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 صورة مختلطة بإشارات مبدئية لالنتعاش
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7102تراجع إنتاج النفط الخام السعودي في عام   

 إنتاج النفط الخام السعودي، ألف برميل يومياً.

 المصدر: بلومبيرغ

انخفض إنتاج النفط الخام السعودي بنحححو 

ألف برميل يوميا فحي الحربحأل األول  111

مححقححارنححة بححمححسححتححوا   2107مححن عححام 

الحمحرجححعحي فحي الحربحأل األخحيححر مححن عححام 

2101. 

٪ في الرربرع 0.1بناًء على آخر التقديرات، َتسارع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي إلى 

، في حين أن القطاع الخاص غير النفطي بالكراد شر رد نرمرواً. شر رد انقرترصراد نرمرواً 7102األخير من عام 

 ٪.0.0٪ أقل من معدل نموه في كامل العام بنسبة 0.7تدريجياً في الربع األخير بنسبة 

في إطار انقتصاد غير النفطي، يمكن مالحظة اتجاهات متباينة حيث أن القطاعات الدوريرة مر رل الربرنراء 

بينما أ بترت قرطراعرات أخرر  مر رل الرترمرويرل  7102وتجارة الجملة والتجزئة في حالة ركود منذ ن اية عام 

 والعقارات مرونة أك ر.

بشكل عام، فإن اختالف المؤشرات النقدية والحقيقية التي تعكس تطور انقتصراد غريرر الرنرفرطري ت رظر رر 

 .7102صورة مختلطة مع بعض عالمات اننتعاش المؤقتة في الربع األول من عام 

ارتفعت عمليات نقاط البيع كمؤشر على اإلنفاق الخاص في مارس، ولركرن فري الروقرت نرفرسرل، ن ترزال 

األجرل لرمرؤشررات مرنرا  عمليات سحب الصراف اآللي أقل من العام الماضي. بينما يشير انترجراه مرتروسرط 

 األعمال إلى اننتعاش.

وفي ظل اتفاقية خفض إنتاج منظمة أوبك؛ خفَّضت المملكة العربية السعودية إنتاج ا مرن الرنرفرط الرخرام 

)انظر الشكل أدنراه  واسرترنرادا ألحردث األرقرام  7102ألف برميل يوميا في الربع األول من عام  211بنحو 

 المتاحة؛ فإن أوبك تتفق بشكل عام مع األهداف المحددة لإلنتاج.

نقطة منذ ن ايرة الرعرام  2111يواصل مؤشر السوق السعودي العام تماسكل بشكل مستمر حول مستو  

مرلريرار ع سرعرودي فري  5.5الماضي. وقد أد  هذا المستو  إلى انخفاض ملحوظ في حجم الرترداول مرن 

 مليار ع سعودي في أبريل.  1.0ديسمبر إلى 
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 الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد و القطاعات المؤسسية

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد، % التغير الربعي على أساس سنوي

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي، % التغير الربعي عحلحى أسحاس 

 سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، % التغير الربعي 

 على أساس سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي، % التغير

 الربعي على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

وكان انخفاض مؤشر أسعار المحسحتحهحلحا فحي الحنحصحف الحعحانحي محن الحعحام 

هو العامل األساسي في سد فجوة معامل انكماش الحنحاتحج الحمحححلحي  2101

 اإلجمالي لالقتصاد غير النفطي. 

، أي أقحل 2101٪ في الربأل األخحيحر محن عحام 0.2نما االقتصاد بنسبة 

٪. وفي الحوقحت نحفحسحا، تسحارع 0.4العام الكامل البالغ بقليل من متوسط 

٪. ولم يطرأ أي نمو تحقحريحبحاً عحلحى الحقحطحاع 4.1نمو القطاع النفطي إلى 

عحلحى الحتحوالحي.   2101الخاص غير النفطي في الربأل الحرابحأل محن عحام 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

 قطاع النفط

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 نسبة التغير السنوي في معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي 

 القطاع الخاص غير النفطي  نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلا 

 القطاع الحكومي

 االقتصاد الكلي

 : 0الرسم البياني

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 7الرسم البياني 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي

 : 1الرسم البياني 

 مساهمة نمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي

 : 0الرسم البياني 

 معامل انكماش الناتج المحلي انجمالي ومؤشر تضخم أسعار المست لك
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 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط اإلقتصادي

 التشييد والبناء

 الصناعات غير النفطية

 خدمات المال والخدمات التجارية األخرى

 العقارات 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

، وهو اتجاه ليس متوقعا أن يستمر في ظل انخفافا  6102حتى نهاية عام 

 .6102إنتاج أوبك في عام 

اتجهت القطاعات الدورية لالقتصاد غير الناطي إلفى الفردفود ففي بفدايفة  

( في حين ال تزال القطاعات غير الناطفيفة ارىفر  0)الشكل  6102عام 

(. وشهفدت أنشفطفة 6قادرة على التكيف مع تباطؤ االقتصاد العام )الشكل 

اإلنتاج في القطاع الناطي ارتااعاً أما أنشطة )التكرير( فشهدت نمواً قويفاً 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 إنتاج الزيت والغاز الطبيعي 

 تكرير الزيت )صناعات تحويلية(

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 منتجو الخدمات الحكومية

 الخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية

 : 0الرسم البياني 

 النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية الدورية

 : 7الرسم البياني 

 النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية األخر 

 : 1الرسم البياني 

 النمو الحقيقي للقطاعات ذات الصلة بالنفط

 : 0الرسم البياني 

 النمو الحقيقي للقطاعات ذات الصلة بالحكومة

 النقل واالتصاالت تجارة الجملة والتجزئة والضيافة
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 المجاميع النقدية، ونمو القروض والودائع لد  البنوك التجارية

 المحور األيمن -القاعدة النقدية، % ،مليار لاير

 المحور األيسر -(، % مليار لاير سعودي0عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 المحور األيسر -(، %، مليار لاير سعودي2عرض النقود )ن

 المحور األيمن -(، %، مليار لاير سعودي1عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

البنوا التجارية نموا إيجابيا على أساس شهري في شحهحر محارس، لحكحنحهحا 

 كانت عابتة على أساس سنوي .

استمرت معدالت النمو للمجاميأل النقدية في التحسن عمومحا فحي األشحهحر 

العالعة األولى من هذا العام، وإن كان ذلا بوتحيحرة أبحطحك بشحكحل واضح . 

وفي الوقت نفسا، تراجعت وتيرة نحمحو االئحتحمحان لحلحقحطحاع الحخحاص إلحى 

المنطقة السلبية في مارس. من ناحية أخرى، شهدت ودائأل العمحالء لحدى 

 المحور األيسر -قروض البنوا التجارية إلى القطاع الخاص، % أساس سنوي 

 المحور األيسر -شهريالودائأل لدى البنوا التجارية، % أساس  المحور األيمن -قروض البنوا التجارية إلى القطاع الخاص، % أساس شهري 

 : 0الرسم البياني 

  0معدل نمو القاعدة النقدية و إجمالي عرض النقود )ن

 : 7الرسم البياني 

  1  و )ن7معدل نمو المجاميع النقدية )ن

 : 1الرسم البياني 

 نمو انئتمان للقطاع الخاص

 : 0الرسم البياني 

 نمو ودائع البنوك التجارية 

 المحور األيمن -أساس سنويالودائأل لدى البنوا التجارية، % 
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 نسبة القروض إلى الودائع لد  البنوك التجارية

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبا )%( من إجمالي الودائأل لدى البنوا

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبا )%( من إجمالي الودائأل لدى البنوا

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

بشكل عام، فإن إقراض البنوا التجارية للقطاع الخاص والحكومة يتوافحق 

 (.4بشكل عام مأل ودائأل العمالء )الشكل 

انخفضت نسبة القروض والودائأل في القطاع الخاص بشكل طحفحيحف إلحى 

٪ في مارس، وذلا نتيجة لحزيحادة ودائحأل الحعحمحالء. فحي ظحل عحدم 81.4

توجا الحكومة لسوق رأس المال المحلي محنحذ الحربحأل الحعحالحع محن الحعحام 

٪. 04الماضي، فقد استقرت نسبة القحروض إلحى الحودائحأل عحنحد ححوالحي 

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبا )%( من إجمالي الودائأل لدى البنوا

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبا )%( من إجمالي الودائأل لدى البنوا

 إجمالي القروض إلى القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كنسبا )%( من إجمالي

 الودائأل لدى البنوا

 : 0الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الخاص

 : 7الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الحكومي

 : 1الرسم البياني 

 القروض إلى الودائع على المد  الطويل معدنت

 : 0الرسم البياني 

 المعدل الكلي للقروض إلى الودائع على المد  الطويل
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 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما : العناصر الرئيسية للموجودات والمطلوبات

ملحيحار  291يبلغ  2101بعد ان كان رصيدها في نهاية  2107أشهر من 

تحرلحيحون  0.90لاير. وبحلول نهاية مارس، بلغ احتياطي الحنحقحد األجحنحبحي 

 مليار لاير. 181لاير والودائأل الحكومية لدى مؤسسة النقد 

، انخفضت احتحيحاطحيحات الحنحقحد األجحنحبحي 2107في الربأل األول من عام 

مليار لاير سعودي بحعحد  012لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 

. وفحي الحوقحت ذاتحا سحححبحت 2101ملحيحار لاير فحي عحام  112استنفاذ 

مليار لاير من حساباتها لدى مؤسسة الحنحقحد فحي أول عحالعحة  11الحكومة 

 ، مليار لاير، المحور األيسر“ساما”اجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

 ، مليار لاير، المحور األيمن“ساما”التغير الشهري الحتياطي النقد االجنبي لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير، المحور األيسر“ساما”اجمالي الودائأل الحكومية لدى 

 ، مليار لاير، المحور األيمن“ساما”التغير الشهري للودائأل الحكومية لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير“ساما”إجمالي الودائأل الحكومية لدى  ، مليار لاير“ساما”إجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : 0الرسم البياني 

 “ساما”احتياطي النقد انجنبي لد  

 : 7الرسم البياني 

 “ساما”إجمالي الودائع الحكومية لد  

 : 1الرسم البياني 

 على المد  الطويل“ ساما”احتياطي النقد انجنبي لد  

 : 0الرسم البياني 

 على المد  الطويل“ ساما”إجمالي الودائع الحكومية لد  
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 مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة األجنبية الغير نفطية

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

تحسناً تدريجيا بوتيرة بطيئة. كما تحسن نمو الواردات، وإن كان ال يحزال 

 في معدالت سلبية. 

، تحظحهحر محؤشحرات اإلنحفحاق الحخحاص 2107في الربأل األول محن عحام 

إشارات متباينة. وفي حين أن عحمحلحيحات السحححج محن أجحهحزة الصحراف 

اآللي ال تزال أقل بالمقارنة على أساس سنوي، إال أن نمو عمليات نحقحاط 

البيأل بدأ باالنتقال إلى المنطقة اإليجابية. حققت الصادرات غير الحنحفحطحيحة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات الغير نفطية، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرا لعالع أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 الواردات، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرا لعالع أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 عمليات نقاط البيأل، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرا لعالع أشهر، % التغير على أساس سنوي

 عمليات السحج من أجهزة الصرف اآللي، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرا لعالع أشهر، % التغير على أساس سنوي

 : 0الرسم البياني 

 عمليات نقاط البيع

 : 7الرسم البياني 

 عمليات أج زة الصرف اآللي

 : 1الرسم البياني 

 نمو الصادرات الغير نفطية 

 : 0الرسم البياني 

 نمو الواردات
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 مؤشرات منا  األعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

 المجمأل لمديري المشتريات“ بنا االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات لإلنتاج“ بنا االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

األجحل، الحذي يحمحعحلحا الحمحتحوسحط األجل القصير، فإن االتحجحا  الحمحتحوسحط 

 أشهر، يشير بوضوح إلى انتعاش.  1المتحرا لمدة 

تحسنت مؤشرات مديري المشتريات، كمحؤشحرات عحلحى محنحاخ األعحمحال 

 2107لالقتصاد غير النفطي، بشكل عام في األشحهحر األولحى محن عحام 

بعد انخفاضها فحي أكحتحوبحر محن الحعحام الحمحاضحي. عحلحى الحرغحم محن أن 

القراءات األخيرة لشهر مارس وأبريل تشيحر إلحى بحعحض الحتحمحاسحا فحي 

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات ألسعار االنتاج“ بنا االمارات دبي الوطني”مؤشر  لمديري المشتريات للطلبات الجديدة“ بنا االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 المتوسط المحرا لستة أشهر المتوسط المحرا لستة أشهر

 المتوسط المحرا لستة أشهر المتوسط المحرا لستة أشهر

 : 0الرسم البياني 

 المؤشر المركب لمديري المشتريات 

 : 7الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج

 : 1الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات ألسعار اإلنتاج
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 مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلا، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلا، % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار الجملة، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

األخيرة. هذا االتجا  االنكماشحي لحن يسحتحمحر عحلحى محدار الحعحام ححيحع أن 

الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة في يحولحيحو سحوف تحتحسحبحج فحي ارتحفحاع 

 معدالت التضخم مرة أخرى إلى المنطقة اإليجابية

وفي األشهر األولى من السنة، ظل التضخم في مؤشر أسعار المسحتحهحلحا 

في وضأل االنكماش. وينطبق هذا أيضا على أرقام محؤشحر بحيحأل الحجحمحلحة. 

كما ينطبق ذلا بشكل عام على المؤشرات الفرعية، على الرغحم محن أن 

االنكماش فحي األغحذيحة والحمحشحروبحات قحد تحراجحأل تحدريحجحيحا فحي اآلونحة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلا، المؤشر الفرعي لقسم األغذية والمشروبات،
 % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلا، المؤشر الفرعي لقسم السكن والميا  والكهرباء
 وأنواع الوقود األخرى، % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلا، المؤشر الفرعي لقسم النقل، % التغير على
 أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلا، المؤشر الفرعي لقسم تكعيع وتجهيزات المنزل
 وصيانتها، % التغير على أساس سنوي

 : 0الرسم البياني 

 تضخم أسعار المست لك )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة 

 : 7الرسم البياني 

 تضخم أسعار المست لك وأسعار الجملة

 : 1الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغذاء و السكن 

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأ يث والنقل 
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 نشاط الصفقات في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 :  7الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع السكني 

٪ من إجمالي النشاط الحعحقحاري خحالل 81مكة المكرمة، المنطقة الشرقية( 

 الربأل األول.

واصلت القيمة اإلجمالية للتعامالت العحقحاريحة  2107في الربأل األول من 

في االنخفاض. ومأل ذلا، بدأ عدد الصفقات في االستقرار كحكول عحالمحة 

مؤقتة لعبات سوق العقارات منذ عالع سنوات. وفحيحمحا يحتحعحلحق بحالحتحوزيحأل 

الجغرافي، فقد غطت المناطق العالع الرئيسية في الحمحمحلحكحة )الحريحاض، 

 :  1الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع التجاري 

 :  0الرسم البياني 

 الربع األول  - 7102توزيع قيم الصفقات حسب المناطق )

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 -قيمة الصفقات العقارية المنفذ ، مليون لاير، المتوسط المتحرا للربأل الرابأل

 المحور األيسر

عدد الصفقات العقارية المنفحذ ، ألحف، الحمحتحوسحط الحمحتحححرا لحلحربحأل الحرابحأل،  

 المحور االيمن

 -قيمة الصفقات العقارية المنفذ ، مليون لاير، الحمحتحوسحط الحمحتحححرا لحلحربحأل الحرابحأل
 المحور األيسر

عدد الصفقات العقارية المنفذ ، ألف، المتوسط المتحرا للربأل الرابأل،  المحور 

 االيمن

 -قيمة الصفقات العقارية المنفذ ، مليون لاير، المتوسط المتحرا لحلحربحأل الحرابحأل

 المحور األيسر

عدد الصفقات العقارية المنفذ ، ألف، المتوسط المتحرا للربأل الرابأل،  المحور 

 االيمن

 منطقة الرياض

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق
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 مؤشرات األسعار في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

 مؤشر أسعار العقار للقطاعين السكني والتجاري 

 :  7الرسم البياني 

 مؤشر أسعار األراضي للقطاعين السكني والتجاري

الحرئححيحسححي فحي ذلححا إلححى انحخححفححاض مححمحاعححل فحي أسححعحار األراضححي غححيححر 

المستخدمة. وقد تكعرت الفلل السكنية والمراكز التجارية بشكل خاص بهحذا 

 االتجا  العام.

واصلت المؤشرات العقارية الجديدة للهيئة العامة لحإلحصحاء انحخحفحاضحهحا 

في الربأل األول. حيع وصلت أسعار العقارات للقطاع السكني في الحربحأل 

٪ فحيحمحا 01.9-ذروتها إال أنها انخفضت بحنحسحبحة  2104الرابأل من عام 

٪. يحعحود السحبحج 20.1-انخفضت االسعار لحلحقحطحاع الحتحجحاري بحنحسحبحة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر أسعار الفلل السكنية

 مؤشر أسعار الشقق السكنية

 مؤشر أسعار المراكز التجارية

 مؤشر اسعار المحالت التجارية

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر أسعار  العقار في القطاع السكني

 مؤشر أسعار العقار في القطاع التجاري

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر أسعار االراضي التجارية

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر أسعار االراضي السكنية

 :  1الرسم البياني 

  مؤشر أسعار الفلل والشقق للقطاع السكني 

 :  0الرسم البياني 

 مؤشر أسعار المحالت والمراكز للقطاع التجاري
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 إحصائيات اسواق النفط: اإلنتاج، التصدير، التكرير و األسعار 

 إنتاج المملكة من النفط الخام، ألف برميل يومياً 

 صادرات المملكة من النفط الخام، ألف برميل يومياً 

 (JODIالمصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات )

 إنتاج مصافي التكرير في المملكة، ألف برميل يومياً 

 (JODI)المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

مليون برميل في محارس محقحارنحة  0.0لذلا. ومأل انخفاض اإلنتاج بمقدار 

بمستوا  المرجعي في أكتحوبحر، فحإن أوبحا تحتحفحق بشحكحل عحام محأل هحدفحهحا 

 المحدد. 

على خلفية اتفاقية خفض إنتاج أوبا؛ خفَّضت المملكة العربية السحعحوديحة 

ألف برميل يومحيحا خحالل  111بنحو إنتاجها من النفط الخام في المتوسط 

 01.1مقارنة بالمستوى الحمحرجحعحي الحبحالحغ  2107الربأل األول من عام 

مليون برميل يوميا في أكتوبر. كمحا انحخحفحضحت الصحادرات الحخحام تحبحعحا 

 المصدر: بلومبيرغ

 إجمالي إنتاج أوبا من النفط الخام، ألف برميل يومياً 

إجمالي إنتاج أوبا من النفط الخام، يشمل انتاج اندونيسيا وجمهورية الغحابحون ، ألحف 

برميل يومياً )خالل فترة عضوية اندونيسيا وجمهوريحة الحغحابحون فحي محنحظحمحة 

 أوبا (

 سعر النفط لخام برنت

 سعر النفط لخام غرج تكساس

 المصدر: بلومبيرغ

 صادرات المملكة من إنتاج مصافي التكرير، ألف برميل يومياً 

 : 0الرسم البياني 

 إنتاج وتصدير المملكة من النفط الخام

 : 7الرسم البياني 

 إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة

 : 1الرسم البياني 

 إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام 

 : 0الرسم البياني 

 أسعار النفط
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 أسعار الصرف األجنبية: مؤشرات معدنت الصرف اآلجلة و الفعالة 

 شهر( 02معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير )

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر( 02معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير )

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرج  لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

بعد أن وصحل إلحى ذروة  2107االنخفاض خالل األشهر األولى من عام 

 متعددة السنوات بنهاية العام الماضي.

 011بحلول نهاية أبريل، ارتفأل سعر صرف العمالت األجحنحبحيحة بحنحححو 

نقطة أساس بحعحد أن شحهحد انحخحفحاضحا محطحردا خحالل األشحهحر السحابحقحة. 

وعموما، فإن قسط العمالت األجنحبحيحة يحعحود إلحى مسحتحويحات محنحخحفحضحة 

معقولة مقارنة بمستوياتا التاريخية. وقد استمر سعر الصرف الفعلي فحي 

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرج  لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرج  لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرج  لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : 0الرسم البياني 

 ش ر  07سعر الصرف اآلجل للدونر األمريكي مقابل الع  السعودي )

 : 7الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي و اإلسمي للع السعودي

 : 1الرسم البياني 

ش ر  في  07سعر الصرف اآلجل للدونر األمريكي مقابل الع السعودي )

 : 0الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي الفعلي و اإلسمي للع السعودي في األجل الطويل
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 أسعار الفائدة: معدنت سوق النقد، سوق المال و معدنت البنك المركزي 

 السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية(

 الاليبور ) معدل الفائدة المتداول بين المصارف في لندن(

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات( 1معدل اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي )

 سنوات( 1معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريكي )

 المصدر: بلومبيرغ

. وفي الوقت نحفحسحا، اسحتحقحر فحرق الحعحائحد محا بحيحن 2107النصف العاني 

سندات الخزانة األمريكية  والسندات السعودية الحدوالريحة )الحتحقحلحيحديحة( محا 

 ، دون مستواها عند إصدارها في أكتوبر الماضي.11-11بين 

بعد انخفاض قوي، بدأ سعر الفائدة بين البنوا السعودية )سايحبحور( لحمحدة 

٪. محأل اححتحمحالحيحة 0.71عالعة أشهر في االستقرار بشكل طفيف أقل من 

فإنا محن  من قبل االحتياطي الفدرالي، 2107رفأل أسعار الفائدة في عام 

الممكن أن يشكل ذلا قاعاً  من قحبحل أن تحبحدأ الحمحعحدالت بحاالرتحفحاع فحي 

 المصدر: بلومبيرغ

 عام 11

 سنوات 1

 معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  لمؤسسة النقد العربي السعودي

 أشهر  1 -السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية( 

 المصدر: بلومبيرغ

 : 0الرسم البياني 

 أش ر  1السابيور مقابل الاليبور بالدونر األمريكي )

 : 7الرسم البياني 

 سنوات   5أسعار الفائدة نتفاقيات المبادلة  )

 : 1الرسم البياني 

 الفرق بين عائد السندات الحكومية األمريكية وعائد سندات الخزانة األمريكية

 : 0الرسم البياني 

 معدل الفائدة لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية

 سنوات 01
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 ميزان المدفوعات السعودي

 ربأل سنوي -ميزان الحساج الجاري، مليار لاير سعودي

 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

رصيد الحساج المالي )باستعناء التغييرات في األصول االحتياطية األجنبية، 

تدفقات رأس  -كل عالعة أشهر في مليار لاير )+ تدفقات رأس المال الداخلة، 

 المال الخارجة (

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 011ميزان المدفوعات، أدى إلى تراجأل االحتياطيات األجحنحبحيحة بحمحقحدار 

 .2101مليار لاير سعودي في النصف العاني من 

بعد فترة من العجز الفصلي المستديم، كان الحححسحاج الحجحاري فحي ححالحة 

. ويحنحطحبحق 2101توازن كبير مرة أخرى في النصف العحانحي محن عحام 

نفس الشيء عموما على الحساج المالي. ومأل ذلا، فإن قدرا كحبحيحرا محن 

التدفقات غير المبررة إلحى الحخحارج، أي صحافحي األخحطحاء والسحهحو فحي 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ربأل سنوي -صافي التغير في االحتياطي األجنبي، مليار لاير سعودي رصيد الحساج الجاري

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : 0الرسم البياني 

 ميزان الحساب الجاري

 : 7الرسم البياني 

 الحساب المالي

 : 1الرسم البياني 

 المساهمة في ميزان المدفوعات

 : 0الرسم البياني 

 صافي التغير في انحتياطي األجنبي

 رصيد الحساج المالي

 صافي التغير في اصول احتياطي النقد االجنبي الخطك والسهو
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 تداول: إحصاءات سوق األس م السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون لاير سعودي

 المصدر: تداول

الخاصة باتخاذ المراكز في سوق األسهم، فإنا ال يحوجحد ححالحيحاً محجحمحوعحة 

 متداولين يدخلون السوق كمشتري جوهري كبير.

نقطة محنحذ نحهحايحة  7111مؤشر السوق متماسا بشكل عام حول مستوى 

 1.1العام الماضي. وقد تزامن ذلا مأل تراجأل قيم التحداول الحيحومحي محن 

. 2107مليار لاير فحي أبحريحل  1.0إلى  2101مليار لاير في ديسمبر 

، التي بدأت فيها صناديق االسحتحعحمحار 2101خالفا للربأل األخير من عام 

 األفراد

 المصدر: تداول

 مؤشر السوق الرئيسي

 مؤشر السوق الرئيسي،  المتوسط المتحرا لعشرة أسابيأل 

 المصدر: تداول

 الشركات

 الصناديق المشتركة الجهات ذات العالقة بالحكومة

 األفراد ذوي القيمة الصافية المرتفعة )والمستعمرين العقاريين الدوليين(

 إجمالي المستعمرين األجانج )بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون(

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرئيسي

 : 7الرسم البياني 

 قيمـة التداونت

 : 1الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية

 : 0الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية
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 تداول: إحصاءات سوق األس م السعودي

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور األيسر -ربحية السهم الربعية للمؤشر العام، باللاير السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

السوق السعودي حاليا عند متوسط مكرر الربحية طويل األجل، فحي ححيحن 

أن مكرر الربحية المستقبلي يشير إلى وجود عالوة تقييم عحلحى الحمحتحوسحط 

 طويل األجل.

في حين لم يتغير المؤشر العام على نطاق واسأل خالل األشحهحر األربحعحة 

األولى، فقد كان هناا تشتت واسأل في األداء فحي محخحتحلحف الحقحطحاعحات، 

٪ )الصناديق العقارية المحتحداولحة( 29.2حيع تراوحت بين ارتفاع بنسبة 

٪)اإلعالم(. على أساس األرباح السابقة، يحتحداول 09.2وانخفاض بنسبة 

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر(  02مكرر الربحية التاريخي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور االيمن -مكرر ربحية السهم التاريخي في المؤشر العام للربأل الرابأل 

 شهر(  02مكرر الربحية المستقبلي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 : 0الرسم البياني 

 أداء مؤشرات سوق األس م السعودي

 : 7الرسم البياني 

 األرباح الربعية لسوق انس م السعودي

 : 1الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية التاريخي 

 : 0الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية المستقبلي 
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 نظرة سريعة على انقتصاد السعودي ... حقائق وأرقام

الفائدةأسعار النفط، معدنت التضخم وأسعار  الناتج المحلي اإلجمالي و المؤشرات المالية  

 سوق األس م السعودية الحساب الخارجي

العالمينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية، الرياض  المصدر: بلومبيرغ، مؤسسة النقد العربي، الرياض المالية

 المصدر: بلومبيرغ

 المصدر: مؤسسة النقد العربي، الرياض المالية

 المصدر: صندوق النقد الدولي

 2107٪ فحي عحام 1.4نتوقأل أن يتباطك النمو االقتصادي السعحودي إلحي 

. يحعحود ذلحا إلحى تحبحايحن تحوجحهحات االقحتحصحاد 2101٪ في عام 0.4من 

النفطي وغير النفطي. وفي حين يتوقأل أن يتقلص قطاع النفط بسبج اتفحاق 

٪(، فإنا من المتحوقحأل أن 0.0-خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط )

يتحسن القطاع الخاص غحيحر الحنحفحطحي فحي ظحل سحيحاسحة محالحيحة تحوسحعحيحة 

+(2.0.)٪ 

استنادا إلى توقعات الربيأل لصندوق النقد الحدولحي، فحإنحا محن الحمحتحوقحأل أن 

٪ فحي الحعحام 1.0بعد  2107٪ في عام 1.1ينمو االقتصاد العالمي بنسبة 

السابق. ومن المحتحوقحأل أن يحكحون هحذا الحتحسحارع فحي الحنحمحو عحلحى نحطحاق 

 عريض، مدفوعا باالقتصادات المتقدمة واالقتصادات الناشئة.

 

 السعر للعائد = السعر/العائد على السهم ، السعر للقيمة الدفترية = السعر/القيمة الدفترية

 م )النسج اآلجلة المجمأل عليها(2107تم احتساج جميأل النسج على أساس تتابعي باستعناء التوقعات لعام 

 * توقعات

201220132014201520162017f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

5.42.73.74.11.40.4إجمالي االقتصاد

5.67.05.43.40.12.1القطاع الخاص غير النفطي

5.35.13.72.70.50.4القطاع الحكومي

1.1-1.62.15.33.4-5.1القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

185-297-366-71-374180رصيد المالية العامة )مليار لاير سعودي(

7.2-12.4-15.0-2.5-13.66.4الميزان المالي )% من إجمالي الناتج المحلي(

996044142317437الدين العام )مليار لاير سعودي(

3.62.11.65.813.217.0الدين العام )% من إجمالي الناتج المحلي(

201220132014201520162017f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

111.7108.799.553.744.155.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

94.198.092.948.843.353.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

109.5105.996.249.540.752.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

9.89.69.710.210.510.2إنتاج المملكة من النفط ) مليون برميل يومياً(

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

2.873.522.682.183.501.90تضخم مؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي(

0.990.960.861.552.042.50السايبور لثالث أشهر 

0.250.250.250.500.751.25الريبو العكسي

2.002.002.002.002.002.50الريبو االساسي

201220132014201520162017f

الحساب الجاري و الحساب التجاري

925835690166205285الميزان التجاري )مليار لاير سعودي(

33.629.924.46.88.511.1الميزان التجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

41-97-213-618508277الحساب الجاري )مليار لاير سعودي(

1.6-4.0-8.7-22.418.29.8الحساب الجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

201220132014201507/0504/17

االرقام الرئيسية )نهاية الفترة(

1.2-14.68.2-9.330.20.7العائد االجمالي كنسبة مئوية

14.416.418.215.917.214.6نسبة العائد للسعر

1.82.02.11.61.71.5نسبة السعر للقيمة الدفترية

12.312.211.510.29.710.4العائد على حقوق المساهمين

201220132014201520162017f

3.43.33.43.23.13.5العالمي

1.51.21.82.11.62.0االقتصادات المقدمة

2.81.52.42.61.62.3الواليات المتحدة االمريكية

0.40.82.01.71.7-0.6-منطقة اليورو

1.41.60.31.20.91.2اليابان

0.21.72.92.22.02.0المملكة المتحدة

4.95.04.74.14.14.5اقتصادات االسواق الناشئة

7.77.77.36.96.76.6الصين

3.26.97.27.66.67.2الهند

0.61.4-3.7-3.41.30.7روسيا

3.30.2-3.8-0.92.70.1البرازيل
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 بيان إخالء المسؤولية:

تم جمأل المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بكنا موعوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائأل الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في هذ  الوعيقة هي عادلة ومعقولة، ومأل

ذلا فكن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجا الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطك. هذا التقرير ليس، وليس المقصود با أن يفسر على أنا،  عرض للبيأل أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليا، فإنا يجج عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقري

الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياتا، و لن تكون الرياض 

المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن 

 أو محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكعر من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استعمارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

تالي وبال -كما في تاريخ هذا التقرير فقط  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمعل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية 

فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالا أي ضمان بكن النتائج أو األحداع المستقبلية سوف تكون متسقة مأل أية آراء او التنبؤات او 

 التوقعات  واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمعل نتيجة محتملة فقط. كما أن  هذ  اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضأل لبعض

 .المخاطر وعدم التككد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداع الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستعمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلج و / أو تتكعر بالتغييرات. األداء السابق ليس 

 .بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلا، يمكن للمستعمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستعمر في األصل

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابأل عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستعمر معين. ولذلا، فإنا ال يقصد 

بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستعمار وال يكخذ بعين االعتبار الوضأل المالي الخاص و/أو األهداف االستعمارية الخاصة و/أو 

االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخاذ أي قرار بخصوص  االستعمار يجج على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي 

 .الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين  حسج الضرورة

ال يحق نسخ أو توزيأل هذا التقرير البحعي، كليا أو جزئيا، وجميأل المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيا محمية بموجج 

 القواعد ولوائ  حقوق الطبأل والنشر.
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