدخيل للتم�يل واال�شتثمار ، �شركة اأ�ش�ل كابتيال ، ال�شركة ال�شع�دية ال�ش�ي�شرية لالأوراق 

املالية ، تيم ون ، �ش�ي�ص ك�رب ، ال�شميمري لال�شت�شارات ، ئي اف جي هريمز ال�شع�دية ، اأودي ال�شع�دية لالأوراق املالية ، جمم�عة الت�فـيق املالية، ايرن�شت اأن ي�نغ لال�شت�شارات 

، �شركة فالك�م لال�شتثمار ، االألباب ، فـري�شت للخدمات املالية ، اخلبري لال�شت�شارات املالية ، �شداقة لال�شت�شارات املالية ، املال كابيتال ، كابتال لال�شت�شارات، ك�مبا�ص 

لال�شت�شارات ، الفا تيم ، ام ئي اف اأي �شي، فر�شة لال�شتثمار ، كيه ا�ص بي كابيتال غروب ، اأم�ال اال�شت�شارات االأوراق املالية ، جدوى لال�شتثمار ، �شركة ال��شاطة املالية ، ر�شملة 

لال�شتثمار ) اململكة العربية ال�شع�دية ( ، مكتب اخلليج ، �شركة نعيم لال�شتثمار ، االأ�ش�ل املالية ، بيت اال�شتثمار واملال ، كابيتال ، اثراء كابيتال ، �شركة �شع�دي بي�نريز لالأوراق 

املالية ، �شركة ال�طن لال�شتثمار واالأوراق املالية ، جي�جيت االأوىل ، �شركة كابيتال البنك االأهلي التجاري ، امل�شتثمر لالأوراق املالية ، �شركة ا�شتثمارات اخلليج ، تداول الفرن�شي ، 

ال�شركة العربية لالأوراق املالية ، �شركة و�شاطة املحافظ واخلدمات املالية ، �شركة خدمات ا�شت�شارات االأ�ش�اق واال�شت�شارات املالية.

عام 2006م، 31.18% من اإجمايل الدين احلك�مي 

املرتتب، واأن غالبية باقي الدي�ن يع�د مل�ؤ�ش�شات عامة 

مبا فـي ذلك امل�ؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية 

وهيئة معا�شات التقاعد والتي تريد احلك�مة اإبقاءها 

خالية من الدي�ن تقريبًا. ومن املت�قع اأن ت�ا�شل 

احلك�مة �شيا�شة خف�ص الدي�ن هذه وذلك على �ش�ء 

الفائ�ص الكبري املت�قع حتقيقه هذا العام، اإىل ن�شبة 

24% من اإجمايل الناجت املحلي بنهاية ال�شنة احلالية 

وه� م�شت�ى يقل بكثري عن املعيار املحدد لالحتاد 

االقت�شادي اخلليجي والبالغ 60% من اإجمايل الناجت 

املحلي. وكانت احلك�مة قد �شرحت باأنها �شت�ا�شل 

خف�ص املدي�نيات احلك�مية، وهذا براأينا خط�ة 

ت�شتحق التقدير. وبالنظر الرتفاع م�شت�ى ال�شي�لة فـي 

اململكة لن يك�ن مبقدور احلك�مة خف�ص ذلك امل�شت�ى 

)من خالل اإ�شدار �شندات جديدة( فـي ال�قت 

الذي ت�ا�شل فـيه ت�شديد الدي�ن، ولذلك فهي ت�شدر 

�شندات دين جديدة على نطاق �شيق جدًا )وعلى 

املدى الق�شري فـي الغالب(.

ومن املتوقع اأن 

توا�سل احلكومة 

�سيا�سة خف�ص 

الديون هذه وذلك 

على �سوء الفائ�ص 

الكبري املتوقع 

حتقيقه هذا العام، 

اإىل ن�سبة 24% من 

اإجمايل

الناجت املحلي بنهاية 

ال�سنة احلالية
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ال�شكل البياين 5

)2000-2007f( فائ�ص امليزانية احلكومية

امل�شدر: وزارة املالية وت�قعات �شاب

-50

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007f

…
O
ƒ

©
°S

 ∫
Éj

Q
 ¿

ƒ
«
∏H

ال�شيا�شة املالية: 

ت�شهد امل�شروفات احلك�مية زيادة مطردة، ولكنها 

تبقى حتت املراقبة وال�شيطرة. فقد ارتفعت االإيرادات 

فـي عام 2006 حيث كانت اأ�شعار البرتول اأعلى 

بن�شبة 15% عما كانت عليه فـي عام 2005. وارتفع 

مت��شط �شعر �شادرات البرتول ال�شع�دي بن�شبة 

124% فـي الفرتة 2003-2006. وعلى الرغم من 

اأن �شبط امل�شروفات املالية ميثل اأحد اخل�شائ�ص 

املتالزمة مع الطفرة احلالية خالفًا ملا جرى فـي فرتة 

ال�شبعينات، اإال اأن هناك فرق واحد وهام غالبًا ما يتم 

اإهماله وه� البنية التحتية الفعلية. فالبنية التحتية 

للمملكة العربية ال�شع�دية فـي فرتة ال�شبعينات مل 

تكن بنية حتتية كافـية )الطرق واملرافئ واملطارات(، 

ولكن وترية ال�شرف فـي ذلك ال�قت كانت �شريعة 

وم�شغ�طة بحيث مل يتم التمكن من معاجلة وت�شحيح 

تلك البنية. فعلى �شبيل املثال، فـي فرتة ال�شبعينات 

متت تلبية احتياجات اململكة من االأ�شمنت بالكامل 

من ال�اردات، ولكن البنية التحتية املحدودة مل ت�اكب 

حجم الطلب. ففـي ميناء جدة ا�شتخدمت طائرات 

الهلي�ك�برت فـي اأحيان كثرية مل�شاندة اأعمال تنزيل 

حم�لة االأ�شمنت من على ظهر الب�اخر، وفـي اأوج 

الطفرة كان ي�شتغرق اإر�شاء الباخرة على ر�شيف 

التنزيل اأكرث من 35 ي�ما. اأما بالن�شبة للطفرة 

احلالية فتخ�شع لبع�ص القي�د املالية وذلك على

�ش�ء االأول�يات احلالية للمملكة وقاعدة البنية

التحتية احلالية.

وكانت اململكة قد اأعلنت ميزانية كبرية اأخرى لعام 

2007. وكان فائ�ص امليزانية فـي عام 2006 قد ارتفع 

اإىل م�شت�يات قيا�شية بلغت 265 مليار ريال �شع�دي 

)70 مليار دوالر اأمريكي( اأو ما ن�شبته 20.3% من 

اإجمايل الناجت املحلي ) انظر ال�شكل البياين رقم 5( 

والذي قارب اإجمايل الناجت املحلي لعام 2006 لكل من 

البحرين واالأردن وقطر جمتمعني.

 

 

اإال اأننا نت�قع اأن يرتاجع فائ�ص امليزانية اإىل 129.45 

مليار ريال �شع�دي )34.5 مليار دوالر اأمريكي( لعام 

2007، اأي بن�شبة 10.1% من اإجمايل الناجت املحلي 

وذلك كنتيجة لرتاجع االإيرادات البرتولية وا�شتمرار 

النم� الق�ي للم�شروفات. وكانت االإيرادات املالية 

)والتي �شملت ح�ايل 90% كاإيرادات برتولية( 

قد بلغت فـي عام 2006، 655 مليار ريال �شعــ�دي 

)174.6 مليار دوالر اأمريكي(، اأي بزيادة بن�شبة 16.1 

عن اإيرادات عام 2005 ، بينما من املت�قع اأن تك�ن 

امل�شروفات قد ارتفعت بن�شبة 12.7% اإىل 390 مليار 

ريال �شع�دي )104 مليار دوالر اأمريكي( وه� ما 

يتجاوز الت�قعات االأولية بن�شبة %16.

وطبقًا مليزانية عام 2007 فاإن االإيرادات املت�قعة 

�شتبلغ 400 مليار ريال �شع�دي )106.6 مليار دوالر 

اأمريكي( بينما �شتبلغ امل�شروفات 380 مليار ريال 

�شع�دي )101.3 مليار دوالر اأمريكي( وبذلك يك�ن 

الفائ�ص املت�قع 20 مليار ريال �شع�دي )انظر ال�شكل 

البياين رقم 6(.

بالن�سبة للطفرة 

احلالية فتخ�سع 

لبع�ص القيود 

املالية وذلك على

�سوء الأولويات 

احلالية للملكة

اأننا نتوقع اأن 

يرتاجع فائ�ص 

امليزانية اإىل 129.45 

مليار ريال �سعودي 

)34.5 مليار دولر 

اأمريكي( لعام 

2007، اأي بن�سبة 

10,1% من اإجمايل 

الناجت املحلي
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امل�شدر: وزارة املالية
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هذا وقد درجت حك�مة اململكة دائمًا اأن ت�شع ميزانية 

متحفظة بالن�شبة لالإيرادات وامل�شروفات املت�قعة 

على حد �ش�اء، ولذلك فاإننا نعتقد باأن االإيرادات 

وامل�شروفات املقدرة فـي امليزانية �شتزيد عن االأرقام 

ال�اردة فـي امليزانية مرة اأخرى هذه ال�شنة مع مراعاة 

بقاء الزيادة فـي امل�شروفات فـي م�شت�ى متحفظ. 

ومن املت�قع اأن تبلغ االإيرادات املقدرة 574 مليار 

ريال �شع�دي )153 مليار دوالر اأمريكي( بينما يت�قع 

اأن تبلغ امل�شروفات املقدرة ح�ايل 444.6 مليار 

ريال �شع�دي )118,5 مليار دوالر اأمريكي( وكانت 

االإيرادات الفعلية لعام 2006 قد فاقت بن�شبة %68 

االإيرادات املقدرة لتلك ال�شنة. اأ�شف اإىل ذلك اأن 

امليزانية ال�شع�دية مبنية على تقديرات متحفظة 

الأ�شعار البرتول تبلغ 38 دوالر للربميل ال�احد لعام 

2007 م فـي ال�قت الذي نت�قع اأن ي�شل مت��شط 

ال�شعر اإىل 53.5 دوالر للربميل ال�احد خالل ال�شنة. 

وتدل ال�شغ�ط الت�شخمية املحلية باأن النم� الفعلي 

فـي امليزانية �شيك�ن اأقل من امل�شار له. وحيث �شيك�ن 

اأكرث من %30 من امليزانية خم�ش�شًا مل�شاريع 

امل�شروفات الراأ�شمالية، وبالنظر الرتفاع تكاليف 

البناء، فاإن احلك�مة قد تزيد م�شت�ى امل�شروفات 

اأكرث من ت�قعاتنا وذلك ملقابلة ال�شغ�ط الت�شخمية. 

وت�شمنت ميزانية عام 2007 تخ�شي�ص مبلغ وقدره 

40 مليار ريال �شع�دي من الفائ�ص لتم�يل م�شاريع 

التط�ير االإ�شافـية، وه� اإجراء ب��شر العمل به منذ 

عام 2005 م. وباالإ�شافة ملبلغ املائة ملي�ن ريال التي 

مت تخ�شي�شها حل�شاب االحتياطات احلك�مية فقد 

ت�شمنت امليزانية زيادة راأ�شمال �شندوق اال�شتثمارات 

العامة مببلغ 20 مليار ريال �شع�دي. وخ�ش�شت 

امليزانية اأي�شًا مبلغ 10 مليارات ريال �شع�دي 

مل�شاريع تخ�ص احلرمني ال�شريفـني. ويعترب �شندوق 

اال�شتثمارات العامة واحدًا من البن�ك و�شناديق 

القطاع العام اخلم�شة التي متنح قرو�شًا باأ�شعار 

مي�شرة للقطاع العام وت�شتثمر فـي ال�شركات اجلديدة.

هذا وت�ا�شل احلك�مة التاأكيد على زيادة امل�شروفات 

الراأ�شمالية فـي البنية التحتية والتعليم وال�شحة 

والتقنية حيث خ�ش�ص لهذه القطاعات من ميزانية 

عام 2007 مبلغ 140 مليار ريال �شع�دي ، بزيادة 

وقدرها 11% عما كانت عليه فـي ال�شنة املا�شية. 

وجدير بالذكر اأن زيادة عدد ال�شكان وق�ش�ة االأح�ال 

اجل�ية فـي اململكة ي�شع �شغ�طًا كبرية على مت��شط 

عمر البنى التحتية الفعلية مما ي�ؤثر على دورة حياتها 

و�شالحيتها للعمل.

كما ت�شمنت امليزانية زيادة امل�شروفات بح�ايل 

11% اإىل 96.7 مليار ريال �شع�دي بالن�شبة لقطاعات 

التعليم والق�ى العاملة وت�شمل زيادة بن�شبة 17% وتبلغ 

29 مليار ريال �شع�دي للم�شاريع الراأ�شمالية اجلديدة 

)انظر ال�شكل البياين رقم 7(.

من املتوقع اأن تبلغ 

الإيرادات املقدرة 

574 مليار ريال 

�سعودي )153 

مليار ريال دولر 

اأمريكي( بينما 

يتوقع اأن تبلغ 

امل�سروفات املقدرة 

حوايل 444,6 

مليار ريال �سعودي 

)118,5 مليار 

دولر اأمريكي(

تدل ال�سغوط 

الت�سخمية املحلية 

باأن النمو الفعلي فـي 

امليزانية �سيكون اأقل 

من امل�سار له

زيادة امل�سروفات 

الراأ�سمالية فـي البنية 

التحتية والتعليم 

وال�سحة والتقنية 

حيث خ�س�ص لهذه 

القطاعات من ميزانية 

عام 2007 مبلغ 140 

مليار ريال �سعودي ، 

بزيادة وقدرها %11 

عما كانت عليه فـي 

ال�سنة املا�سية
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خم�س�سات امليزانية

امل�شدر: وزارة املالية وتقديرات �شاب

كما ت�ا�شل احلك�مة تركيزها ب�شكل خا�ص على 

التعليم العام حيث بلغت ن�شبة عدد الطالب اإىل عدد 

املعلمني 1/11 وهي ن�شبة ت�شاهي الن�شب املحققة 

فـي الدول املتط�رة. وباالإ�شافة لذلك ف�ش�ف يتم 

بناء ح�ايل 2000 مدر�شة جديدة عالوة على 4800 

مدر�شة قيد البناء حاليًا ، كما �شيتم اإعادة تاأهيل 

2000 مدر�شة اأخرى. وت�شمنت ميزانية عام 2007م 

اأي�شًا افتتاح اأربع جامعات اأخرى فـي كل من تب�ك 

والباحة وجنران والريا�ص ) االأخرية للبنات ( 

باالإ�شافة اإىل اجلامعات االأربع ع�شرة امل�ج�دة فـي 

اململكة حاليًا. كما �شيتم بناء م�شت�شفى جامعي جديد 

عالوة على امل�شت�شفـيات اجلامعية اخلم�شة قيد 

االإن�شاء. واإ�شافة لذلك ف�شيتم اإن�شاء 56 كلية و 33 

كلية تدريب مهني وفني فـي اململكة.

وعلى �شعيد اأخر ت�شهد امل�شروفات ال�شحية 

زيادة كبرية على خلفـية ارتفاع الطلب على العناية 

ال�شحية، و�ش�ف ي�اجه نظام الرعاية الطبية فـي 

اململكة حتديًا خطريًا فـي فرتة اخلم�شة ع�شرة �شنة 

القادمة وذلك على �ش�ء ازدياد االأمرا�ص املزمنة 

ب�شكل ا�شتثنائي. وبناء عليه فقد ت�شمنت ميزانية 

عام 2007 م زيادة فـي امل�شروفات الطبية وال�شئ�ن 

االجتماعية بن�شبة 27% بحيث ت�شل فـي االإجمايل 

اإىل 39.5 مليار ريال �شع�دي �شاملة 5.6 مليار ريال 

�شع�دي كم�شروفات راأ�شمالية. وت�شمل هذه امل�شاريع 

الراأ�شمالية اإن�شاء 13 م�شت�شفى جديدًا و 380 مركزًا 

للرعاية ال�شحية االأولية. وي�جد فـي ال�قت احلا�شر 

89 م�شت�شفى قيد االإن�شاء بطاقة ا�شتيعابية وقدرها 

10,650 �شريرًا. و�شت�شهد خم�ش�شات ال�شرف 

للخدمات البلدية زيادة بن�شبة 33.6% مبا جمم�عه 

15.5 مليار ريال �شع�دي منها 11.1 مليار ريال 

كم�شروفات راأ�شمالية جديدة حيث اأ�شبحت احلاجة 

ملحة لتح�شني الطرق واجل�ش�ر على �ش�ء الزيادة 

الكبرية فـي حركة املرور فـي املدن الرئي�شية باململكة. 

وح�شل قطاعي االت�شاالت والنقل على خم�ش�شات 

بلغت 13.6 مليار ريال �شع�دي بزيادة بن�شبة %38.7 

عن امليزانية ال�شابقة. وت�شمل امل�شاريع اجلديدة طرقًا 

بط�ل اإجمايل وقدره 8000 كم ت�شاف اإىل الطرق 

التي يجري اإن�شاوؤها حاليًا بط�ل 16,000 كم. واأخريًا 

ولي�ص اأخرًا فقد بلغت خم�ش�شات املياه والزراعة 

والبنية التحتية 24.8 مليار ريال �شع�دي و21.7 مليار 

ريال للم�شاريع الراأ�شمالية ، بزيادة بن�شبة %10.2 

والتي �شيتم تخ�شي�شها لتط�ير اأنظمة ال�شرف 

ال�شحي التي برزت احلاجة لها فـي العديد من 

مناطق اململكة وخا�شة مدينة جدة، باالإ�شافة اإىل 

خمتلف م�شاريع املياه والتحلية.

ح�شلت اخلط�ط ال�شع�دية )ال�شع�دية( ، �شركة 

الطريان ال�طنية، على ثاين اأكرب خم�ش�ص فردي 

فـي امليزانية )15.6 مليار ريال �شع�دي( من ميزانية 

عام 2007. اإال اأن ميزانية ال�شركة هبطت مبعدل 

�شن�ي بن�شبة –2% كما اأنها ت�شهد عملية اإعادة 

هيكلة متهيدًا خل�شخ�شتها م�شتقبال. وكانت الهيئة 

امللكية للجبيل وينبع )بلغت قيمة املخ�ش�شات 4.5 

ت�سمنت ميزانية 

عام 2007 م زيادة 

فـي امل�سروفات 

الطبية وال�سئون 

الجتماعية 

بن�سبة %27

�ست�سهد خم�س�سات 

ال�سرف للخدمات 

البلدية زيادة 

بن�سبة %33,6
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خم�س�سات امليزانية للموؤ�س�سات العامة 2007-2006

اأ�شعار الفائدة

والعر�ص النقدي : 

فـي خط�ة مفاجئة للجميع رفعت م�ؤ�ش�شة النقد فـي 

اأوائل فرباير اأ�شعار الفائدة بن�شبة 30 نقطة اأ�شا�ص 

اإىل 5.50% بهدف ا�شتعادة العالوة البالغة 25 نقطة 

اأ�شا�ص ف�ق �شعر الفائدة على الدوالر االأمريكي والتي 

درجت تقليديًا فـي ظل تثبيت �شعر �شرف الريال 

مقابل الدوالر وذلك ملنع ت�شرب روؤو�ص االأم�ال واأي�شًا 

ملقابلة خماطر �ش�ق االأ�شهم ال�شع�دية للم�شتثمرين. 

وقد وا�شل �شعر الفائدة ما بني البن�ك ال�شع�دية 

)�شيب�ر( لفرتة ثالثة اأ�شهر م�شت�اه دون �شعر الفائدة 

ما بني البن�ك فـي لندن )ليب�ر(، وه� اإجراء متبع 

منذ �شهر مار�ص 2006. وقبل ذلك التاريخ كان �شعر 

)ليب�ر( لفرتة ثالثة اأ�شهر اأدنى من �شعر )�شيب�ر( 

منذ 11 �شبتمرب 2001م )انظر ال�شكل البياين

رقم 10اأ(.

 

وكانت اأ�شعار الفائدة على الريال ال�شع�دي قبل 

الزيادة االأخرية اأقل من مثيالتها على الدوالر مما 

جعل العملة االأخرية اكرث ا�شتقطابًا لدرجة اأن 

امل�شتثمرين اقرت�ش�ا بالريال ال�شع�دي وا�شتثمروا 

املبالغ املقرت�شة فـي ح�شابات بالدوالر االأمريكي 

لتحقيق عالوة من فرق االأ�شعار املتحقق(.

14

مليار ريال �شع�دي( وامل�ؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه 

)بلغت قيمة املخ�ش�شات 3.9 مليار ريال �شع�دي( 

وامل�ؤ�ش�شة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني 

)بلغت قيمة املخ�ش�شات 3.4 مليار ريال �شع�دي( من 

بني امل�ؤ�ش�شات االأخرى التي ح�شلت على خم�ش�شات 

كبرية )انظر ال�شكل البياين رقم 8(:

و�شهدت كال من جامعة اجل�ف وجامعة جيزان مع 

الهيئة العامة ال�شع�دية لال�شتثمار اأكرب زيادة مئ�ية 

�شن�ية فـي ميزانياتها )انظر ال�شكل البياين رقم 9(
ال�شكل البياين 10 )اأ(
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الفروقات فـي �سعر �سرف الفائدة )الريال ال�سعودي -
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ن�سبة تغري خم�س�سات امليزانية

امل�شدر: وزارة املالية

امل�شدر: وزارة املالية
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املبادلت الآجلة لفرتة �سنة واحدة )فرباير 95- مار�ص 07(
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العر�ص النقدي - م 3 )2001-2006(

امل�شدر: م�ؤ�ش�شة النقد وتقديرات �شاب

هذا ولقد بلغت مدد اال�شتحقاق االآجل لفرتة �شنة 

ل�شندات التنمية احلك�مية فـي مرحلة معينة ه�ام�ص 

�شلبية مبقدار 150 نقطة وه� ما ي�شري الرتفاع ال�شي�لة 

فـي ال�ش�ق ب�شبب ارتفاع الف�ائ�ص احلك�مية مما 

مكن الدولة من اإبطاء حركة اإ�شدار �شندات التنمية 

احلك�مية )انظر ال�شكل البياين رقم 10ب(. وفـي 

ال�قت الذي كان فـيه �ش�ق االأ�شهم ي�شهد حركة 

ت�شحيح فـي عام 2006 بقيت االأ�شعار على م�شت�اها 

من اأجل دعم �ش�ق االأ�شهم ولكن وترية تراجع ال�ش�ق 

كانت ق�ية جدًا بحيث مل تفلح هذه االأ�شعار االإيجابية 

فـي منع انهيار ال�ش�ق. وكانت الزيادة االأخرية فـي 

اأ�شعار الفائدة مدف�عة بالرغبة فـي اإخراج ال�شي�لة 

من ال�ش�ق وه� ما حتقق جزئيًا مبا اأن اال�شتحقاقات 

االآجلة ت�ا�شل اجتاهها ال�شلبي. وال�شبب االآخر 

واالأكرث اأهمية لهذه اخلط�ة كان حماولة احت�اء 

�شغ�ط ت�شخمية فـي ال�قت الذي ت�ا�شل فـيه اأ�شعار 

الف�ائد فـي ال�اليات املتحدة احلفاظ على م�شت�ياتها 

احلالية. ومن اجلدير بالتن�يه اأن االأم�ر قد تتعقد 

اإذا ما هبطت اأ�شعار الف�ائد فـي ال�اليات املتحدة 

وارتفع الت�شخم فـي اململكة العربية ال�شع�دية، وه� 

ما قد يتطلب، فـي حالة ح�ش�له، اتباع م�شار اأ�شعار 

الف�ائد على الدوالر االأمريكي ب�شبب تثبيت االأ�شعار 

بني العملتني. اأما اإذا بقيت اأ�شعار الف�ائد مرتفعة 

فـي اململكة العربية ال�شع�دية وبداأت اأ�شعار الف�ائد 

االأمريكية بالهب�ط ، م�شببة فـي ذلك فروقًا فـي 

اأ�شعار الف�ائد، ف�ش�ف يق�م امل�شتثمرون ب�شراء الريال 

ال�شع�دي مما يخفف من ال�شي�لة املت�فرة فـي ال�ش�ق 

فـي ال�قت الذي يعترب فـيه االلتزام بتحقيق املزيد من 

االحت�اء النقدي م��ش�عًا ذو اأهمية كربى. باخت�شار 

�شديد ال ت�جد هناك حل�ل نقدية �شريعة لل�شيطرة 

على الت�شخم وخا�شة فـي ظل نظام تثبيت �شعر العملة.

ومن اجلدير بالذكر على اجلانب االآخر اأن العر�ص 

النقدي فـي ظل نظام العملة املثبتة ال�شعر يخ�شع 

لبع�ص الع�امل التي قد ال تك�ن �شمن نطاق �شيطرة 

ال�شلطات ب�شكل كلي. ويعترب تطبيق ال�شيا�شة النقدية 

املعتمدة فـي وقت ارتفعت فـيه امل�شروفات احلك�مية، 

بن�شبة 12.7% فـي عام 2006 ، وت��شع القطاع 

البرتويل والقطاع اخلا�ص غري البرتويل، حتديًا 

كبريًا. هذا، وقد منا العر�ص النقـدي )م 3( فـي عام 

2006 بن�شبــــة 19.3% وهي ن�شبة فاقت ن�شبة النم� 

البالغة 11.5% التي �شهدها العر�ص النقدي فـي ال�شنة 

املا�شية )انظر ال�شكل البياين رقم 11(. ومع ا�شتمرار 

من� امل�شروفات احلك�مية فـي عام 2007 ف�ش�ف ينم� 

العر�ص النقدي ولكن ب�ترية اأبطاأ مقارنة

بعام 2006م.

لقد بلغت مدد 

ال�ستحقاق الآجل 

لفرتة �سنة ل�سندات 

التنمية احلكومية 

فـي مرحلة معينة 

هوام�ًص �سلبيًة 

مبقدار 150 نقطة 

وهو ما ي�سري 

لرتفاع ال�سيولة فـي 

ال�سوق

كانت الزيادة 

الأخرية فـي اأ�سعار 

الفائدة مدفوعة 

بالرغبة فـي 

اإخراج ال�سيولة 

من ال�سوق وهو ما 

حتقق جزئياً مبا 

اأن ال�ستحقاقات 

الآجلة توا�سل 

اجتاهها ال�سلبي

يعترب تطبيق 

ال�سيا�سة النقدية 

املعتمدة فـي 

وقت ارتفعت 

فـيه امل�سروفات 

احلكومية ، بن�سبة 

12,7% حتدياً كبرياً
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الوظائف

امل�شدر: االإدارة املركزية لالإح�شاء ومكتب العمل

هذا وقد ارتفعت وظائف ال�شع�ديني فـي القطاع 

اخلا�ص بن�شبة كبرية بلغت 28.4% فـي عام 2005 

مقارنة بعام 2004 وه� ما يتجاوز من� وظائف القطاع 

اخلا�ص لغري ال�شع�ديني والذي كان اأي�شًا مرتفعًا 

وبلغ 13.8%. كما ارتفعت وظائف الن�شاء ال�شع�ديات 

بن�شبة بلغت 38% اإال اأن نف�ص هذه االأرقام ت�شري اإىل 

اأن ال�شع�ديني ميثل�ن فقط ن�شبة 22% من اإجمايل 

الق�ى العاملة. فطبقًا لالإح�شائيات الر�شمية يبلغ 

عدد العاملني ال�شع�ديني 1,34 ملي�ن �شع�دي من 

اأ�شل عدد ال�شكان البالغ 16.85 ملي�ن ن�شمة. ويعمل 

ما ن�شبته 53% من ه�ؤالء العاملني فـي القطاع العام. 

وي�شكل العن�شر الن�شائي ن�شبة 20.4% من اإجمايل 

الق�ى العاملة ال�شع�دية. 

وتعترب زيادة ن�شبة امل�شاركة ال�شع�دية فـي الق�ى 

العامة، من قبل اجلن�شني، م�ؤ�شرًا على النم� 

االقت�شادي واحلاجة لتحقيق الدخل من قبل جمتمع 

�شاب جدًا يدخل �ش�ق العمل باأعداد كبرية. وطبقًا 

لتقديراتنا ف�ش�ف يبلغ عدد ال�شع�ديني دون �شن 

ال�شاد�شة ع�شرة 8,35 ملي�ن ن�شمة فـي عام 2007

)ميثل�ن 47.7% من اإجمايل عدد ال�شكان ال�شع�ديني( 

و�شيدخل منهم على االأقل ن�شبة 25% �ش�ق العمل 

بحثًا عن وظائف خالل فرتة العقد والن�شف القادمة. 

وفـي ال�قت الذي كان فـيه �ش�ق االأ�شهم يتهاوى 

�شهدت حركة ال�دائع االآجلة وودائع الت�فـري حركة 

ارتفاع �شريعة حيث منت فـي حدود 40% تقريبًا فـي 

عام 2006 مقارنة بزيادة بن�شبة 21.3% فـي عام 

2005 م. كما ارتفعت اأي�شًا ال�دائع حتت الطلب 

)احل�شابات اجلارية اأو ح�شابات الت�فـري( بن�شبة 

11% فـي عام 2006. ومن املفه�م اأن االن�شراف عن 

ال�دائع االآجلة يتحقق ن�شبيًا فـي حالة ارتفاع اأ�شعار 

االأ�شهم، اإال اأن اجلهات املعنية يجب اأن تك�ن متيقظة 

الأمناط االقرتا�ص املحتملة فـي هذه احلالة. ومع اأننا 

نعزو النم� فـي العر�ص النقدي اإىل ارتفاع م�شت�ى 

القرو�ص امل�شرفـية فـي عام 2004 م و 2005 م اإال 

اأننا نرى االآن باأن االإنفاق احلك�مي وامل�شروفات 

الراأ�شمالية ذات العالقة بخطط الت��شع فـي قطاع 

البرتول )اأرامك� ال�شع�دية( والغاز هي اأحد االأ�شباب 

الرئي�شية لذلك. وعلى جانب اآخر، منت القرو�ص 

امل�شرفـيه )املطالبات على القطاع اخلا�ص( فـي 

الفرتة 2003 2005 بق�ة مبت��شط بلغ 38,12% بينما 

منت فـي عام 2006 بن�شبة 9.2% فقط.

�ش�ق العمل: 

طبقًا مل�شح ر�شمي مت اإجراوؤه فـي �شهر ماي� 2006، 

وح�شب ت�شريح وزير العمل فـي �شهر ن�فمرب 2006م 

فقد بلغ معدل البطالة فـي اململكة 9.1% بني الرجال و 

26.3 بني الن�شاء. وطبقًا لالإدارة املركزية لالإح�شاء 

بلغت ن�شبة البطالة بني ال�شع�ديني فـي عام 2005، 

6.9%. واحلقيقة اأن ارتفاع اأرقام البطالة ال يعك�ص 

عدم ت�فر ال�ظائف بقدر ما يعك�ص زيادة فـي عدد 

ال�شع�ديني الذين يفرت�ص انهم يبحث�ن عن عمل. 

وطبقًا لبيانات م�ؤ�ش�شة النقد فاإن اإجمايل الق�ى 

العاملة باململكــة )مبا فـي ذلك االأجانب( منى بن�شبة 

13.6% فـي عام 2005 )انظر ال�شكل البياين رقم 12(.

ح�سب ت�سريح وزير 

العمل فـي �سهر 

نوفمرب 2006م 

فقد بلغ معدل 

البطالة فـي اململكة 

9,1% بني الرجال 

و 26,3 بني الن�ساء
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فائ�ص احل�ساب اجلاري كن�سبة من الفائ�ص العاملي

امل�شدر: تقديرات �شاب

التجارة اخلارجية: 

طبقًا للخال�شة امل�شتقاة من التجارب االقت�شادية 

ال�شابقة فاإن الرثوة املفاجئة يتم فـي الغالب ت�فـريها، 

اأما الرثوة التي تت�شف بالدمي�مة فـيتم ا�شتهالكها 

�شريعا. وال�ش�ؤال الذي يطرح نف�شه هنا ه� هل اململكة 

العربية ال�شع�دية تت�شرف على اأ�شا�ص اأن ارتفاع 

اأ�شعار البرتول اأمر دائم اأم م�ؤقت. واجل�اب ه� اأن 

من املبكر جدًا احلكم على ذلك بالرغم من اأن ارتفاع 

اال�شتهالك احلك�مي واخلا�ص بينما االإنفاق امل��شع ال 

يزال قيد االحت�اء وحتت املراقبة. ويعترب هذا االجتاه 

م�شجعًا الأنه ي�شع �ش�ابط مالية ويزيد معدالت 

ال�فر مما يعني عدم هدر االإيرادات البرتولية على 

ال�اردات فقط بل ت�فـريها كاأ�ش�ل خارجية والتي 

منت مبقدار 6.21 مليار دوالر اأمريكي فـي كل �شهر 

خالل عام 2006 م.

وطبقًا للبيانات االأولية ال�شادرة عن م�ؤ�ش�شة النقد 

فاإن امليزان التجاري للمملكة يت�قع اأن ي�شجـــل فائ�شًا 

قيا�شيًا يبلغ 553.4 مليار ريال �شع�دي )148 مليار 

دوالر اأمريكـي( فـي عام 2006 اأي بزيادة وقدرهــا 

17.5%. ومن املت�قع اأي�شًا اأن ي�شجل احل�شاب اجلاري 

اأعلى فائ�ص فـي تاريخ اململكة االقت�شادي حيث 

�شيبلغ 358 مليار ريال �شع�دي )95.5 مليار دوالر 

اأمريكي( فـي عام 2006 م مقارنة مببلغ 337.7 مليار 

ريال �شع�دي )90.05 مليار دوالر اأمريكي( فـي عام 

2005 م اأي بزيادة بن�شبة 6%. وقيا�شًا بامل�شت�يات 

العاملية فاإن فائ�ص احل�شاب اجلاري للمملكة العربية 

ال�شع�دية ميثل ن�شبة 10% من الفائ�ص العاملي فـي 

عام 2006م ويعترب بني اأعلى 5 ف�ائ�ص على امل�شت�ى 

العاملي )انظر ال�شكل البياين رقم 13(.

وفـي عام 2007 يت�قع اأن ي�شل فائ�ص احل�شاب 

اجلاري اإىل 245 مليار ريال �شع�دي )65.3 مليار 

دوالر اأمريكي( اأو ما ن�شبته 19.2% من اإجمايل الناجت 

املحلي ، برتاجع بن�شبة 46.1% والذي يعزى النخفا�ص 

ال�شادرات البرتولية وزيادة ال�اردات واخلدمات 

وحت�يل املداخيل )حت�يالت االأجانب(. وت�شكل 

حت�يالت االأجانب م�شدرًا كبريًا لت�شرب االأم�ال 

فـي ميزان مدف�عات اململكة. وطبقًا لتقديراتنا فاإن 

هذه التح�يالت �شتبلغ فـي عام 2007 ما جمم�عه 

58.1 مليار ريال �شع�دي مقارنة مببلغ 52.4 مليار 

ريال فـي عام 2005. وتذهب ن�شبة 65-70% من 

هذه التح�يالت اإىل جن�ب اآ�شيا والفلبني )انظر 

ال�شكل البياين رقم 14(. وتعترب اململكة، بعد ال�اليات 

املتحدة، ثاين اأكرب م�شدر لتح�يالت العمال اإىل 

بلدان نامية.

ال�شكل البياين 14
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حتويالت العمال الأجانب فـي اململكة العربية ال�سعودية

من املبكر جداً 

احلكم على اأن

اململكة العربية 

ال�سعودية تت�سرف 

على اأ�سا�ص اأن 

ارتفاع اأ�سعار 

البرتول اأمر دائم

SAMA :امل�شدر
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الواردات ال�سعودية ح�سب امل�سدر )2005(

امل�شدر: االإدارة املركزية لالإح�شاء

هذا، ومن املت�قع اأن اأي هب�ط يح�شل فـي احل�شاب 

اجلاري �ش�ف ي�ؤدي اإىل التخفـيف من بع�ص ال�شغ�ط 

لرفع اأ�شعار العملة. وعلى جانب اآخر ال تزال ال�اليات 

املتحدة ال�شريك التجاري االأكرب للمملكة العربية 

ال�شع�دية حيث بلغت واردات اململكة منها ما ن�شبته 

14.8% تليها اليابان واأملانيا. اأما ال�شني التي تاأتي 

فـي املرتبة الرابعة فقد رفعت ح�شتها اإىل %7.4 

من 6.6% فـي عام 2004. وقد منت ال�اردات من 

ال�اليات املتحدة بن�شبة 60% فـي الفرتة 2005-2003 

بينما قفزت ال�اردات ال�شينية بن�شبة 104% خالل 

نف�ص الفرتة. وهذا النم� فـي املنتجات ال�شينية 

لي�ص مفاجاأة حيث اأنه طبقًا لتقديراتنا فاإن ح�ايل 

11% من املنتجات امل�شدرة من ال�شني اإىل اململكة 

هي من �شركات ممل�كة لل�اليات املتحدة االأمريكية 

وتعمل فـي ال�شني. وطبقًا للبيانات االأخرية فقد 

ارتفع اإجمايل ال�اردات من ال�شلع واخلدمات بن�شبة 

27.2% اإىل 390 مليار ريال �شع�دي منها 243.7 مليار 

ريال �شع�دي ل�اردات ال�شلع والتي ارتفعت بن�شبة 

19.2%فـي عام 2005، وهذه الن�شبة تقل عن النم� 

امل�شجل فـي الفرتة ما بني 2004-2005 والذي بلغت 

ن�شبته 33% )اأنظر ال�شكل البياين رقم 15(. ومن 

املمكن اأن يك�ن الهب�ط فـي واردات ال�شلع خالل 

عام 2006 انعكا�شًا للهب�ط فـي الطلب / اال�شتهالك 

املرتتب على هب�ط اأ�ش�اق االأ�شهم ولي�ص الراأي 

التقليدي باأن مرد ذلك ه� ارتفاع اأ�شعار ال�شرف 

الفعلية النافذة. وقد يك�ن االأمر اأن بع�ص ال�شلع ذات 

االحتياج الكبري كاالآالت واالأجهزة قد مت ا�شتريادها 

فـي عام 2005م. وفـي عام 2007 نت�قع من� ال�اردات 

بن�شبة 15% لت�شل اإىل 281.2 مليار ريال �شع�دي مع 

ا�شتمرار امل�شروفات الراأ�شمالية فـي التزايد على 

خلفـية ارتفاع امل�شروفات احلك�مية.

هذا وقد ارتفعت واردات اململكة من االآالت واالأجهزة 

واملعدات والتي متثل اأكرب بن�د ال�اردات الفردية 

ب�ترية �شريعة بلغت 46%. ومع اأنه ي�شعب على 

ال�شخ�ص احلكم برتاجع واردات ال�شلع امل�شت�ردة 

اإال اأن من املنطقي جدًا اأال حتافظ تلك ال�اردات 

على نف�ص ال�ترية احلالية. وال�شبب االحتمايل 

االآخر ه� اأن واردات ال�شلع انخف�شت عن امل�شت�ى 

املت�قع ب�شبب التباط�ؤ فـي امل�شروفات اال�شتهالكية. 

وطبقًا لتقديراتنا فاإننا نت�قع ارتفاع واردات ال�شلع 

لعام 2007 بن�شبة 15% لت�شل اإىل 280 مليار ريال 

�شع�دي. وتعترب بيانات اال�شترياد لعام 2005 فـي 

كافة االأح�ال دلياًل لالأ�شخا�ص الذين الحظ�ا تغريًا 

ب�شيطًا فـي نظام واردات اململكة بعد االن�شمام ملنظمة 

التجارة العاملية. فقد كان اأحد ع�امل التخ�ف من 

االن�شمام لع�ش�ية منظمة التجارة العاملية ه� اأنه 

�شيتم اإغراق اململكة بال�اردات واأن ترتيبات ال�كاالت 

�شتلغى. ولكننا فـي احلقيقة مل نلحظ �ش�ى حالة 

واحدة لتح�يل وكالة رئي�شية بعد االن�شمام للمنظمة، 

واأن ما �شهل ذلك التح�يل كان حترير االأطر القان�نية 

لل�كاالت. )انظر ال�شكل البياين رقم 16(.

من املمكن اأن 

يكون الهبوط 

فـي واردات ال�سلع 

خالل عام 2006 

انعكا�سا للهبوط 

فـي ال�ستهالك

فـي عام 2007 

نتوقع منو 

الواردات بن�سبة 

15% لت�سل اإىل 

281.2 مليار

ريال �سعودي
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�سعر ال�سرف الفعلي النافذ 2000 = 100

امل�شدر: �شندوق النقد الدويل وت�قعات �شاب
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امل�شدر: االإدارة املركزية لالإح�شاء - *اأولية

واردات اململكة ح�سب املكونات الرئي�سية

وفـي اأواخر �شهر مار�ص 2007 مت تعديل القائمة 

ال�شلبية لال�شتثمارات لتت�افق مع التزامات اململكة 

بخ�ش��ص متطلبات منظمة التجارة العاملية. فقد 

اأ�شبحت االآن اال�شتثمارات االأجنبية فـي خدمات 

الت�زيع، وجتارة اجلملة واملفرق مبا فـي ذلك خدمات 

التجزئة الطبية وال�شيدليات اخلا�شة وال�كاالت 

التجارية، با�شتثناء حق�ق االمتياز، متاحة وم�شم�حة. 

وكان تعديل القائمة ال�شلبية م�شاألة اإجرائية حيث 

�شهد قطاعي اجلملة والتجزئة عملية اإعادة هيكلة 

عند ان�شمام اململكة للمنظمة. وبعد ان�شمام اململكة 

لع�ش�ية منظمة التجارة العاملية اأ�شبح باإمكان 

ال�شركات االأجنبية امتالك 51% من اأ�شهم اأعمال 

الت�زيع باجلملة واملفرق. وفـي نهاية �شهر دي�شمرب 

2008 �ش�ف يرتفع احلد االأعلى حل�شة االأجانب 

فـي هذه االأعمال اإىل 75%. و�ش�ف يفتح قطاع 

ال�شيدليات الذي ي�شهد مناف�شة ق�ية حاليًا للمناف�شة 

االأجنبية مما �شيزيد من اخليارات املتاحة اأمام 

امل�شتهلكني. كما اأ�شبح باإمكان ال�شركات االأجنبية بعد 

ان�شمام اململكة اإىل ع�ش�ية املنظمة اأن ت�شبح وكالء 

لنف�شها فـي اململكة اأو تاأ�شي�ص �شركات مع رجال اأعمال 

حمليني لت�زيع ب�شائعهم. كما اأننا ال نت�قع ح�ش�ل 

تغريات جذرية فـي اتفاقيات ال�شركات / ال�كالء، واإن 

ي�شري الرتاجع فـي معدل �شعر ال�شرف الفعلي 

النافذ اإىل حت�شن ال��شع التناف�شي للمملكة العربية 

ال�شع�دية مع �شركائها التجاريني خالل ال�شن�ات 

االأ�شباب التي تدع� الإح�شار خدمات العمالء الالزمة 

واالهتمام بالعميل ه� ارتفاع املناف�شة االإقليمية 

واالحتاد اخلليجي اجلمركي العملي.

ح�شب تقديراتنا لعام 2006 ف�ش�ف ترتفع �شادرات 

ال�شلع غري البرتولية بن�شبة 10.8% اإىل 79 مليار ريال 

�شع�دي )21 مليار دوالر اأمريكي( ومتثل ن�شبة %10.1 

من اإجمايل قيمة �شادرات ال�شلع. وفـي ال�اقع �شهدت 

ال�شادرات غري البرتولية ارتفاعًا مت�ا�شاًل على مدى 

ال�شن�ات القليلة املا�شية. ويعزى ذلك جزئيًا اإىل 

انخفا�ص �شعر �شرف الدوالر االأمريكي. وقد تراجع 

م�ؤ�شر �شعر ال�شرف الفعلي النافذ بن�شبة %20.24 

فـي الفرتة من 2002 اإىل 2005 عاك�شًا بذلك حركة 

الدوالر االأمريكي مقابل العمالت الرئي�شية االأخرى 

)انظر ال�شكل البياين رقم 17(. ويعترب هذا الرتاجع 

خالل عام 2006 مت�ا�شعًا قيا�شًا مبا كان احلال عليه 

م�شبقًا وه� ما يعزز راأينا باأن �شبب ارتفاع االأ�شعار 

على االأقل لي�ص ناجتًا عن الت�شخم امل�شت�رد بقدر ما 

ه� ناجت عن اأ�شباب اأخرى.

�سبب ارتفاع 

الأ�سعار على الأقل 

لي�ص ناجتا عن 

الت�سخم امل�ستورد 

بقدر ما هو ناجت 

عن اأ�سباب اأخرى
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ال�سادرات غري البرتولية 2006-2002

امل�شدر: االإدارة املركزية لالإح�شاء
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على �شعيد اآخر منت �شادرات م�اد البناء فـي الفرتة 

ما بني 2002-2005 بن�شبة 77.3%، كما �شهدت 

ال�شادرات الزراعية واحلي�انية واملنتجات الغذائية 

من�ًا كبريًا بلغت ن�شبته 136% فـي نف�ص الفرتة. 

وكنتيجة لذلك فاإن من الطبيعي حاليًا اأن جند، على 

�شبيل املثال، منتجات االألبان ال�شع�دية فـي كافة دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.

وفـي عام 2005 �شكلت االآالت واالأجهزة الكهربائية 

ومعدات النقل اأكرث من ربع واردات اململكة بينما 

�شكلت نف�ص امل�اد فـي عام 2004 ن�شبة 22% من 

اإجمايل ال�اردات. وبلغت ن�شبة النم� الفعلي فـي 

ال�اردات خالل الفرتة من 2004-2005، 46%. اإال 

اأن هذا االرتفاع الكبري مل يت�ا�شل فـي الفرتة

2005-2006 )انظر اجلدول 1(. و�شكلت جتهيزات 

النقل والتي �شملت ال�شيارات وال�شاحنات والبا�شات 

ن�شبة 20% من اإجمايل ال�اردات والتي منت �شن�يًا 

فـي الفرتة ما بني 2004-2005 بن�شبة 21.3% بينما 

منت فـي ال�شنة ال�شابقة بن�شبة 22.6%. هذا وبراأينا 

القليلة املا�شية، وبذلك تك�ن اململكة على الرغم من 

الزيادة احلالية فـي اأ�شعار البرتول والرثوة النفطية 

قد تالفت الدخ�ل فـي » احلالة اله�لندية » والتي 

رافقت الطفرات البرتولية فـي ال�شبعينات. حيث فـي 

تلك احلالة واجه قطاع ال�شادرات غري البرتولية 

مع�قات كبرية فـي من�ه نتيجة الرتفاع منتجات 

القطاع البرتويل وال�شلع غري القابلة للت�ش�يق5.

على الرغم من عدم ن�شر البيانات التف�شيلية 

لل�شادرات لعام 2006 حتى تاريخه اإال اأننا نت�قع 

اأن ت�شكل املنتجات البرتوكيميائية ح�ايل 36% من 

جميع ال�شادرات غري البرتولية، كما نت�قع اأن ت�شهد 

ال�شادرات البرتوكيميائية املزيد من النم� خا�شة فـي 

ظل عدم وج�د �شغ�ط الأجل رفع قيمة العملة، والذي 

ل� ح�شل، �شيجعل ال�شادرات اأكرث كلفة وبالتايل اأقل 

مناف�شة فـي االأ�ش�اق العاملية.

هذا ولقد و�شعت اململكة العربية ال�شع�دية خططًا 

لزيادة منتجاتها البرتوكيميائية لت�شبح رائدًا فـي 

هذا ال�ش�ق على امل�شت�ى العاملي. وطبقًا ل�شابك فاإن 

من املت�قع اأن ترتفع الطاقة االإنتاجية ال�شع�دية من 

البرتوكيماويات من 40 ملي�ن طن مرتي فـي ال�شنة 

فـي عام 2005 اإىل 75 ملي�ن طن مرتي فـي ال�شنة 

لغاية عام 2010. وبذلك يت�قع اأن ترتفع ح�شة اململكة 

من �ش�ق البرتوكيماويات من 7% اإىل 13% فـي نف�ص 

الفرتة. وتعترب �شابك فـي ال�قت احلا�شر ثاين اأكرب 

منتج لالإيثيلني والغليك�ل وامليثان�ل فـي العامل

وثالث اأكرب منتج للب�يل اإثيلني ورابع اأكرب منتج

للب�يل بروبيلني والب�لي�ليفـني. )انظر ال�شكل

البياين رقم 15(.

6 احلالة اله�لندية ه� مفه�م اقت�شادي يحاول �شرح العالقة بني ا�شتغالل امل�شادر الطبيعية وتراجع قطاع الت�شنيع. وطبقًا لهذا املفه�م فاإن الزيادة فـي االإيرادات من امل�شادر 

الطبيعية تعطل حركة الت�شنيع فـي البالد ب�شبب رفع اأ�شعار ال�شرف مما يجعل قطاع الت�شنيع اأقل مناف�شة.

لعام 2006 نتوقع 

اأن ت�سكل املنتجات 

البرتوكيميائية 

حوايل 36% من 

جميع ال�سادرات 

غري البرتولية
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النفط والبرتودوالر:

طبقًا لت�قعاتنا �شتحافظ اأ�شعار البرتول العاملية على 

م�شت�ياتها ف�ق نطاق 58 دوالر للربميل ال�احد فـي 

2007-2008 وه� ما �شيحقق للمملكة تدفقًا ثابتًا من 

االإيرادات. وقد متكن االقت�شاد العاملي من امت�شا�ص 

االرتفاع فـي اأ�شعار البرتول اإىل ح�ايل 60 دوالر 

للربميل ال�احد فـي ال�شنة املا�شية، وال يزال الطلب 

على البرتول مرتفعا. ومن اجلدير بالذكر اأن اأ�شعار 

البرتول املرتفعة مل تعق النم� االقت�شادي العاملي، 

ويعزى ذلك جزئيًا للتط�ر ال�شريع فـي الهند وال�شني. 

وقد ا�شتطاع االقت�شاد اإدارة �شغ�ط الت�شخم العاملي 

بنجاح هذه املرة مقارنة بارتفاعات اأ�شعار البرتول 

ال�شابقة فـي فرتة ال�شبعينات. وبراأينا فاإن منظمة 

اأوبك لن جتري اأي خف�ص اآخر فـي االإنتاج خالل 

الربعني القادمني واأن االإنتاج ال�شع�دي �شيت�ا�شل عند 

م�شت�ى 8.55 ملي�ن برميل ي�ميًا ما مل حت�شل اأية 

تط�رات �شلبية فـي االقت�شاد العاملي )كالرك�د مثال( 

اأو اأية اأحداث جغرافـية اأو �شيا�شية حمددة )نيجرييا، 

العراق واإيران(. اأما فـي عام 2007 فاإننا نت�قع اأن 

يبلغ الدخل من ال�شادرات البرتولية للمملكة العربية 

ال�شع�دية 645 مليار ريال �شع�دي )172 مليار دوالر 

اأمريكي(. انظر ال�شكل البياين رقم 19.

اإال اأن ما قد ي�ؤثر على ت�قعاتنا هذه بالن�شبة الأ�شعار 

النفط وبالتايل حجم االإيرادات النفطية ه� ح�ش�ل 

اأية ظروف اقت�شادية معاك�شة على امل�شت�ى العاملي. 

ويبدو فـي ال�قت احلا�شر اأننا قد نتالفى رك�دًا كبريًا 

على الرغم من بروز تباط�ؤ فـي ال�اليات املتحدة 

حيث كان النم� جيدًا فـي عام 2006 ومنا االقت�شاد 

االأمريكي تقريبًا بنف�ص م�شت�ى اإجمايل الناجت املحلي 

للربازيل اأو املك�شيك. اإال اأن الت�شخم وثقة امل�شتهلكني 

)االإنفاق( واأداء �ش�ق املنازل االأمريكي �ش�ف تك�ن 

احلكم النهائي للناجت واالأداء فـي عام 2007م. وعلى 

الرغم من اأن م�جة البيع الكبرية التي ح�شلت فـي 

اأ�ش�اق االأ�شهم العاملية فـي اأواخر �شهر فرباير 2007 

والتي اأطلق عليها »الي�م الرمادي« مل ت�ؤثر مبا�شرة 

على اأ�شعار البرتول، اإال اأن الرتاجع فـي قطاع مت�يل 

فاإن من� ال�اردات �ش�ف يت�ا�شل وذلك بالنظر الأن 

الطفرة احلالية تعتمد على البنية التحتية، واالأعمال 

الثابتة )االآالت واملباين، الخ...( واال�شتثمارات 

)املنازل اجلديدة(. وجدير بالذكر اأن القطاع املر�شح 

للنم� ب�شب زيادة اال�شتثمارات الثابتة �شيك�ن قطاع 

النقل وخا�شة حقلي الطرق وال�شكك احلديدية.

منو الواردات 

�سوف يتوا�سل 

وذلك بالنظر لأن 

الطفرة احلالية 

تعتمد على 

البنية التحتية، 

والأعمال الثابتة 

وال�ستثمارات

طبقا لتوقعاتنا 

�ستحافظ اأ�سعار 

البرتول العاملية 

على م�ستوياتها 

فوق نطاق

58 دولر

للربميل الواحد 

فـي 2008-2007

موجة البيع 

الكبرية التي 

ح�سلت فـي اأ�سواق 

الأ�سهم العاملية فـي 

اأواخر �سهر فرباير 

2007 والتي اأطلق 

عليها »اليوم 

الرمادي« مل توؤثر 

مبا�سرة على اأ�سعار 

البرتول

SAMA :امل�شدر
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املنازل االأمريكية و�شع �شغ�طًا على اأ�شعار النفط. 

فقد انخف�ص �شعر خام غرب تك�شا�ص من 61 دوالر 

للربميل ال�احد اإىل 56 دوالر للربميل ال�احد. اأما 

خام برنت فقد هبط من 61 دوالر للربميل ال�احد 

اإىل اأقل من 60 دوالر للربميل ال�احد فـي اأوائل �شهر 

مار�ص، ولكنه ارتد بعد ذلك. وقد عززت الع�امل 

ال�شيا�شية املتعلقة مب��ش�ع اإيران �شعر خام غرب 

تك�شا�ص وبرنت لرتتفع اإىل اأعلى من 65 دوالر للربميل 

ال�احد. ونت�قع ارتفاع عالوة املخاطر ال�شيا�شية فـي 

عام 2007 اإىل اأكرث من 12 دوالر للربميل ال�احد، 

وفـي االأ�شهر القليلة املا�شية ارتفع خام برنت ليباع 

ب�شعر اأعلى من �شعر اخلام االأمريكي ب�شبب انقطاع 

االإنتاج فـي نيجرييا وثبات �ش�ق بحر ال�شمال. 

تتطلب خطط �شركة اأرامك� ال�شع�دية لت��شيع اإنتاجها 

النفطي من 10.5 ملي�ن برميل ي�ميًا اإىل 12.5 ملي�ن 

برميل ي�ميًا لغاية 2009 م�شروفات راأ�شمالية تزيد 

عن 24 مليار دوالر اأمريكي، وه� ما يعك�ص اهتمام 

اململكة فـي املحافظة على طاقة اإنتاجية اإ�شافـية 

معق�لة مبقدار 1.5 ملي�ن برميل ي�ميًا وعلى مركزها 

كاأهم منتج فـي العامل. هذا وقد ارتفع الطلب على 

اأجهزة احلفر اخلا�شة بالنفط والغاز اإىل م�شت�يات 

جديدة وذلك من اأجل ال�فاء بت�قعات اال�شتك�شافات 

اجلديدة. وباأخذ هذه ال�قائع مع اإعالن �شركة اأرامك� 

ال�شع�دية فـي �شهر ن�فمرب 2006 باأنها �شت�شغل 130 

جهاز حفر فـي نهاية 2007 مقارنة بـ 120 جهاز فـي 

نهاية 2006 فـي االعتبار فاإن ذلك �ش�ف يعني حدوث 

نق�ص فـي االإمدادات العاملية من اأجهزة احلفر

)انظر ال�شكل البياين 20(.

وعلى �شعيد اآخر فقد اأ�شبح قطاع الغاز يحتل مكانه 

كعن�شر اأ�شا�شي فـي امل�شاريع ال�شناعية فـي اململكة 

وهناك �شغ�ط متزايدة ال�شتك�شاف حق�ل جديدة 

خالف احلق�ل النفطية. كما ترغب �شركة اأرامك� 

ال�شع�دية اأي�شًا فـي الرتكيز اأكرث على زيادة طاقتها 

التكريرية من اأجل ال�فاء بالطلب املحلي املتزايد 

واأي�شًا لزيادة �شادراتها على هذا ال�شعيد. ومت�شيًا 

مع هذا االجتاه فاإن ال�شركة هي فـي املراحل النهائية 

ل�شياغة مذكرة تفاهم مع �شركة داو للبرتوكيماويات 

Dow Petrochemicals لبناء م�شفاة بتكلفة تقديرية 

وقدرها 15 مليار دوالر اأمريكي وجممع برتوكيماويات 

فـي راأ�ص تن�رة. ومتلك اأرامك� فـي ال�قت احلا�شر 5 

م�شافـي تكرير وم�شفاتني مبلكية م�شرتكة مع �شركاء 

اأجانب كبار با�شتطاعة تكريرية اإجمالية وقدرها2.1 

ملي�ن برميل ي�ميا. وباالإ�شافة اإىل الطاقة االإنتاجية 

التكريرية اخلارجية ل�شركة اأرامك� والبالغة 1.7 ملي�ن 

برميل ي�ميًا ف�شتتم اإ�شافة طاقة تكريرية اأخرى 

وقدرها 2.1 ملي�ن برميل ي�ميًا لغاية عام 2011 ت�شمل 

ثالثة م�شافـي �شمن اململكة واثنتان خارجها )انظر 

ال�شكل البياين رقم 21 و 22(

* هناك م�شفاة تكرير اأخرى متلكها وت�شغلها �شركة اأرامك� غلف اأوبريتنغ ك�مباين ال�اقعة فـي املنطقة املحايدة بني اململكة العربية ال�شع�دية والك�يت.
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امل�شدر: باكر هي�ز، اأرامك� وتقديرات �شاب

نتوقع ارتفاع 

عالوة املخاطر 

ال�سيا�سية فـي عام 

2007 اإىل اأكرث 

من 12 دولر 

للربميل الواحد

متو�سط عدد معدات احلفر للنفط والغاز

)1977-2007f( ال�سعودي
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برنامج تو�سع التكرير ال�سعودي

امل�شدر: اأرامك� ال�شع�دية
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لقد اأعاد ارتفاع اأ�شعار البرتول من مت��شط 25 

دوالر للربميل ال�احد فـي عام 2002 اإىل 66 دوالر 

للربميل ال�احد فـي ال�شنة املا�شية طرح الت�شاوؤالت 

عن جهة وا�شتخدامات البرتودوالر. واجلدير بالذكر 

اأن 60% من اإجمايل الف�ائ�ص البرتولية العاملية 

يع�د اإىل رو�شيا واململكة العربية ال�شع�دية والرنويج. 

ويذهب اأكرث من 80% من هذه الرثوة االإ�شافـية اإىل 

حك�مات الدول امل�شدرة للبرتول، حيث بلغت قيمة 

اقت�شاديات الدول امل�شدرة للبرتول 900 مليار دوالر 

فـي ال�شنة املا�شية، مرتفعة من 251 مليار دوالر فـي 

عام 2002م. وبغ�ص النظر عن اأهمية البرتودوالر 

فـي احلفاظ على انخفا�ص اأ�شعار الف�ائد اإال اأن 

متابعة وجهات البرتودوالر خالل هذه الطفرة يعترب 

مهمة �شاقة. وت�شمل البيانات املن�ش�رة دوريًا من قبل 

بنك الت�ش�يات الدولية فقط 30% من التدفقات 

الراأ�شمالية من هذه البلدان. ومنذ عام 2002 اأنفقت 

الدول امل�شدرة للبرتول ح�ايل 50% من الدخل 

البرتويل االإ�شافـي على واردات ال�شلع واخلدمات 

مقارنة باأكرث من 75% خالل فرتة الطفرة البرتولية 

التي ح�شلت فـي فرتة ال�شبعينات.

وقد �شهدنا بعد احلادي ع�شر من �شبتمرب 2001 ، 

اإعادة ترحيل بع�ص االأم�ال ال�شع�دية خارج ال�اليات 

املتحدة، ا�شتثمر جزء منها فـي اأوروبا الغربية ب�شكل 

عام بينما مت ترحيل البع�ص االآخر اإىل داخل اململكة 

العربية ال�شع�دية. وعلى الرغم من اأن احلجم االأكرب 

من هذه االأم�ال ال زال م�ج�دًا فـي ال�اليات املتحدة، 

اإال اأن رجال االأعمال ال�شع�ديني اأظهروا تف�شيلهم 

الكلي ال�شتثمار جزء كبري من ثرواتهم فـي اململكة 

وال�شرق االأو�شط منذ 2001م. وال�ش�ؤال االآن ه� 

لي�ص ما الذي يح�شل لالأم�ال امل�ج�دة حاليًا فـي 

ال�اليات املتحدة واأوروبا بل اأين �شتنتهي االأم�ال التي 

�شيتم حتقيقها م�شتقباًل من داخل املنطقة؟ وعلى 

هذا ال�شعيد فقد بداأنا نالحظ اهتمام امل�شتثمرين 

ال�شع�ديني فـي �شرق اآ�شيا على خلفـية اال�شتثمارات 

الكبرية التي تخطط الإن�شائها فـي ال�شني �شركة 

اأرامك� ال�شع�دية و جمم�عة �شابك. اإال اأن ا�شتثمارات 

القطاع اخلا�ص ال تزال قليلة، فطبقًا لتقديراتنا نت�قع 

اأن اال�شتثمارات ال�شع�دية اخلارجية اخلا�شة �ش�اء 

املبا�شرة اأو اال�شتثمارات عرب املحافظ منذ عام 2005 

مل تتجاوز 450 ملي�ن دوالر اأمريكي.

بلغت قيمة 

اقت�ساديات الدول 

امل�سدرة للبرتول 

900 مليار دولر 

فـي ال�سنة املا�سية، 

مرتفعة من 251 

مليار دولر فـي 

عام 2002م

فطبقا لتقديراتنا 

نتوقع اأن 

ال�ستثمارات 

ال�سعودية 

اخلارجية اخلا�سة 

�سواء املبا�سرة اأو 

ال�ستثمارات عرب 

املحافظ منذ عام 

2005 مل تتجاوز 

450 مليون

دولر اأمريكي
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ما بعد ال�شلع الفاخرة

هناك وجهتا نظر ح�ل االقت�شاد ال�شع�دي بعد 

انهيار �ش�ق االأ�شهم، االأوىل وتعرب عنها ال�شركات 

الكربى واملجم�عات الق�ية والتي تق�ل باأن االقت�شاد 

ي�شهد حالة من االنتعا�ص واالأعمال اآخذة فـي 

الت��شع. اأما الراأي االآخر، والذي تعرب عنه الطبقة 

ال��شطى من رجال االأعمال والتجار واأ�شحاب جتارة 

التجزئة، فمفاده اأن االقت�شاد م�شتمر فـي النم� 

ولكن امل�شتهلكني تاأثروا �شلبا مبا حدث ويف�شل�ن 

خف�ص م�شت�ى اإنفاقهم هذه ال�شنة. ومن جهتنا، 

فاإننا نرى اأن احلقيقة تكمن عند نقطة ما و�شط 

هذين الراأيني. فنحن ل�شنا مع وجهة النظر القائلة 

باأن اململكة العربية ال�شع�دية �شت�شهد خ�شائر 

كبرية فـي حجم الناجت االقت�شادي كما ت�حي به 

بع�ص ال�ش�اهد ال�اقعية املذك�رة فـي خمتلف اأنحاء 

البالد. فاالقت�شاد ال�شع�دي اأبدى مرونة فـي التكيف 

مع الظروف، لكن فـي ذات ال�قت علينا اأن نلحظ 

التاأثري ال�شلبي الذي اأوقعه االنهيار على م�شت�ى 

اإنفاق امل�شتهلك وثقته. ولي�ص من باب ال�شدفة اأن 

ميتد م��شم البيع لهذا العام حتى اأواخر �شهر يناير. 

وعالوة على ذلك، يبني بحثنا اأن املخزونات ارتفعت 

ومل تنخف�ص كما كان مت�قعا خالل م��شم البيع، وه� 

ما دفع بتجار التجزئة اإىل زيادة اخل�ش�مات على 

اأ�شعار العر�ص من 50.30% اإىل اأكرث من %70 .

ومع اأننا نعتقد باأن انخفا�ص الطلب يع�د فـي

الغالب للمخزونات العالية ال�شائدة، اإال اأننا يجب

اأن نقر باأن جتار التجزئة م�ش�ؤول�ن اأي�شا عن ارتفاع 

هذه املخزونات ب�شبب ت�قعاتهم بنم� الطلب خالل 

عام 2006 

وتت�شح فر�شيتنا باأن امل�شتهلك قد تاأثر فـي �شنة 

2006م جراء انهيار �ش�ق االأ�شهم من خالل اآخر 

اإح�شائيات القرو�ص ال�شخ�شية )اال�شتهالكية( 

وقرو�ص البطاقات االئتمانية التي ن�شرتها م�ؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شع�دي )�شاما(، والتي اأظهرت اأن 

القرو�ص ال�شخ�شية ارتفعت بن�شبة 56.84% فـي عام 

2005م، فـي حني انخف�شت فـي عام 2006م بن�شبة 

0.08% )وكان اإجمايل القرو�ص ال�شخ�شية ارتفع 

بن�شبة 630% خالل الفرتة ما بني 2000 و2005م(. 

ومع اأن هذا االنخفا�ص فـي عام 2006م يعد �شئيال 

جدا، اإال اأنه يعك�ص تراجعا فـي م�شت�ى االقرتا�ص 

مرتبطا بانهيار ال�ش�ق. اأما القرو�ص العقارية فقد 

ارتفعت بن�شبة �شئيلة جدا بلغت 0.24% فـيما ارتفعت 

قرو�ص ال�شيارات واالأجهزة بن�شبة ملم��شة جدا بلغت 

18.03%. لكننا ال ن�شتطيع التاأكد من اأن االأفراد 

ا�شتخدم�ا هذه ال�شيارات فـي عام 2006م الأغرا�شهم 

اخلا�شة اأم الإعادة بيعها وا�شتثمار قيمتها فـي جماالت 

اأخرى )�ش�ق االأ�شهم بالدرجة االأوىل(. كذلك ال 

نعلم ما اإذا كانت تلك الزيادة هي بفعل ارتفاع عام 

فـي مبيعات ال�شيارات )حيث امليل لالإنفاق اأكرب( اأو 

ب�شبب انخفا�ص فـي م�شت�ى الدخل املتاح لالإنفاق، 

مما اأجرب النا�ص على الت�جه نح� ا�شتخدام قرو�ص 

ال�شيارات بدال من الدفع النقدي املبا�شر. وكان 

االحتمال الثاين ه� االجتاه الذي �شاد خالل ال�شن�ات 

اخلم�ص املا�شية. اأما قرو�ص البطاقات االئتمانية 

)مبا فـيها فـيزا وما�شرتكارد( فقد ارتفعت بن�شبة 

72%، بينما �شهد التم�يل ال�شخ�شي وما نعتقد اأنه 

اقرتا�ص بالهام�ص تراجعا بن�شبة 4% )انظر ال�شكل 

البياين 23(.  

القت�ساد ال�سعودي 

اأبدى مرونة 

فـي التكيف مع 

الظروف، لكن فـي 

ذات الوقت علينا 

اأن نلحظ التاأثري 

ال�سلبي الذي 

اأوقعه النهيار 

على م�ستوى اإنفاق 

امل�ستهلك وثقته



اقت�صاديات

ال�صعودية

الربع 2 - 2007

25

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
…

O
ƒ

©
°S

 ∫
Éj

Q
 ¿

ƒ
«
∏H

äGQÉ≤©dG Iõ¡LCGh äGQÉ«°S iôNCG ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ¢Vhôb ‹ÉªLEG

ال�شكل البياين 23

امل�شدر: م�ؤ�ش�شة النقد

القرو�ص ال�ستهالكية وقرو�ص بطاقات

)2006-2000( الئتمان

ومما ال �شك فـيه اأن انهيار �ش�ق االأ�شهم اأثر بالتاأكيد 

على مبيعات بع�ص ال�شلع الفاخرة فـي اململكة، 

كال�شاعات ال�ش�ي�شرية واملج�هرات مثاًل التي 

انخف�شت بن�شبة 25.20%، فـيما هبط الطلب على 

الذهب بن�شبة 16.4% عن م�شت�اه فـي العام 2005م، 

والذي نعتقد اأنه كان ب�شبب انخفا�ص الدخل املتاح 

لالإنفاق اأكرث منه نتيجة لتقلب االأ�شعار. وها هي 

حكايات اأ�شخا�ص باع�ا مقتنياتهم من الذهب بق�شد 

تغطية قرو�شهم تاأتي م�ؤيدة لفر�شيتنا. كما واجه 

جتار املالب�ص الفاخرة بالتجزئة هب�طًا فـي مبيعاتهم 

خالل الربعني االأول والثاين من ال�شنة، والذي تبعه 

ارتفاع �شاد بقية ال�شنة. وقد طالت اآثار االنهيار ما ه� 

اأكرث من ال�شلع الكمالية. فمبيعات �شيارات الركاب 

كان لها اجتاهًا مغايرًا، حيث �شهدت مبيعات �شيارات 

الركاب غري الفاخرة ارتفاعًا فـي الت�شعة اأ�شهر 

االأوىل من عام 2006م، لكنها عادت وتراجعت فـي 

الربع االأخري من ال�شنة بن�شبة 25%. وما اأبقى وكالء 

ال�شيارات فـي حالة من االرتياح ه� مبيعاتهم للجهات 

احلك�مية من �شاحنات النقل اخلفـيف و�شاحنات 

النقل ال�شغرية وغريها من مركبات النقل. وكان 

االنخفا�ص الطفـيف فـي مبيعات ال�شيارات الفارهة 

مرتبط بامل��شمية اأكرث منه باأي �شيء اآخر. فمثال، 

ما يقف وراء اخل�ش�مات التي عر�شتها �شركتا بي 

اإم دبلي� وب�ر�ص على الفئات ال�شبع وم�ديالت ب�ر�ص 

كايني ه� التغيري الكامل املت�قع فـي مظهر �شياراتهما 

فـي اأواخر �شنة 2007م من قبل ال�شركة االأم. كما 

قدمت لكز�ص �شل�شلتها اجلديدة LS اإىل ال�ش�ق 

ال�شع�دية كما فعلت دميلر كراي�شلر فـي اأواخر عام 

2006م مع �شل�شلة S-class اجلديدة. وفـي حال كانت 

مبيعات املر�شيد�ص من فئة S جيدة جدا، فاإننا نعتقد 

بجزم اأن ال�شيارات الفارهة، كما الكثري من ال�شلع 

الكمالية فـي اململكة، قليلة التاأثر بالطلب )الكمية 

املطل�بة ال تتغري كثريًا بتغري ال�شعر(، وبالتايل فهي 

ال متثل مقيا�شًا ل�شل�ك امل�شتهلك اأو تغريات الدخل 

القابل لالإنفاق. 

على �شعيد اآخر، �شجلت مطاعم ال�جبات ال�شريعة 

التي تعمل بامتياز من �شركات اأجنبية خالل الن�شف 

الثاين من عام 2006م انخفا�شًا فـي م�شت�ى مبيعاتها 

فاق معدالت اال�شتهالك امل��شمية، وه� ما جاء رمبا 

نتيجة حلالة الهب�ط التي تقع عادة فـي �شهر رم�شان 

والعطل املدر�شية واختبارات نهاية ال�شنة الدرا�شية. 

وفـي تقديرنا اأن معدل ا�شتهالك الفرد ال�شع�دي 

ما بني 18-20 ريال لكل وجبة �شريعة. وبخالف 

االأ�ش�اق االأخرى فـي بلدان العامل املتقدمة، يتمتع 

امل�شتهلك بخيار ال�جبة ال�شريعة االأقل �شعرًا والتي 

ت�فر له ميزة ال�شرعة وتلبي رغبته فـي تناول االأكل 

خارج املنزل. ومع اأن تكلفة ال�شاورما )وهي رغيف 

حم�ش� بلحم البقر اأو الدجاج مع �شرائح البطاط�ص( 

ارتفعت فـي املت��شط بن�شبة 30% على مدى فرتة 

العام والن�شف ال�شابقة لت�شل اإىل م�شت�اها احلايل، 

وه� من 3 اإىل 3.5 ريال، اإال اأن وقائع ال�ش�ق ت�شري 

اإىل اأن مبيعات ال�شاورما فـي الريا�ص قفزت بن�شبة 

15% خالل االأ�شهر ال�شتة املا�شية. وبالرغم من عدم 

وج�د بيانات ح�ل هذه ال�جبة بالن�شبة لبقية مناطق 

اململكة، فاإن منط االجتاه الذي �شهدته الريا�ص نح� 

�سهدت مبيعات 

�سيارات الركاب 

غري الفاخرة 

ارتفاعا فـي الت�سعة 

اأ�سهر الأوىل من 

عام 2006م، لكنها 

عادت وتراجعت 

فـي الربع

الأخري من

ال�سنة بن�سبة %25

�سجلت مطاعم 

الوجبات ال�سريعة 

التي تعمل بامتياز 

من �سركات 

اأجنبية خالل 

الن�سف الثاين 

من عام 2006م 

انخفا�سا فـي 

م�ستوى مبيعاتها 

فاق معدلت 

ال�ستهالك 

املو�سمية
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ال�جبات الغذائية االأقل تكلفة، رمبا اعترب م�ؤ�شرًا 

لنمط اختيار امل�شتهلك فـي عم�م اململكة بالن�شبة 

للطبقة ال��شطى من ال�شكان.

اأخريا، ولقيا�ص اأثر انهيار ال�ش�ق على م�شت�ى 

اال�شتهالك، ال بد لنا من تقدير عدد امل�شتثمرين 

الذين ما زال�ا يحتفظ�ن مبراكز فـي ال�ش�ق املحلية 

فـي انتظار معاودة النه��ص. ونحن نعترب اأن هناك 

عددًا كبريًا من امل�شتثمرين ممن يتم�شك�ن مبراكزهم 

فـي �ش�ق االأ�شهم على اأمل ارتداد ال�ش�ق من جديد 

�شع�دا. لكننا ل�شنا على يقني من ع�دة امل�شتثمرين 

ال�شغار اإىل ال�ش�ق فـي املدى الق�شري حيث اأن 

التجارب املالية التاريخية ت�شري اإىل اأن حالة الهب�ط 

احلاد يتبعها دوما حالة من العزوف عن اال�شتثمار 

فـي االأ�شهم. اأما على �شعيد قطاع االإ�شكان، فاإننا 

نالحظ ارتفاعا مت�شارعا فـي االأ�شعار مع ارتفاع 

الطلب وحمدودية العر�ص ومي�ال نح� اعتبار العقار 

ا�شتثمارا »اآمنا« عقب هب�ط �ش�ق االأ�شهم. ولعل 

اخلطر بالن�شبة القت�شاد �شهد ت�شخما وهميا مفرطا 

فـي اأحد االأ�ش�ل فـي املا�شي القريب ه� تفادي 

تكرار و�شع مماثل مع اأ�شل من فئة اأخرى. فاأ�شعار 

العقارات فـي مدينة جدة، خ�ش��شا بعد النظام 

اجلديد الذي �شمح باإن�شاء املباين ال�شاهقة فـي 

ال�اجهة البحرية للمدينة ت�شهد حالة من االرتفاع. 

كذلك احلال، �شهد قطاع العقارات التجارية ارتفاعا 

فـي و�شط مدينة الريا�ص )املربع الذهبي(، املنطقة 

ال�اقعة بني طريق امللك فهد و�شارع العليا العام، حيث 

مت رفع احلظر عن اإن�شاء املباين ال�شاهقة وهناك 

طفرة فـي البناء. 

 

على �سعيد قطاع 

الإ�سكان، فاإننا 

نالحظ ارتفاعا 

مت�سارعا فـي 

الأ�سعار مع

ارتفاع الطلب
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الت�شخم

يعترب الت�شخم من اأهم امل�ؤ�شرات االقت�شادية التي 

تقيم م�شت�ى �شحة االقت�شاد. وفـي تقديرنا اأن 

م�شت�ى الت�شخم حاليًا فـي اململكة العربية ال�شع�دية 

يبلغ 3.5% وه� فـي ارتفاع. وميكن اأن يك�ن ا�شتمرار 

الت�شخم ف�ق م�شت�ى اإجمايل الناجت املحلي الفعلي 

عاماًل �شلبيًا يقلب ما يتحقق من من� ويق�شي تدريجيًا 

على اإجمايل الناجت املحلي الفعلي للفرد. لكننا، 

ال نعتقد اأن االقت�شاد ي�اجه اأية م�شاكل هيكلية 

ت�شخمية، ولذا فاإن من املحتمل اأن تنح�شر �شغ�ط 

االأ�شعار على املدى الط�يل. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن 

الت�شخم لي�شت ظاهرة �شع�دية فح�شب بل ظاهرة 

تطال كافة دول جمل�ص التعاون اخلليجي. فالت�شخم 

فـي دولتي االإمارات العربية املتحدة وقطر، على وجه 

اخل�ش��ص، يبلغ م�شت�ى يتجاوز 10% )انظر ال�شكل 

البياين 24(. وحتى ل� اأظهرت م�ؤ�شرات االأ�شعار 

اال�شتهالكية ارتفاعًا فـي الت�شخم فـي جميع دول 

اخلليج، اإال اأن طرق القيا�ص تقلل من قيمة معدل 

الت�شخم. 

ال�شكل البياين 25

2007f-1994 تكلفة املعي�سة

امل�شدر: االإدارة املركزية لالإح�شاء
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الت�سخم فـي دول جمل�ص التعاون اخلليجي 2006

امل�شدر: ت�قعات اإت�ص اإ�ص بي �شي و�شاب

0 2 4 6 8 10 12

áµ∏ªŸG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

¿ÉªY

âjƒµdG

øjôëÑdG

ô£b

äGQÉeE’G

IóëàŸG á«Hô©dG

ومن الع�امل التي ت�شاهم فـي االرتفاع املت�شاعد 

لالأ�شعار ارتفاع معدالت االإيجارات على مدى ال�شنة 

والن�شف املا�شية ونق�ص املعرو�ص وما �شاحبهما من 

طفرة على م�شت�ى املنطقة )انظر ال�شكل 25(. 

فـي تقديرنا اأن 

م�ستوى الت�سخم 

حاليا فـي اململكة 

العربية ال�سعودية 

يبلغ %3.5 

حتى لو اأظهرت 

موؤ�سرات الأ�سعار 

ال�ستهالكية 

ارتفاعا فـي 

الت�سخم فـي 

جميع دول اخلليج، 

اإل اأن طرق القيا�ص 

تقلل من قيمة 

معدل الت�سخم
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عدد الأ�سرة

امل�شدر: وزارة ال�شحة

امل�ست�سفـيات

ويعرف الت�شخم باأنه ارتفاع فـي امل�شت�ى العام 

لالأ�شعار يقا�ص مقابل �شلة من ال�شلع واخلدمات على 

مدى فرتة من الزمن. ويتم اإجراء تعديالت الأخذ 

تغريات اأ�شعار ال�شلع �شمن ال�شلة نف�شها مع تغري 

اخليارات اال�شتهالكية املف�شلة ودخل الفرد. فمثاًل، 

اإنفاق امل�شتهلك فـي اململكة العربية ال�شع�دية على 

التعليم اخلا�ص يزيد الي�م عنه قبل 25 �شنة نظرًا 

لتف�شيل كثري من ال�شع�ديني املتمدنني للتعليم اخلا�ص 

االأ�شا�شي والثان�ي. وهذا الن�ع من التغري فـي �شل�ك 

امل�شتهلك يجب اأن ي�ؤخذ فـي االعتبار عند حتديد 

ال�زن ل�شلة ال�شلع. كما اإننا ن�شاهد تغريا مماثاًل فـي 

ال�شل�ك اال�شتهالكي فـي القطاع ال�شحي ال�شع�دي. 

فكما ه� احلال بالن�شبة للقطاع التعليم، جند اأن 

الطلب على خدمات الرعاية ال�شحية اخلا�شة قد 

ارتفع على مدى ال�شن�ات اخلم�ص وع�شرين املا�شية 

مع دخ�ل املزيد من امل�ؤ�ش�شات التي تقدم اخلدمات 

ال�شحية اخلا�شة. فعلى �شبيل املثال، فـي عام 

1979م كان هنالك 935 مركزا �شحيا تابعا ل�زارة 

ال�شحة و 64 م�شت��شفًا خا�شًا فقط، بينما زادت 

احلك�مة مراكزها ال�شحية فـي عام 2004م بن�شبة 

98%، فـي حني رفع القطاع اخلا�ص عدد مراكزه 

بن�شبة 1.530%. كما �شاهدنا ارتفاعًا كبريًا فـي عدد 

امل�شت�شفـيات اخلا�شة. ففـي عام 1979م كان عدد 

امل�شت�شفـيات احلك�مية 72 م�شت�شفى )ب�شعة اإجمالية 

بلغت 13.066 �شريرًا( وعدد امل�شت�شفـيات اخلا�شة 28 

م�شت�شفى )ب�شعة اإجمالية بلغت 2.685 �شريرًا(. اأما 

فـي عام 2004م فكان هناك 213 م�شت�شفى

)30.020 �شريرًا( تابعا ل�زارة ال�شحة فـيما كان 

للقطاع اخلا�ص 113 م�شت�شـــــفى )11.135 �شريرا(. 

كما ارتفعت تكلفة التعليم اخلا�ص واخلدمات 

ال�شحية اخلا�شة فـي اململكة على ال�شن�ات املا�شية. 

وفـي تقدرينا اأن اخلدمات ال�شحية اخلا�شة ارتفعت 

باأكرث من 27% فـي الفرتة من 2003 اإىل 2006م 

فـيما ارتفعت م�ؤ�ش�شات التعليم اخلا�ص بن�شبة %22 

خالل الفرتة ذاتها. وكانت زيادات االأ�شعار حادة 

على وجه اخل�ش��ص فـي العيادات اخلا�شة التي 

تقدم اخلدمات ملر�شى القلب وال�شكري، حيث ن�شاهد 

ارتفاعا كبريا فـي الطلب على تلك اخلدمات. كما 

ن�شاهد ارتفاعا فـي امل�شاريف التي يدفعها املر�شى 

على االإقامة فـي كثري من هذه العيادات اخلا�شة، 

االأمر الذي يع�د فـي جزء منه اإىل تركيبة �ش�ق 

اخلدمات ال�شحية )انظر ال�شكل البياين 26(. 

فـي تقدرينا اأن 

اخلدمات ال�سحية 

اخلا�سة ارتفعت 

باأكرث من %27 

فـي الفرتة من 

2003 اإىل 2006م 

فـيما ارتفعت 

موؤ�س�سات التعليم 

اخلا�ص بن�سبة 

22% خالل 

الفرتة ذاتها
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موؤ�سرات تكلفة املعي�سة )2007(

امل�شدر: االإدارة املركزية لالإح�شاء

ولغر�ص احت�شاب م�ؤ�شر تكلفة املعي�شة ملجمل ال�شكان 

تتم درا�شة 406 منتجا فـي 16 مدينة. لكن امل�شاألة 

املهمة لي�شت فـي كم من االأ�شناف تت�شمنها الدرا�شة 

)مع اأن بلدا مثل كندا يقيم اأكرث من 600 منتج( 

وات�شاع الرقعة اجلغرافـية للدرا�شة )فـي عام 1985م 

متت درا�شة 10 مدن فقط مقابل 16 مدينة منذ عام 

2001م( بقدر ما هي االأوزان التي تعطى لكل قطاع. 

فبح�شب نظام االأوزان احلايل، ي�شكل القطاع ال�شحي 

1.3% من �شلة ال�شلع وي�شكل قطاعا التعليم والرتفـيه 

3%، فـيما ت�شتح�ذ االأقم�شة واملالب�ص واالأحذية على 

وزن فـي �شلة ال�شلع )8.7%( اأكرب من وزن التعليم 

واخلدمات ال�شحية معا. ووفقا لالإدارة املركزية 

لالإح�شاء ت�شكل االأطعمة وامل�شروبات 32.5% من �شلة 

ال�شلع مقابل 20.8% للرتميم واالإيجار وال�ق�د واملاء 

)انظر ال�شكل البياين 27(. 

ينفق النا�ص اأم�اال على الغذاء اأكرث من اإنفاقهم على 

االإيجار، وه� ما ينطبق رمبا على املناطق الريفـية، 

لكنه قد ال ينطبق على مناطق املدن فـي اململكة. 

ويعترب 88% من عدد �شكان اململكة من �شكان املدن. 

وتدل امل�ؤ�شرات فـي الدول االأخرى فـي املنطقة على اأن 

�شكان املناطق احل�شرية ينفق�ن حاليا على االإيجار 

اأكرث مما ينفق�ن على الطعام، وه� ي�شكل انقالبا فـي 

منط االإنفاق الذي كان �شائدا قبل عقد م�شى. لكن 

قد ينفق النا�ص على ا�شتئجار منزل اأو �شقة اأكرث مما 

كان�ا ينفق�ن فـي ال�شابق نتيجة الرتفاع االإيجارات 

خالل ال�شنة الفائتة. ويتم جمع بيانات االإيجار 

فـي اململكة كل �شتة اأ�شهر، وذلك الأن االإيجارات ال 

تتغري بنف�ص وترية اخلدمات اأو ال�شلع االأخرى، لكن 

االإيجارات ارتفعت على مدى االأ�شهر املا�شية وه� 

ما قد ينعك�ص فـي امل�شح القادم لالإيجارات. وت�شكل 

االإيجارات 18% من ال�زن االإجمايل مل�ؤ�شر تكلفة 

املعي�شة، وه� ما قد يقل عن املبلغ الفعلي الذي تنفقه 

االأ�شرة املت��شطة. ويعترب اإيجار املنزل بندا مهما 

من بن�د اإنفاق االأ�شرة املت��شطة فـي اململكة بالن�شبة 

لالأ�شرة ال�شع�دية واالأ�شرة االأجنبية على حد �ش�اء. 

وي�شكن غالبية ال�افدين فـي اململكة والبالغ عددهم 

6.5 ملي�ن ن�شمة، فـي م�شاكن م�شتاأجرة حيث اأن 

امتالك منزل يحتاج مل�افقة من وزارة الداخلية. اأما 

خدمات الرتميم )امل�شاكن( وال�ق�د واملياه )هذا 

البندان االأخريان يتلقيا دعما حك�ميا كبريا(، فتعطى 

وزنًا بن�شبة 2.8%. وفـي حني يالحظ اأن النا�ص فـي 

اململكة ينفق�ن اأقل كثريا على ال�ق�د واملاء، فاإنهم 

ينفق�ن اأكرث على ترميم منازلهم وجتديدها. 

ينفق النا�ص اأموال 

على الغذاء اأكرث 

من اإنفاقهم على 

الإيجار، وهو ما 

ينطبق رمبا على 

املناطق الريفـية، 

لكنه قد ل ينطبق 

على مناطق املدن 

فـي اململكة

ت�سكل الإيجارات 

18% من الوزن 

الإجمايل ملوؤ�سر 

تكلفة املعي�سة،

وهو ما قد يقل 

عن املبلغ الفعلي 

الذي تنفقه 

الأ�سرة املتو�سطة
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اأي امل�اد اأكرث كلفة واأيها اأقل؟

الغذاء

ح�شب االإح�شائيات املقدمة من االإدارة املركزية 

لالإح�شاء، ارتفعت اأ�شعار امل�اد الغذائية وامل�شروبات 

بن�شبة 6.8% على اأ�شا�ص �شن�ي من ن�فمرب 2005م. 

ومع اأن ا�شتهالك امل�شروبات )وعلى وجه االأخ�ص 

املرطبات( فـي اململكة يعد عاليًا جدًا، اإال اأن االأ�شعار 

بح�شب درا�شتنا مل ترتفع حتى بالن�شبة للمنتجات 

امل�شت�ردة. وفـي ال�اقع، يبلغ �شعر علبة امل�شروب املنتج 

حمليًا ريال واحد )27 �شنت(، وه� نف�ص ال�شعر منذ 

1982م. وح�شب االإدارة املركزية لالإح�شاء )الربع 

الثالث من عام 2006م( ارتفع �شعر الف�اكه الطازجة 

ح�ايل 7.9%. وتبني تقارير ال�شحافة املحلية 

ودرا�شتنا اأن �شعر الف�اكه الطازجة على اأ�شا�ص �شن�ي 

قفز باأكرث من 50-80%. وكذلك احلال، ارتفعت 

اأ�شعار اخل�شراوات الطازجة وخالل نف�ص الفرتة 

باأكرث من 21% - 40%، حيث رفع جتار اجلملة 

اأ�شعارهم بن�شبة تراوحت ما بني 70% و 100% خالل 

ال�شنة الفائتة. فما الذي اأدى اإىل ارتفاع االأ�شعار االآن 

وملاذا مل يح�شل ذلك �شابقا؟

فـي احلقيقة هناك �شببان رئي�شيان وراء هذا 

االرتفاع، االأول ه� اأن املزارعني يعان�ن من نق�ص فـي 

العمالة ال�افدة الرخي�شة الأن الطلب على العمالة 

يزداد فـي القطاعات االأخرى االأعلى اأج�رًا كقطاع 

املقاوالت، وهذا النق�ص فـي العمالة الزراعية ه� 

نتيجة مبا�شرة للعر�ص املحدود فـي وقت ي�شهد فـيه 

االقت�شاد م�شت�يات من� مرتفعة. وحيث اأن االأ�شعار 

فـي ارتفاع بالن�شبة للمنتجات الزراعية املحلية، فاإن 

م�شت�ردي ال�شلع امل�شابهة )مت ا�شترياد ما قيمته 

1.1 مليار ريال من الف�اكه واخل�شراوات الطازجة 

فـي عام 2005م( يرفع�ن اأ�شعار �شلعهم اأي�شا. وقد 

برر بع�ص امل�شت�ردين ارتفاعات االأ�شعار باالأو�شاع 

ال�شيا�شية فـي منطقة الهالل اخل�شيب واحلرب التي 

وقعت على لبنان ال�شيف املا�شي، وه� ما وجدنا اأنه 

غري �شحيح وال اأ�شا�ص له. معظم املنتجات الزراعية 

الطازجة امل�شت�ردة من قبل اململكة تاأتي من م�شر 

وتركيا. ولعل م�جة الربد غري املت�قعة اأ�شهمت فـي 

تفاقم م�شكلة نق�ص العر�ص بالن�شبة للمنتجات 

املحلية وامل�شت�ردة حيث اأن م�جة الربد عمت املنطقة 

باأ�شرها والتي انخف�شت معها درجات احلرارة اإىل 

م�شت�يات متدنية. كذلك كان لالرتفاع امل��شمي 

لالأ�شعار فـي �شهر رم�شان دور م�شاعد فـي ا�شتمرار 

االجتاه الت�شاعدي لالأ�شعار. وبح�شب درا�شتنا، فقد 

وجدنا اأن اأ�شعار حلم البقر الطازج )ال�شع�دي�ن 

يف�شل�ن اللحم الطازج على اللحم املجمد، با�شتثناء 

منتجات الدجاج التي ت�شرتى بالكرت�ن( ارتفعت 

بن�شبة 15% �شن�يًا حتى عام 2006م. ونحن ل�شنا مع 

الراأي القائل باأن النا�ص ب�شبب اأنفل�نزا الطي�ر اأخذوا 

يف�شل�ن اأكل ال�شمك على الدجاج، وه� ما يف�شر 

بالتايل ارتفاع اأ�شعار ال�شمك بن�شبة 20-35%. فقد 

ارتفعت اأ�شعار ال�شمك ب�شبب ارتفاع الطلب فـي الدول 

املجاورة وحجم ال�شيد الأ�شاطيل �شيد ال�شمك فـي 

املنطقتني ال�شرقية والغربية. وباالإ�شافة اإىل ذلك اأن 

ال�شمك ال ي�شتهلك بنف�ص كميات اللحم االأحمر؛ فـي 

احلقيقة فاإن اللحم، ي�شكل اأكرث من ربع �شلة امل�اد 

الغذائية، فـي م�ؤ�شر تكلفة املعي�شة.

تبني تقارير 

ال�سحافة املحلية 

ودرا�ستنا اأن �سعر 

الفواكه الطازجة 

على اأ�سا�ص �سنوي 

قفز باأكرث من 

50-80%. وكذلك 

احلال، ارتفعت 

اأ�سعار اخل�سراوات 

الطازجة وخالل 

نف�ص الفرتة باأكرث 

من %21 - %40
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العمالة

من ال�ا�شح اأن الطلب على العمالة فـي ازدياد 

فـي اململكة العربية ال�شع�دية. ومع ارتفاع احلاجة 

للعمالة ب�شبب امل�شاريع الكثرية التي يجري تنفـيذها 

فـي خمتلف مناطق اململكة، فاإن معرو�ص العمالة 

يعترب حمدودًا ب�شبب قي�د ال�شع�دة. وح�شب اللجنة 

ال�طنية للمقاولني، ينبغي على احلك�مة اأن ت�شدر 

على االأقل 1.2 ملي�ن تاأ�شرية عمل مل�اجهة احتياجات 

املقاولني ومتكنهم من تنفـيذ امل�شاريع احلك�مية 

ل�حدها. وقد وافقت وزارة العمل على خف�ص ن�شبة 

ال�شع�دة للمقاولني الذين ينفذون م�شاريع حك�مية 

من 10% - 5% وزيادة مدة تاأ�شرية العمل من �شنة 

اإىل �شنتني. وبطبيعة االأمر، تعترب االأج�ر اأي�شًا عاماًل 

من ع�امل رفع م�شت�ى الت�شخم لكنها تعتمد على 

ن�ع املهنة ومدى املرونة لدى املنِتج اأو التاجر لتمرير 

هذا االرتفاع وحتميله اإىل امل�شتهلك من خالل زيادة 

االأ�شعار. فمثال، ارتفعت االأج�ر فـي قطاع البناء 

خالل ال�شنتني املا�شيتني بن�شبة 50% بالن�شبة لبع�ص 

ال�ظائف كمديري امل�شاريع ومهند�شي امل�اقع من 

العمالة ال�افدة والعمالة املحلية. وهنا ال بد لنا من 

التن�يه اإىل اأن االأج�ر، ب�شكل عام، ترتفع اأثناء مراحل 

النم� وتنخف�ص فـي فرتات االنكما�ص. ولكن، اإذا 

كان الت�شخم فـي م�شت�ى عال بدرجة ملفتة، كما ه� 

احلال فـي دولة االإمارات العربية املتحدة وقطر، فاإن 

�شرعة ارتفاع االأج�ر )احلقيقية( تك�ن فـي العادة 

اأقل من �شرعة الت�شخم، وذلك الأن من غري املمكن 

تعديل االأج�ر بنف�ص معدل ت�شاعد االأ�شعار. وبالن�شبة 

لالقت�شاد ال�شع�دي، فه� فـي حالة من النم�، ولذا 

فاإن وج�د الت�شخم يجب اأال يفاجئ الكثريين. 

فعلى مدى �شن�ات ط�يلة، كانت االأج�ر فـي القطاع 

اخلا�ص فـي اململكة العربية ال�شع�دية منخف�شة حيث 

كانت العمالة ال�افدة غري املاهرة تاأتي من دول مثل 

نيبال وفـيتنام وال�شني. وح�شب اآخر بيانات وزارة 

العمل، بلغ مت��شط االأجر ال�شهري للعامل فـي اململكة 

1.359 ريال فـي عام 2005م مقابل 1.385 ريال 

فـي عام 2004م، اأي بانخفا�ص ن�شبته 1.9%. ويبلغ 

مت��شط االأج�ر بالن�شبة للعمالة من االإناث 1.795 

ريال، بانخفا�ص ن�شبته 3% فـي الفرتة ما بني 2004 

و 2005م. لكن اأج�ر العمالة املاهرة وغري املاهرة 

لدى القطاع اخلا�ص �شهدت اجتاهًا ت�شاعديًا خالل 

عام 2006م ونت�قع اأن ت�ا�شل ارتفاعهًا فـي عام 

2007م. فقد كان مندوب املبيعات غري ال�شع�دي 

وذو اخلربة املت��شطة يح�شل على راتبًا �شهريًا 

قدره ح�ايل 3.500 ريال اإ�شافة اإىل عم�لة تتحدد 

تبعًا الأدائه من حيث حجم املبيعات الذي يحققه. 

اأما الي�م، فنجد اأن هذا املندوب يطلب اأكرث 4.700 

ريال فـي املت��شط. ومع تطبيق القطاع اخلا�ص فـي 

اململكة برنامج التاأمني ال�شحي هذا العام بالن�شبة 

للعمالة االأجنبية، فاإن ه�ام�ص الربح ميكن اأن تتاأثر 

�شلبًا اأو من املحتمل اأن مترر هذه التكلفة االإ�شافـية 

اإىل امل�شتهلك من خالل رفع االأ�شعار. وت�شكل العمالة 

االأجنبية ح�ايل 88% من اإجمايل الق�ى العاملة لدى 

القطاع اخلا�ص )والتي و�شلت فـي عام 2005م اإىل 

5.4 ملي�ن عامل(، ومن هنا فاإن اأج�ر العمالة ال�افدة 

ت�شكل عن�شرًا مهمًا ي�ؤثر فـي تغريات االأ�شعار. وهناك 

تط�ران مهمان اأي�شًا يجب اأخذهما فـي االعتبار 

عند فح�ص ق�ى العر�ص من العمالة، االأول مرتبط 

بالطفرة التي ت�شهدها املنطقة والطلب العايل على 

العمالة املاهرة االأمر الذي يزيد ال�شغط على القطاع 

اخلا�ص ال�شع�دي. وتت�فر للعمال املهرة االأجانب 

فر�ص العث�ر على عمل فـي منطقة اأو�شع مل يطرق�ها 

من قبل ب�شبب انخفا�ص الطلب. ومع بقاء �شع�بة 

نقل الكفالة، مما مينع انتقال العمالة بني اأ�شحاب 

ارتفعت الأجور فـي 

قطاع البناء خالل 

ال�سنتني املا�سيتني 

بن�سبة %50 

بالن�سبة

لبع�ص الوظائف

اأجور العمالة 

املاهرة وغري 

املاهرة لدى 

القطاع اخلا�ص 

�سهدت اجتاها 

ت�ساعديا خالل 

عام 2006م 

ونتوقع اأن توا�سل 

ارتفاعها فـي عام 

2007م
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ال�شكل البياين 28

قيمة اإيجار �سقة من غرفتي نوم 2006

امل�شدر: ج�لف تالنت وتقديرات �شاب
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العمل ال�شع�ديني، فاإن الرغبة تزداد نح� البحث عن 

فر�ص العمل فـي املنطقة )خارج اململكة(، مما يفر�ص 

مزيدًا من ال�شغ�ط على حجم العمالة املاهرة وغري 

املاهرة املت�فرة حمليًا مع ارتفاع الطلب عليها. ومن 

املعروف اأن حمدودية العر�ص وارتفاع الطلب ي�ؤديان 

اإىل �شغ�ط ت�شخمية، اأي اإىل ارتفاع االأ�شعار. اأما 

التط�ر الثاين، فه� قرار وزارة العمل بال�شماح للعمال 

االأجانب بنقل كفالتهم اإىل �شركة اأو م�شتخدم اآخر اإذا 

تاأخر الكفـيل احلايل فـي دفع رواتبهم لثالثة اأ�شهر 

متتالية. ومما ال �شك فـيه اأن كال هذين التط�رين 

�ش�ف ي�شاهم فـي رفع م�شت�ى الق�ة التفاو�شية لدى 

العمالة املاهرة فـي اململكة، ورمبا اأكرث من اأي وقت 

م�شى، مع اأن علينا االنتظار لرنى كيف �شيتم تطبيق 

قرار وزارة العمل املذك�ر فـي االأ�شهر املقبلة. 

ويعزو بع�ص املحللني ارتفاع الت�شخم اإىل زيادة 

رواتب القطاع العام بن�شبة 15% التي متت فـي 

اأكت�بر 2005م. وبح�شب اآخر االإح�شائيات ال�شادرة 

عن وزارة اخلدمة املدنية، بلغ عدد م�ظفـي القطاع 

احلك�مي )اأغلبه وزارات ومكاتب حك�مية( فـي نهاية 

عام 2005م ح�ايل 783.000 م�ظف، منهم 91% من 

ال�شع�ديني. وبطبيعة احلال، �شملت زيادة الرواتب 

امل�ظفـني العاملني فـي ال�شلك الع�شكري واخلط�ط 

اجل�ية ال�شع�دية واأرامك� ال�شع�دية. وعقب ذلك 

مبا�شرة، اأعلنت الغرف التجارية زيادة ط�عية فـي 

االأج�ر )1500 ريال( �شهريًا لدى القطاع اخلا�ص، 

والتي نعتقد اأن بع�ص ال�شركات طبقتها بينما مل 

تطبقها �شركات اأخرى. وعلى وجه العم�م، فـي راأينا 

اأن زيادات االأج�ر كانت مقيا�شًا �شروريًا، حيث اأن 

احلك�مة مل تقدم على مثل هذه اخلط�ة منذ 20 �شنة. 

ومما ال �شك فـيه اأن جزءًا من الت�شخم جاء نتيجة 

الرتفاع االأج�ر فـي القطاع العام، ولكن باملقارنة مع 

بقية املنطقة، ميكن الق�ل اأن االأج�ر فـي القطاع 

العام، فـي راأينا، ظلت منخف�شة وفـي م�شت�اها 

ال�شحيح.

االإيجارات 

ارتفعت االإيجارات فـي اململكة اأي�شًا خالل االأ�شهر 

القليلة املا�شية انعكا�شًا لزيادة الطلب على العقارات 

ال�شكنية والتجارية وخ�ش��شًا املكاتب، فـي مراكز 

املدن الرئي�شية كالريا�ص وجدة والدمام واخلرب. 

وكانت االإيجارات قبل االرتفاع االأخري حتت ال�شيطرة 

لعدد من ال�شن�ات، ومع ذلك فاإن االإيجارات فـي 

اململكة تعترب اأقل م�شت�ى منها فـي اأي من مدن 

دول جمل�ص التعاون. وباملقارنة مع مثيالتها فـي 

املنطقة، تعترب الريا�ص مدينة رخي�شة جدًا من حيث 

االإيجارات )ف�شاًل انظر الر�شم البياين 28( 

 

وبطبيعة احلال لي�ص كل �شع�دي ميلك منزاًل، وبح�شب 

اآخر درا�شة �شكنية )عام 2000م( هناك 35.5% من 

جمم�ع ال�شكان ي�شكن�ن باالأجرة. وي�شمل هذا الرقم 

ال�شع�ديني وغري ال�شع�ديني، لكننا نعتقد اأن اأداء 

اإيجارات امل�شاكن ارتفعت على مدار ال�شنة املا�شية 

ارتفعت الإيجارات 

فـي اململكة اأي�سا 

خالل الأ�سهر 

القليلة املا�سية 

انعكا�سا لزيادة 

الطلب على 

العقارات ال�سكنية 

والتجارية 

وخ�سو�سا املكاتب
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مع بدء دخ�ل ال�شباب ال�شع�دي �ش�ق العمل وبحثه 

عن ال�ظائف وامل�شاكن املقب�لة من حيث االإيجار فـي 

املدن الرئي�شية. وفـي تقديرنا اأن 45% من ال�شع�ديني 

ي�شكن�ن باالأجرة، ي�شاف اإىل ذلك ا�شتمرار الهجرة 

الداخلية من القرى اإىل املدن واإن كان ذلك مبعدل 

اأقل مما كان عليه احلال فـي ال�شن�ات ال�شابقة. 

وبح�شب هيئة تط�ير مدينة الريا�ص، فقد انخف�ص 

م�شت�ى النم� ال�شكاين فـي املدينة اإىل 4.2% خالل 

الفرتة من 1996 اإىل 2004م بعد اأن كان %8.1 

فـي الفرتة من 1990 اإىل 1996م، وه� رقم كثريا 

ما يذكر فـي هذه االآونة كرقم للنم�. وفـي تقديرنا 

اأن االإيجارات ال�شكنية فـي اململكة ارتفعت بن�شبة 

15% فـي ال�شنة املا�شية. و�شهدت الريا�ص اأعلى 

معدالت الزيادة فـي االإيجارات على م�شت�ى اململكة 

حيث ارتفعت االإيجارات فـيها باأكرث من 20% وفـي 

و�شطها باأكرث من 25%. وهذه الزيادات مل تهمل 

فقط نتيجة الرتفاع الطلب بل وملحدودية م�شت�ى 

العر�ص اأي�شا. فهناك القليل من ال�حدات وال�شقق 

ال�شكنية ال�شغرية ذات ال�شعر املعق�ل املنت�شرة 

ح�ل مركز املدينة والكثري ممن يبحث�ن عنها. اأما 

بالن�شبة للمجمعات ال�شكنية، فقد ارتفعت اإيجاراتها 

خالل العام الفائت بن�شبة 20-15% بالن�شبة للم�اقع 

الرئي�شية وبن�شبة 15-10% لبقية املناطق. وقد ارتفع 

الطلب مب�شت�ى بحيث اأ�شبحت املجمعات ال�شكنية 

فـي الريا�ص حاليا اإما ممتلئة اأو �شبه ممتلئة مقارنة 

مبا كان عليه احلال قبل �شنتني حينما كانت امل�شاكن 

اخلالية فـي املجمعات مت�فرة ب�شه�لة. ومثل هذا 

ال��شع جنده فـي مدينة جدة واإن كانت االأ�شعار هناك 

اأكرث ان�شباطا منها فـي الريا�ص، حيث ل�حظ وج�د 

تدفق للعمالة االأجنبية املاهرة. اأما احلال فـي املنطقة 

ال�شرقية فه� اأف�شل حيث مل ترتفع االأ�شعار باأكرث من 

10%. وقد الحظ من اختاروا العي�ص فـي البحرين 

املجاورة اأن االإيجارات بدت اأكرث تكلفة عنها قبل �شنة 

حيث الت�شخم يزداد مبعدل �شن�ي يزيد عن %3.5. 

وباالإ�شافة اإىل ذلك، ومع ت��شع االأعمال التجارية، 

جند اأن الطلب على العقارات التجارية وخ�ش��شا 

املكاتب اآخذ فـي االرتفاع. ومن غري املت�قع اأن يتم 

ت�فـري م�شاحات جتارية جديدة فـي ال�ش�ق قبل عام 

2008م. وقد ارتفع مت��شط �شعر املرت املربع ال�احد 

فـي طريق امللك فهد من 400 ريال فـي ال�شنة قبل 

�شنة ون�شف اإىل اأكرث من 1400 ريال فـي ال�قت 

احلا�شر اإذا دخلنا مرحلة اأ�شعار الفائدة ال�شلبية 

)الت�شخم اأعلى من اأ�شعار الفائدة( �ش�ف ي�شبح 

�شراء منزل اأكرث جاذبية من االإيجار.

املحروقات 

كان لقرار تخفـي�ص اأ�شعار املحروقات فـي ماي� 

2006م بن�شبة 30% اأثر فـي احلد من ارتفاع 

الت�شخم ب�شكل ما، ولكن ل� ا�شتخدمنا م�ؤ�شر تكلفة 

املعي�شة ال�شادر عن االإدارة املركزية لالإح�شاء، 

فاإن هذا االأثر يبدو �شئيال جدا. وقد قررت احلك�مة 

اعتبارًا من يناير 2007 اإعادة رفع �شعر البنزين 

االأوكتان العايل )Ron-95( من 60 هللة )16 �شنت 

اأمريكي( للرت اإىل 75 هللة للرت. ومت فـي نف�ص ال�قت 

 )91-Ron( طرح بنزين االأوكتان املنخفـــــ�ص

وحتى االآن يبدو اأن امل�شتهلكني يف�شل�ن البنزين 

منخف�ص االأوكتان، وهم اأكرث ميال حاليا من ذي 

قبل ال�شتخدامه فـي ت�شغيل �شياراتهم. ويعترب تعداد 

ال�شيارات اخلا�شة فـي اململكة العربية ال�شع�دية 

عاليا جدا، ففـي عام 2010م، يت�قع اأن يك�ن عدد 

ال�شيارات لكل 1000 �شخ�ص اأكرث من عدد خط�ط 

الهاتف الثابت. وتبقى اأ�شعار البنزين فـي اململكة 

من بني االأ�شعار االأقل فـي العامل مع اأن �شعر البنزين 

فـي تقديرنا 

اأن 45% من 

ال�سعوديني 

ي�سكنون بالأجرة

فـي تقديرنا اأن 

الإيجارات ال�سكنية 

فـي اململكة ارتفعت 

بن�سبة 15% فـي 

ال�سنة املا�سية

كان لقرار تخفـي�ص 

اأ�سعار املحروقات 

فـي مايو 2006م 

بن�سبة 30% اأثر 

فـي احلد من 

ارتفاع الت�سخم
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ال�شكل البياين 29

اأ�سعار البنزين املمتاز 2007
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املنخف�ص االأوكتان فـي اإيران يبلغ 33 هللة )9 �شنت 

اأمريكي( للرت وفـي العراق 26 هللة )7 �شنت اأمريكي. 

)ف�شال انظر الر�شم البياين 29( )م 12(. وعلى 

الرغم من اأن ت�فـري حمروقات منخف�شة ميكن اأن 

يبقى بدون تغيري، اإال اأن ت�فـري كهرباء ومياه رخي�شة 

لل�شكان املتزايدين �ش�ف يتغري على االأغلب فـي الفرتة 

القادمة، حيث يتعني تعديل اأ�شعار خدمات املرافق 

العامة �شع�دا مع ازدياد م�شاركة القطاع اخلا�ص. 

و�ش�ف تخلق زيادة اأ�شعار املرافق العامة �شغ�طا 

ت�شخمية م�ؤقتة فـي امل�شتقبل. 

فـي العادة، ترتفع تكلفة االإيجارات فـي البيئة 

املت�شخمة ب�ترية اأ�شرع من دفعات الرهن العقاري 

املرب�طة باأ�شعار الف�ائد.

�ش�ف يتم اإخراج االإعانات النفطية فـي العراق خالل 

فرتة 5 �شن�ات تنتهي فـي عام 2009م. 

االت�شاالت والنقل 

�شهد قطاعا االت�شاالت والنقل انخفا�شا فـي االأ�شعار 

على مدار ال�شن�ات ال�شابقة. وفـي ال�اقع انخف�شت 

االأ�شعار بن�شبة 14.13% فـي الفرتة من عام 2000م 

ون�فمرب 2006م. وكان القطاع االأكرث تاأثرا ه� 

االت�شاالت. فقطاع الهاتف اجل�ال اأ�شبحت ت�شغله 

�شركتان بعد اأن مت الرتخي�ص ل�شركة ثانية، هي 

م�بايلي، مما خلق مزيدا من املناف�شة. ونتيجة لذلك، 

انخف�شت ر�ش�م الهاتف اجل�ال باأكرث من 24% خالل 

العامني املن�شرمني. كما مت تخفـي�ص ر�ش�م املكاملات 

الدولية )ح�ايل 18%( خالل ال�شنتني املا�شيتني 

من طرف امل�شغل ال�حيد للهاتف الثابت، وه� �شركة 

االت�شاالت ال�شع�دية. ومن املرجح اأن ي�ؤدي دخ�ل 

م�شغل ثان لل�ش�ق اإىل مزيد من املناف�شة ويخلق مزيدا 

من التناف�ص فـي قطاع امل�جات العري�شة، والتي 

لي�ص لها ذكر فـي ال�قت احلا�شر فـي اململكة. وطبقا 

لتقديراتنا فاإن حجم انت�شار امل�جة العري�شة فـي 

اململكة يت�قع اأن يك�ن فـي حدود 1% مقابــل 5% فـي 

دولة االإمارات العربية املتحدة. كما يت�قع اأن يف�شي 

دخ�ل م�شغل ثالث للج�ال، والذي متت تر�شيته على 

ال�شركة الك�يتية الت�شاالت الهاتف اجل�ال ب�شعر 

22.91 مليار ريال �شع�دي، اإىل مزيد من املناف�شة 

واأن يرفع من انت�شار الهاتف اجل�ال فـي ال�ش�ق 

)كن�شبة من عدد ال�شكان( من 76% اإىل 105% فـي 

عام 2010م. وثمة عامل اآخر اأ�شهم فـي خف�ص اأ�شعار 

االت�شاالت اأال وه� ا�شتداد املناف�شة فـي جمال اأجهزة 

الهاتف اجل�ال حيث انخف�شت اأ�شعار هذه االأجهزة 

خالل ال�شنة ون�شف املا�شية باأكرث من %23.

اأما تكلفة النقل فهي م��ش�ع يحتاج اإىل نظرة اأكرث 

تفح�شا. فب�شكل عام، مل ترتفع اأج�ر امل�ا�شالت على 

م�شت�ى التجزئة )البا�شات والقطارات والطائرات( 

نظرا النخفا�ص تكلفة ال�ق�د واملعدات والتي بقيت اإىل 

حد بعيد دون تغيري. ومما ي�شبب مزيدا من االنخفا�ص 

فـي اأ�شعار امل�ا�شالت هذا العام ه� دخ�ل �شركتي 

طريان خمف�شة ال�شعر، هما )نا�ص( و)�شما(، حينما 

تبداأن العمل فـي اململكة، حيث �شيك�ن �شعر تذكرة 

ال�شفر فـي البداية على خط�ط �شركة نا�ص بني 

�سهد قطاعا 

الت�سالت والنقل 

انخفا�سا فـي 

الأ�سعار على مدار 

ال�سنوات ال�سابقة
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الريا�ص وجدة 178 ريااًل بينما �شعر تذكرة اخلط�ط 

اجل�ية ال�شع�دية لنف�ص اجلهة يبلغ 560 ريال ذهابا 

واإيابا(. وقد الحظنا زيادة فـي اأج�ر ال�شاحنات نظرا 

الرتفاع الطلب وحمدودية العر�ص، حيث ارتفعت 

اأجرة ال�شاحنة ذات احلاوية �شعة 40 قدم باأكرث من 

25% على مدار ال�شنة املا�شية وبن�شبة 15-20% بني 

املنطقة ال�شرقية والريا�ص. وبح�شب درا�شتنا، فاإن 

ل  هناك تكلفة اإ�شافـية للم�ا�شالت يتم حت�يلها لُتَحمًّ

اإىل بائع اجلملة، والتي �شتنعك�ص على �شكل ارتفاع فـي 

االأ�شعار بالن�شبة لتاجر التجزئة وامل�شتهلك.

وهناك قطاع اآخر حظي باهتمام على مدى ال�شنة 

املا�شية كاأحد الع�امل املحتملة لزيادة الت�شخم فـي 

اململكة وه� قطاع م�اد البناء الذي �شهد ارتفاعات 

كبرية فـي االأ�شعار ب�شبب ارتفاع الطلب على امل�شت�يني 

املحلي والعاملي. فعلى ال�شعيد العاملي، ارتفعت اأ�شعار 

احلديد بن�شبة 30% فـي الن�شف االأول من ال�شنة 

بفعل الطلب الق�ي فـي ال�شني واأمريكا ال�شمالية 

والت�قف غري املنتظر فـي عدد من مرافق االإنتاج فـي 

اأمريكا ال�شمالية والربازيل. كذلك ارتفعت اأ�شعار 

االأ�شمنت فـي اململكة العربية ال�شع�دية بعد ارتفاعها 

االأول فـي �شهري ماي� وي�ني� 2005م لتع�د وت�شتقر 

على مدى االأ�شهر االأربعة املا�شية عند م�شت�ى 14 

ريال للكي�ص مقابل 22.5 ريال فـي اأوائل عام 2005م. 

وفـي �شيف 2005م قررت احلك�مة ال�شع�دية خف�ص 

اجلمارك على االأ�شمنت امل�شت�رد من 5% اإىل %0 

خالل فرتة �شتة اأ�شهر كجزء من جهد �شكل خط�ة 

ناجحة الختبار ارتفاع اأ�شعار االأ�شمنت من خالل 

حترير ال�اردات. وقد ارتفعت تكلفة ق�شبان الت�شليح 

)وكلها من اإنتاج حملي من قبل ثالثة م�شانع 

للحديد( خالل ال�شنة املا�شية بح�ايل 150%، فـي 

حني ارتفع �شعر احلديد املدرفل )وجميعه م�شت�رد( 

بح�ايل %200-180.

الي�رو املتهم االأول

 

ي�شري معظم النا�ص فـي اململكة العربية ال�شع�دية 

باأ�شابع االتهام اإىل الت�شخم القادم من اخلارج 

)من منطقة الي�رو ب�شكل رئي�شي( ك�شبب رئي�شي 

الرتفاع الت�شخم. ويتهم جتار التجزئة الي�رو حتديدا 

باأنه ال�شبب الذي يقف وراء االرتفاعات االأخرية 

فـي االأ�شعار، لكن، ومع اأن �شعر �شرف الي�رو ارتفع 

بح�ايل 12.5% فـي ال�شنة املا�شية، فقد ارتفعت 

االأ�شعار باأكرث من 40% فـي العديد من املخازن. 

ومما ال �شك فـيه اأن الت�شخم االآتي من اخلارج قد 

�شاهم فـي زيادة ال�شغط على االأ�شعار فـي املا�شي. 

وفـي ال�اقع، فقد ارتفعت قيمة الي�رو منذ طرحها 

�شنة 2002م حتى نهاية 2005م بن�شبة 32.3% مقابل 

الدوالر االأمريكي. وخالل نف�ص هذه الفرتة كان معدل 

الت�شخم فـي اململكة فـي م�شت�ى متدن جدا بن�شبة 

0.46%. حتديدا ففـي الفرتة من يناير 2002 اإىل 

يناير 2003 ارتفعت قيمة الي�رو بن�شبة 21.2% بينما 

�سعر �سرف اليورو 

ارتفع بحوايل 

12.5% فـي ال�سنة 

املا�سية، فقد 

ارتفعت الأ�سعار 

باأكرث من %40 

فـي العديد

من املخازن

ارتفعت قيمة 

اليورو منذ 

طرحها �سنة 

2002م حتى نهاية 

2005م بن�سبة 

32.3% مقابل 

الدولر الأمريكي. 

وخالل نف�ص هذه 

الفرتة كان معدل 

الت�سخم فـي 

اململكة فـي

م�ستوى متدن

جدا بن�سبة %0.46 
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منا الت�شخم بن�شبة 0.2%خالل ال�شنة )انظر ال�شكل 

البياين(. وقد و�شل الت�شخم فـي عام 2003 اإىل 

0.61% ولكن فـي الفرتة ما بني فرباير 2003 ويناير 

2004 ارتفع الي�رو بن�شبة 16.7%. ومع ارتفاع الي�رو 

فـي ال�شنة التالية بن�شبة 7.7% هبط الت�شخم اإىل 

0.3%. وفـي عام 2005 هبط الي�رو بن�شبة %14.3 

بينما ارتفع الت�شخم لي�شل اإىل 0.71% بنهاية العام. 

وميكن لل�شخ�ص الق�ل اأي�شا باأن الت�شخم امل�شت�رد 

كان منخف�شا ب�شب اأحجام ال�اردات، اإال اأن من� 

ال�اردات ارتفع ب�شدة لي�شل مت��شط 18.5% فـي 

الفرتة بني 2002 و 2005. ولذا، فاإن هناك ع�امل 

اأخرى ال تعزى اإىل تذبذب اأ�شعار �شرف العمالت. 

فل� كان ال�شبب فـي الت�شخم ع�امل ت�شخم خارجية، 

ل�شارت معدالت الت�شخم فـي كثري من دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي بالت�ازي مع تلك الع�امل، لكنها فـي 

احلقيقة مل تكن كذلك.

فـي راأينا اأن الت�شخم امل�شت�رد فـي الي�رو مل يكن ه� 

ال�شبب الرئي�شي الرتفاع االأ�شعار التي �شاهدناها على 

مدار ال�شنة املا�شية. فاإذا ما �شهد الدوالر االأمريكي 

مزيدا من ال�شعف، فرمبا ن�شاهد مزيدا من ال�شغ�ط 

على االأ�شعار الأن امل�شت�ردين �شيقررون مترير الزيادة 

فـي تكلفة ال�شلع امل�شت�ردة اإىل امل�شتهلك. وكثريا ما 

تذكر وكاالت االأنباء العاملية اأن نح� ن�شف واردات 

اململكة ت�شعر بالي�رو والني، لكننا ال نرى اأن ذلك 

�شحيح. فح�ايل 25% من واردات اململكة تاأتي 

من منطقة الي�رو ونح� 9% من اليابان وفقا الآخر 

االإح�شائيات املت�فــــرة )2005م(. وهناك ح�ايل 

50% من واردات اململكة م�شعرة بالدوالر االأمريكي.

ولي�ص كل �شيارات ت�ي�تا امل�شتخدمة فـي ال�شع�دية 

م�شت�ردة من اليابان. فاأكرث �شيارات ت�ي�تا مبيعا 

فـي ال�شع�دية، وهي ت�ي�تا كامري، م�شن�عة فـي 

اأ�شرتاليا، كما ه� احلال بالن�شبة ل�شيارة �شفروليه 

ل�مينا، و�شيارة ف�رد املعروفة، كراون فكت�ريا، 

التي ت�شنع فـي كندا. ولالأ�شباب اأعاله يفرت�ص باأن 

ال�شيارات االأمريكية ال�شنع تغرق ال�ش�ق ال�شع�دي 

كما يفرت�ص اأن تت��شع ح�شة هذا البند من ال�ش�ق 

ال�شع�دي فقد اأ�شبحت ال�شيارات االأمريكية اأكرث 

مناف�شة من حيث ال�شعر لي�ص ب�شبب �شعف قيمة 

الدوالر بقدر ما ه� ب�شبب اإعادة الهيكلة التي تبنتها 

ال�شركات ال�شانعة الثالث )جرنال م�ت�رز وف�رد 

وكراي�شلر( فـي فرتة ال�شنة والن�شف املا�شية.وهكذا، 

فاإن �شروط التجارة تختلف اإىل حد ما عما يفكر به 

النا�ص. كما ترتاوح ال�اردات من دول جمل�ص التعاون 

ح�ل 10% فـي املت��شط ومل تطراأ هناك اأية تقلبات 

تذكر نظرا الأن جميع عمالت دول جمل�ص التعاون 

ثابتة ال�شعر مقابل الدوالر االأمريكي. وعلى اأية حال، 

يدور احلديث كثريا فـي ال�ش�ق ال�شع�دية فـي هذه 

االآونة ح�ل �شعف الدوالر وبالتايل االرتفاع فـي تكلفة 

ال�اردات. وغالبا ما يعزو جتار التجزئة االرتفاع فـي 

اأ�شعار منتجاتهم، بن�شبة 35% فـي الغالب، اإىل �شعف 

الدوالر االأمريكي الذي تذبذب فـي املت��شط على 

اأ�شا�ص �شن�ي فـي حدود 12.5%. اأما الني فلم يرتفع 

�ش�ى منذ فرباير بح�ايل 3%، ومل يرتفع خالل ال�شنة 

فـي راأينا اأن 

الت�سخم امل�ستورد 

فـي اليورو

مل يكن هو

ال�سبب الرئي�سي 

لرتفاع الأ�سعار 

التي �ساهدناها

على مدار

ال�سنة املا�سية
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املا�شية باأكرث من 0.9%. ولعل الطريقة التي ن�شتطيع 

بها تف�شري االرتفاعات غري العادية فـي االأ�شعار هي 

طمع جتار التجزئة، ولكن هنا اأي�شا يعترب الطمع 
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Feb '04 - Jan '05
+ 7.7% Feb '05 - Jan  '06

- 14.3%

Feb '06 - Jan '07
+ 9.8%

Jan '02 - Jan '03
+ 21.2%

Feb '03 - Jan '04
+ 16.7%

1.4

1.2

1

0.8

جزءا من ال�ش�ق احلرة واملبنية على املناف�شة. فطاملا 

رغب امل�شتهلك�ن فـي ال�شراء، �شي�شتمر جتار التجزئة 

فـي ح�شد الثمار.

ال�شكل البياين 30

يورو-دولر اأمريكي )اأكتوبر 98 - مار�ص 07(
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كرثت االإ�شاعات على مدى اأكرث من ع�شرة اأ�شهر ح�ل 

اإمكانية رفع �شعر العمالت فـي دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي، وتنباأ املحلل�ن باأن تك�ن نهاية �شهر رم�شان 

م�عدا حمتمال لهذه اخلط�ة، لكن �شيئا من ذلك 

مل يحدث. ومتر االأ�شابيع دون اأن يحدث �شيء حيال 

خيبة اأمل الكثريين ممن يريدون االعتقاد باأن هناك 

عملية اإعادة تقيم كربى قادمة. وراجت اإ�شاعات 

باأن �شناديق التح�ط االأمريكية ما فتاأت تراهن على 

رفع �شعر العمالت، كما فعلت البن�ك غري املقيمة 

)االأوف�ش�ر(. وفـي ماي� 2006م، �شمحت الك�يت 

لعملتها باالرتفاع بن�شبة 1% مقابل الدوالر االأمريكي 

�شمن نطاق التعامل املحدد بن�شبة 3.5%، وه� ما زاد 

من ق�ة االإ�شاعات. ثم ازدادت التكهنات ح�ل رفع 

قيمة العملة عقب مالحظات اأطلقها حمافظ البنك 

املركزي االإماراتي فـي يناير 2007م باأن حمافظي 

البن�ك املركزية لهم احلرية فـي تغيري اأ�شعار 

العمالت اأو االإبقاء عليها ح�شبما يرونه منا�شبا. وقد 

اأخذ امل�شتثمرون على امل�شت�يني املحلي واالإقليمي هذه 

املالحظات وما تبعها الحقا كاإ�شارة على اأن تغيريا 

ما فـي العمالت اخلليجية رمبا بات معق�ال ومقب�ال. 

وبالن�شبة للم�شتثمرين، فقد خلق الت�جه نح� العمالت 

اخلليجية و�شعا اإيجابيا فـي كال احلالتني. ففـي حالة 

رفع اأ�شعار العمالت �شيحقق امل�شتثمرون اأرباحا الأن 

العملة املحلية �شيك�ن لها بعد رفع �شعرها ق�ة �شرائية 

اأكرب، وبالتايل �شيحقق امل�شتثمرون اأرباحا من خالل 

اإعادة �شراء الدوالر االأمريكي. وفـي حالة عدم رفع 

االأ�شعار، �شيك�ن امل�شتثمرون قد حقق�ا اأرباحا من 

خالل الف�ائد املرتاكمة فـي بيئة عمالت متدنية 

اخلطر ن�شبيا. ومن هنا، فقد اتخذ امل�شتثمرون مراكز 

كربى بالريال ال�شع�دي على مدى االأ�شهر االأربعة 

املا�شية على اأمل رفع �شعر الريال. وهناك اأي�شا 

جمم�عة من النا�ص فـي اململكة العربية ال�شع�دية 

ممن يعتربون رفع �شعر الريال كعن�شر تع�ي�شي بعد 

انهيار �ش�ق االأ�شهم، وهم بالتايل متحم�ش�ن لفكرة 

رفع �شعر الريال. لكن اململكة اأكدت اأن ال نية لديها 

لرفع �شعر عملتها اأو للتخلي عن �شعرها الثابت مقابل 

الدوالر االأمريكي.

اأما فـي الك�يت فال ميثل رفع �شعر العملة املعتقد 

ال�شائد فـي بقية دول جمل�ص التعاون، وخ�ش��شا 

ال�شع�دية. فاململكة كانت م�ؤيدة لفكرة العملة 

ال�احدة، املقرر تطبيقها فـي 2010م، الثابتة ال�شعر 

مقابل الدوالر. ولبل�رة تغري مفاجئ فـي نظام العملة، 

ال بد من تغري بع�ص الع�امل املحلية. االأول، وق�ع 

حالة من ال�شعف الكبري للدوالر االأمريكي، وه� ما 

�شينعك�ص على �شكل زيادات ف�رية فـي اأ�شعار ال�اردات 

والتي �شت�ؤول اإىل امل�شتهلك. وهذا مل يح�شل بعد. اأما 

العامل الثاين فه� اأن يك�ن الت�شخم فـي حالة ارتفاع، 

على اأن يك�ن امل�شدر من اخلارج ولي�ص من الداخل. 

ونظرتنا على املدى البعيد هي اأن الدوالر �شيزداد 

�شعفا مما �شيعطي دفعا الرتفاع الت�شخم القادم من 

اخلارج. عند تلك النقطة، �شتك�ن عملية االإ�شالح 

املتعلقة بالعملة ق�ية االحتمال. لكننا نعتقد ب�شدة باأن 

نظام العملة القائم حاليا �شيبقى ثابتا دون تغيري. 

من جهة اأخرى، واإن ال�اليات املتحدة االأمريكية، 

والأ�شباب �شيا�شية اأكرث منها اقت�شادية، قلقة لك�ن 

ن�شف الرتاجع فـي ح�شابها اجلاري يع�د الرتفاع 

النقا�ص ح�ل رفع قيمة العملة  

هناك اأي�سا 

جمموعة من 

النا�ص فـي اململكة 

العربية ال�سعودية 

ممن يعتربون 

رفع �سعر الريال 

كعن�سر تعوي�سي 

بعد انهيار �سوق 

الأ�سهم، وهم 

بالتايل متحم�سون 

لفكرة رفع

�سعر الريال

نعتقد ب�سدة باأن 

نظام العملة القائم 

حاليا �سيبقى ثابتا 

دون تغيري
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اأ�شعار النفط فـي ال�شن�ات االأخرية. لكن، رفع �شعر 

العمالت اخلليجية لن يح�شن كثريا من حاالت 

االختالل الهيكلي فـي ال�اليات املتحدة االأمريكية اأو 

العجز القائم فـي ح�شابها اجلاري وذلك الأن النفط 

م�شعر بالدوالر اأ�شال. وباالإ�شافة اإىل ذلك، كثريا 

ما يتم اإغفال حقيقة اأن م�شدري النفط يراكم�ن 

الف�ائ�ص وكذا تزداد �شهيتهم نح� ال�شلع امل�شت�ردة. 

ففـي درا�شة حديثة اأجراها بنك االحتياطي الفدرايل 

فـي ني�ي�رك، ظهر اأن 50% من االإيرادات غري 

املت�قعة من البرتودوالر ا�شتخدمت من قبل دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي وحاملي البرتودوالر من غري 

اخلليجيني فـي �شراء ال�شلع االأجنبية. وكانت معظم 

هذه ال�اردات من غري ال�اليات املتحدة االأمريكية، 

لكنها ب�شكل رئي�شي من اأوروبا وال�شني )الن�شبة 

الباقية، 50%، ا�شتثمرت فـي اأ�ش�ل اأجنبية، وبالن�شبة 

لل�شع�دية فقد ا�شتخدمت معظمها فـي �شندات 

خزينة اأمريكية(. وهكذا فاإن رفع �شعر الريال مقابل 

الدوالر لن يحدث تغيريا جذريا فـي �شروط التجارة 

مع ال�اليات املتحدة لكنه قد ي�فر بيئة اأف�شل ملزيد 

من ال�اردات خارج منطقة التجارة بالدوالر. وكذلك 

احلال، هناك جدل اأثارته ال�اليات املتحدة ح�ل 

رفع �شعر العملة ال�شينية، رمننبي، اإال اأن درا�شة 

لل�شيناري� املحتمل فـي عام 2005م اأجراها املركز 

العاملي للدرا�شات االقت�شادية اأظهرت اأن رفع �شعر 

العملة ال�شينية بن�شبة 27.5% من قبل ال�شني �شيك�ن 

له اأثر �شئيل على عجز احل�شاب اجلاري االأمريكي. 

وبعبارة اأخرى، فاإن رفع �شعر العملة لن يغري حاالت 

االختالل ال�شاملة، بل �شريفع بدرجة قليلة من 

ال��شع التناف�شي للمنتجات االأمريكية. ويعزى العجز 

التجاري لل�اليات املتحدة اإىل العجز املايل الهائل 

وحقيقة اأن االأمريكيني ال يدخرون.

وميكن الق�ل اأن رفع �شعر العملة بدرجة ملم��شة، 

اأكرث من 20%، من �شاأنه اأن يرفع م�شت�ى الق�ة 

ال�شرائية ل�شكان اململكة العربية ال�شع�دية حيث 

�شت�شبح ال�اردات اأرخ�ص. لكن مثل هذه اخلط�ة 

ميكن اأن يثري النزعة نح� اال�شتهالك على ح�شاب 

االهتمام باالدخار، وه� اأمر اأكرث اأهمية للتخطيط 

واال�شتثمار والنم� على املدى الط�يل. وثمة �شلبية 

اأخرى ذكرت اآنفا نتيجة لرفع �شعر العملة وهي 

االأثر الذي �شتحدثه مثل هذه اخلط�ة على ال��شع 

التناف�شي لل�شادرات غري النفطية. وفـي تقدرينا اأن 

رفع �شعر العملة بن�شبة 20% �شي�ؤدي اإىل رفع تكلفة 

ال�شادرات غري النفطية مبعدل 12.4% على افرتا�ص 

عدم تذبذب العمالت. وهنا العالقة الرتابطية بني 

رفع قيمة العملة وانخفا�ص ال�اردات لي�شت 1 اإىل 1 

حيث اأن واردات ال�شلع ال��شطية ت�شبح اأرخ�ص بعد 

عملية رفع قيمة العملة، وتع��ص بالتايل ارتفاع تكلفة 

ال�شادرات. كما اأن جعل ال�اردات اأرخ�ص من خالل 

رفع �شعر العملة ميكن اأن يك�ن بديال ق�شري االأجل 

مقابل ال�شيا�شات بعيدة املدى لتن�يع ال�شادرات غري 

النفطية. ومع اأن ال�شادرات غري البرتولية ميكن اأن 

تت�شرر اإال اأن هناك حال قد ي�ؤدي فـي نهاية املطاف 

اإىل معادلة رفع القيمة وبالتايل خف�ص تكاليف 

ال�شادرات، وه� فعالية العمالة. فقد �شهدت فعالية 

العمالة هب�طا فـي اململكة العربية ال�شع�دية، وهي 

ظاهرة عامة فـي دول جمل�ص التعاون، خالل فرتة 

اخلم�ص �شن�ات املا�شية وه� ما ي�ؤثر مبا�شرة على 

النم� االقت�شادي. ويعترب رخ�ص تكلفة العمالة 

وبطء من� اال�شتثمارات الراأ�شمالية )املعدات واملباين 

املكتبية( جزءا من امل�شكلة مما ي�شمح لالإنتاجية 

بالهب�ط. كما اأن التط�رات التقنية وتط�ر راأ�ص املال 

الب�شري )املعرفة واملهارات التي يكت�شبها العمال من 

خالل التعليم والتدريب( مع مرور ال�قت من �شاأنها 
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حت�شني االإنتاجية، وفـي كال املجالني حتتاج اململكة 

كما بقية دول املنطقة التخاذ خط�ات هامة نح� 

االأمام. وفـي تركيا منا التط�ر التقني من مت��شط 

0.5% فـي فرتة الت�شعينات اإىل 5% فـي فرتة ما بعد 

عام 2000 وه� ما ين�شب له اأكرث من ن�شف الزيادة 

فـي اإجمايل الناجت املحلي الفعلي.

�ش�ف تتاأثر التجارة البينية لدول جمل�ص التعاون 

فـيما ل� ا�شتمرت ال�شيا�شة االأحادية على الرغم من 

اأن التجارة البينية هذه متثل فقط ن�شبة 10% لدول 

املنطقة. فل� قررت اململكة العربية ال�شع�دية رفع �شعر 

الريال دون اتفاق اأو رمبا التزام من بقية دول جمل�ص 

التعاون، فاإن �شروط التجارة �شتختل و�شتك�ن فـي غري 

�شالح ال�شادرات ال�شع�دية. وفـي عام 2004م )اآخر 

البيانات املت�فرة( بلغ اإجمايل ال�شادرات ال�شع�دية 

اإىل دول جمل�ص التعاون اخلليجي 30.7 مليار ريال 

والتي ارتفعت بن�شبة 128 منذ عام 1995م. وهكذا، 

فاإن ال�شادرات ال�شع�دية �شت�شبح اأكرث تكلفة، 

وواردات دول املجل�ص اأقل تكلفة )ال�اردات فـي عام 

2004م بلغت 8.2 مليار ريال وارتفعت بن�شبة %191 

منذ 1995م(. كما اأن رفع �شعر الريال �شيجعله اأكرث 

تكلفة بالن�شبة لزوار اململكة واإن كنا نعتقد اأن ال�شياحة 

الدينية لن تتاأثر. اأما رفع �شعر العمالت بحدود %25 

على م�شت�ى املنطقة فمن �شاأنه اأن يجعلها مكلفة 

لل�شياح فـي وقت ت�شعى فـيه دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي اإىل مناف�شة دول ال�شرق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا التي ت�فر ق�ة �شرائية مرتفعة لزوارها. 

وهكذا، فاإن اجلدل ح�ل رفع �شعر العملة يعترب 

م�شاألة مطروحة للنقا�ص لكنه لي�ص باالأمر الب�شيط. 

واأية حماولة لالإبقاء على عملة باأعلى من قيمتها 

احلقيقة �شت�شفر عن نتائج كارثية وهي لي�شت باالأمر 

الذي ميكن اأن ي�شتمر وتكلفتها باهظة فعال. واململكة 

العربية ال�شع�دية ال ت�اجه هكذا م�شكلة. ومعظم 

االأدبيات التي تنتقد اأ�شعار ال�شرف الثابتة كانت تعني 

بلدانا مثل االأرجنتني وم�شر )قبل عام 2001م( التي 

حاولت االإبقاء على اأ�شعار �شرف عمالتها فـي م�شت�ى 

اأعلى من قيمتها الفعلية، ولي�ص دوال مثل ال�شع�دية 

التي تعترب عملتها اأقل قليال من قيمتها احلقيقية.

40
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من بقية دول 

جمل�ص التعاون، 

فاإن �سروط 

التجارة �ستختل 

و�ستكون فـي غري 

�سالح ال�سادرات 

ال�سعودية
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اخلامتة

تبقى نظرتنا بالن�شبة مل�شتقبل االقت�شاد ال�شع�دي فـي 

عام 2007م اإيجابية بالرغم من االآثار التي خلفها 

�ش�ق االأ�شهم على االإنفاق اال�شتهالكي، ونعتقد اأن 

االقت�شاد ا�شتطاع ال�شم�د ب�شكل جيد اأمام انهيار 

ال�ش�ق متجنبًا ال�ق�ع فـي اأزمة عملة حملية اأو اأزمة 

م�شرفـية. وبالنظر اإىل امل�شتقبل، فاإننا نرى اأن 

االإنفاق احلك�مي مدع�مًا بارتفاع اأ�شعار النفط 

ي�فر حافزًا لت��شع القطاع اخلا�ص غري النفطي. 

كما اأن ت�قعاتنا ب�شاأن النم� االقت�شادي اإيجابية 

للعقد احلا�شر، والت�شخم فـي ارتفاع و�شيك�ن 

م��شع اهتمام مركزي للحك�مة وللقطاع اخلا�ص 

على حد �ش�اء. وميكن ال�شيطرة على الت�شخم فـي 

هذه املرحلة اإذا ما مت اتخاذ اخلط�ات املنا�شبة 

ل�شبط العر�ص والطلب النقديني. وعلى العك�ص من 

وجهة نظر الغالبية، كان الت�شخم على مدى ال�شنة 

ون�شف املا�شية فـي حالة ت�شاعدية ب�شبب ع�امل 

واآليات حملية املن�شاأ ومل ياأت من اخلارج. وقد كانت 

ارتفاعات االأ�شعار ب�شبب �شعف العملة م�شكلة من قبل 

ونحن ننظر اإليها كم�شكلة �شتبقى قائمة فـي امل�شتقبل. 

وهكذا، فاإن التعديالت املطل�بة فـي ال�قت احلا�شر 

يجب اأن تركز على االآليات الداخلية لهيكل العر�ص 

والطلب اأكرث منها على تعديالت تخ�ص العملة نف�شها. 

ويبدو اأن الظروف العامة لالإبقاء على وترية من�

ق�ية على مدى ال�شن�ات القليلة املقبلة واعدة

ومب�شرة جدا.
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لقد اأعد هذا التقرير الأغرا�ص العلم واالطالع فقط، ومت احل�ش�ل على املعل�مات ال�اردة فـيه من م�شادر 

خارجية يعتقد �شاب باأنها م�ث�قة، اإال اأنه ال ي�شمن دقتها اأو �شحتها. كما اأن االآراء ال�اردة فـيه تخ�شع للتغيري 

بدون اأي اإ�شعار م�شبق، وال يتحمل �شاب اأية م�شئ�لية كانت عن املعل�مات ال�اردة فـي هذا التقرير.

ويحت�ي التقرير معل�مات عامة. وهذه املعل�مات يجب اأن ال تف�شر على اأنها عر�شًا لبيع اأو �شراء اأو االكتتاب

فـي اأية ا�شتثمارات، واأن التقرير عند اإعداده مل ياأخذ فـي االعتبار االأهداف اال�شتثمارية املحددة وال��شع 

ال�شخ�شي واالحتياجات اخلا�شة الأي �شخ�ص كان. وبناء عليه يجب على م�شتلمي التقرير عدم االعتماد عليه 

كن�شيحة ا�شتثمارية.

هذا ولن يك�ن �شاب اأو مكاتبه اأو ال�شركات التابعة له اأو اأيًا من مديريه اأو م�ش�ؤوليه اأو م�ظفـيه م�ش�ؤواًل باأي �شكل 

من االأ�شكال عن اأي ن�ع من اخل�شائر اأو االأ�شرار التي قد يتم تكبدها كنتيجة للمعل�مات ال�اردة فـي هذا التقرير.

مالحظة
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ملزيد من املعل�مات، يرحى االت�شال:

د. ج�ن اأ�شفكياناكي�ص

رئي�ص الدائرة االإقت�شادية

البنك ال�شع�دي الربيطاين

االدارة العامة �ص.ب: 9084

الريا�ص: 11413، اململكة العربية ال�شع�دية

هاتف: 4602 276 9661+

johnsfakianakis@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

هذا التقرير واملطب�عات االأخرى ميكن احل�ش�ل عليها من:

www.sabb.com




