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 -أشهر  1مؤشر ثقة المستهلك لدى تومسون رويترز إبسوس، متوسط الحركة لـ 

 المحور األيسر.

 المصدر: تومسون رويترز

في حينن اسنتنمنرت ثنقنة النمنسنتنهنلنك فني 

النتننحننسننن حننتننى الننربنن  الننرابنن  مننن عننام 

، تعنثنر مننناخ األعنمنال  منؤشنر  2118

 مديري المشتريات( خالل الرب  الثالث.

وفقًا لنننمنوتع تنعنقنب  8102يكتسب نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتيرة متسارعة خالل النصف الثاني من 

الناتج المحلي اإلجمالي. ويعود تلك في األساس إلى االنتعاش الكبير التي شهده قطاع النفط عنلنى خنلنفنينة 

 التوسع الملحوظ في اإلنتاع على مدار هته الفترة.

على الرغم من السياسة المالية التوسعية، لم تتعرض الحكومة سوى لعجنز طنفنينف عنلنى مندار النربنعنينن 

األخيرين.  ومع تواصل النشاط التمويلي لسوق المال، تُرجم تلك إلى اسنتنقنرار لنلنوداحنع النحنكنومنينة لندى 

 ساما وانتعاشها.

انتعش االقتصاد غير النفطي بعد المستويات المتدنية التي شهدها في بداية العام. ومنع تلنك ثنمنة إشنارات 

ُمختلَطة في األشهر األخيرة فمن ناحية ال تزال ثقة المستهلكين تزداد، بيد أن مننناخ األعنمنال ظنل منتنعنثنًرا 

 )انظْر الشكل أدناه(. 8102خالل الربع الثالث من 

ألف برمنينل ينومنيًنا  011شهد إنتاع النفط السعودي وصادراته من المنتجات الخام والمكررة زيادة بمقدار 

وحتى اآلن، ال تزال أوبك بإمكانها استيعاب خفنض اإلننتناع اإلينرانني، منن خنالل زينادة   8102منت مايو 

 ألف برميل يوميًا منت مايو. 011إنتاجها بمقدار 

تأثر النقد األجنبي واألسواق االحتمانية بقدر متوسط باألحداث الجيوسياسية األخيرة، وقد بدأ تنأثنينرهنا فني 

التراجع بالفعل تدريجيًا. كما تقلص الفارق بين سعري الفاحدة بين البنوك السعنودينة والنفناحندة بنينن بنننوك 

 31نقطة أساس في نوفمبر بعد الزيادة التي شهدها متجناوًزا  02أشهر إلى  3لندن لقرض مدة استحقاقه 

 نقطة أساس في األشهر السابقة.

شهد مؤشر تاسي فترة من التقلب المتزايد مع ارتفاع نشاط التداول في بداية الربع األخير من العنام. وفني 

حين ازدادت معدالت البيع لدى المستثمرين األجاننب، ازدادت منعندالت الشنراى لندى النجنهنات النمنرتنبنطنة 

بالحكومة ومؤسسات إدارة المحافظ.  كما قاد تصحيح السنوق منننت الصنينف إلنى مسنتنوينات تنقنينينم أكنثنر 

 اعتداالً.

المؤشر المركب لمديري المشتريات الصادر عن بنك اإلمارات دبي الوطني، متوسط 
 المحور األيمن. –أشهر  1الحركة لـ 
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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 على أساس 
 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

% في الربن  النثنانني. وفني غضنون تلنك ارتنفن  1.6الثالث بعد أن كان 

معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير الننفنطني إلنى 

ليعادل تقريبًا مؤشنر تضنخنم أسنعنار  2118% في الرب  الثاني من 2.1

 المستهلك.

انتعش االقتصاد الكنلني بنعند النركنود النتي  2118في النصف األول من 

شهده العام الماضي، مدفوًعا بانتعاش كل من القطناعنينن النننفنطني وغنينر 

النفطي. ويشير نموتج تعقب الناتج المحلي اإلجمالي إلى مواصلة الوتينرة 

% تنقنرينبًنا فني النربن  2.7المتسارعة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي إلنى 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لالقتصاد الكلي، % التغير الربعي على اساس 
 سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 نسبة التغير السنوي في معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي 

نموتج تعقب نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد الكلي، شهرياً، % على  نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلك 
 أساس سنوي 

 : 0الرسم البياني

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 8الرسم البياني 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي

 : 3الرسم البياني 

 تعقب الناتج المحلي اإلجمالي الشهري لالقتصاد الكلي 

 : 4الرسم البياني 

 معامل انكماش الناتج المحلي االجمالي ومؤشر تضخم أسعار المستهلك
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 المجاميع النقدية، ونمو القروض والوداحع لدى البنوك التجارية

 القاعدة النقدية، % على اساس سنوي

 (، % على اساس سنوي1عرض النقود  ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 (، % على اساس سنوي1عرض النقود  ن

 (، % على اساس سنوي2عرض النقود  ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

التجارية. كما واصل نمو االئتمان لدى القطاع الخاص االنتعاش. فبحلنول 

 % منت نهاية العام الماضي.1.4% على أساس سنوي و1.9سبتمبر بلغ 

ارتفعت معدالت ننمنو النمنجنامنين  النننقندينة  2118خالل الرب  الثالث من 

األوس  نطاقًا بوجن  عنام. وينمنكنن أن ينرجن  تلنك إلنى زينادة إينداعنات 

. وتنرجن  2118% في الرب  الثالث من 1.4العمالء لدى البنوك بمقدار 

هته الزيادة جزئيًا إلى زيادة إيداعنات النجنهنات النحنكنومنينة لندى النبنننوك 

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

 المحور االيمن -شهريالودائ  لدى البنوك التجارية، % أساس  المحور األيمن -قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % أساس شهري 

 : 0الرسم البياني 

 (0معدل نمو القاعدة النقدية و إجمالي عرض النقود )ن

 : 8الرسم البياني 

 (3( و )ن8معدل نمو المجاميع النقدية )ن

 : 3الرسم البياني 

 نمو االحتمان للقطاع الخاص

 : 4الرسم البياني 

 نمو وداحع البنوك التجارية 

 المحور االيسر -أساس سنويالودائ  لدى البنوك التجارية، % 
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 المعدالت الرحيسية للبنوك التجارية

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسب   %( من إجمالي الودائ  لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسب   %( من إجمالي الودائ  لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

في سبتمبنر حنينث زادت النبنننوك النتنجنارينة  21.1في يونيو إلى  21.1

مليار لاير سعودي خنالل هنته  11حيازتها من السندات الحكومية بمقدار 

 الفترة.

 2118نتيجة الزينادة فني إينداعنات النعنمنالء خنالل النربن  النثنالنث منن 

انخفض معدل القروض إلى الودائ  بالنسبة للقطاع الخناص لندى النبنننوك 

في سبتمبر.  ومن ناحينة أخنرى  88.1في يوليو إلى  89.2التجارية من 

واصل معدل القروض إلى الودائ  بالنسبة للقطاع الحكومي ارتفناعن  منن 

 إجمالي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

 صافي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

 فائض السيولة كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 
 فائض السيولة = الودائ  البنكية الجارية واألخرى في مؤسسة النقد + اتونات  

 مؤسسة النقد ( 

 : 0الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الوداحع في القطاع الخاص

 : 8الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الوداحع في القطاع الحكومي

 : 3الرسم البياني 

 معدل الموجودات األجنبية إلى إجمالي الموجودات 

 : 4الرسم البياني 

 معدل فاحض السيولة إلى إجمالي الموجودات 
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 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(: العناصر الرحيسية للموجودات والمطلوبات

مليار لاير سعودي. ويعكس تلك بوجن  عنام النمنوقنف النمنالني النمنسنتنقنر 

للحكومة م  عجز مالي طفيف خالل الفترة األخيرة ممنزوًجنا بناسنتنمنرار 

 النشاط التمويلي لسوق رأس المال.

منلنينار لاير  1911استقرت احتياطي النننقند األجنننبني لندى سنامنا عننند 

.  فني حنينن زادت النودائن  2118سعودي على مدار الرب  الثالث منن 

ملينار لاير سنعنودي فني النربن  النثنالنث.  11الحكومية لدى ساما بمقدار 

 29وفوق كل هتا نمت الودائ  الحكومية لدى البنوك النتنجنارينة بنمنقندار 

 ، 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 الودائ  الحكومية لدى 

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 الودائ  الحكومية في البنوك التجارية، مليار لاير سعودي، المحور األيسر. االستثمارات في األوراق المالية األجنبية، بالمليار لاير سعودي

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

 : 0الرسم البياني 

 “ساما”احتياطي النقد االجنبي لدى 

 : 8الرسم البياني 

 “ساما”إجمالي الوداحع الحكومية لدى 

 : 3الرسم البياني 

 توزيع احتياطي النقد األجنبي في ساما 

 : 4الرسم البياني 

 اجمالي الوداحع الحكومية في البنوك التجارية 

 التغير الشهري في الودائ  الحكومية بالبنوك التجارية، بالمليار لاير، المحور األيمن.  العمالت والودائ  األجنبية في الخارج، بالمليار لاير سعودي 
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 الرصيد المالي الربع سنوي والدين الحكومي المستحق

اتضح أن العجنز النمنالني هنامشني  2118من الربعين الثاني والثالث من 

مليار لاير سعودي. وينطوي تلك على عجز تراكمي لعنام  7ويُقدر بمبلغ 

منلنينار لاير  122مليار لاير سعودي، مقارنة بمبنلنغ  49بمقدار  2118

 خالل الفترة تاتها من العام الماضي.

كانت العائدات والننفنقنات النمنالنينة كنل  منننهنا  2118في الرب  الثالث من 

مليار لاير سعودي وهو دون مستويات الرب  الثاني، ولنكنننهنا  11حوالي 

 81بنمنقندار  2117كانت ال تزال أعلى من مستويات الرب  الثالث منن 

مليار لاير سعودي للعائدات والنفقات على التوالي.  وفي كنل  41مليار و

 العائدات النفطية

 العائدات غير النفطية 

 المصدر: وزارة المالية

 تعويضات الموظفين  الرواتب واألجور(

 نفقات جارية أخرى

 المصدر: وزارة المالية

 الدين الحكومي المستحق بالعملة المحلية صافي العجز/ الفائض

 المصدر: وزارة المالية المصدر: وزارة المالية

 : 0الرسم البياني 

 العاحدات المالية الربع سنوية )مليار لاير سعودي( 
 : 8الرسم البياني 

 النفقات المالية الربع سنوية )مليار لاير سعودي( 

 : 3الرسم البياني 

 العجز /الفاحض المالي الربع سنوي )مليار لاير سعودي( 
 : 4الرسم البياني 

 الدين الحكومي المستحق )نهاية الربع( 

 إنفاق رأسمالي 

 الدين الحكومي المستحق بالعملة األجنبية 
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 مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة األجنبية الغير نفطية

 المصدر: تومسون رويترز المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

انتكاًسا في أغسطس والتي يعود من وجنهنة ننظنرننا  إلنى إجنازات عنيند 

 .2118األضحى التي جاءت جميعًا في هتا الشهر من العام 

بنعند  2118واصلت عمليات نقاط البي  االنتعاش في الربن  النثنالنث منن 

بعض الضعف في بداية العام. ويؤكد هتا األمر النمنؤشنر األسناسني لنثنقنة 

المستهلك الصادر عن إبسوس، والتي يشير إلى أن االننتنعناش ينمنتند إلنى 

الرب  الراب . في حين شهند ننمنو الصنادرات والنواردات غنينر النننفنطنينة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات الغير نفطية، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرك لثالث أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 الواردات، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرك لثالث أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 عمليات نقاط البي ، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرك لثالث أشهر، % التغير على أساس سنوي

 مؤشر ثقة المستهلك السعودي لدى تومسون رويترز إبسوس

 المتوسط المحرك لثالث أشهر.

 : 0الرسم البياني 

 عمليات نقاط البيع

 : 8الرسم البياني 

 ثقة المستهلك

 : 3الرسم البياني 

 نمو الصادرات الغير نفطية 

 : 4الرسم البياني 

 نمو الواردات
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 مؤشرات مناخ األعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

 المجم  لمديري المشتريات“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات لإلنتاج“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

أكتوبر للمؤشر المركب إشارات مبدئية على االنتعاش فني النربن  النرابن  

.  وم  تلك لم يؤكند تلنك النمنؤشنر النفنرعني لنإلننتناج والنتي 2118من 

  واصل االنخفاض في أكتوبر.

أظهرت مؤشرات مندينري النمنشنتنرينات والنتني تنعنكنس مننناخ األعنمنال 

 2118لالقتصاد غير النفطي تباطؤاً تدريجيا على مدار الرب  الثالث من 

بعد االنتعاش الملحوظ في الرب  السابق. وتنظنهنر األرقنام النمنسنجنلنة فني 

 المصدر: شركة ماركت

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

 المصدر: شركة ماركت

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 : 0الرسم البياني 

 المؤشر المركب لمديري المشتريات 

 : 8الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات لإلنتاع

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 : 4الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات ألسعار اإلنتاع

50

52

54

56

58

60

62

64

10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
54

56

58

60

62

64

66

68

70

10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18

48

52

56

60

64

68

72

10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
46

48

50

52

54

56

10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
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 مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار الجملة، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

االيجارات على مدار الفترة تاتها. واستناًدا إلى هنته النبنيناننات ننتنوقن  أن 

% لنعنام 2.7يصل متوسط التضخم حسب مؤشر أسعار المستنهنلنك إلنى 

 بأكمل . 2118

% فني 2.1انخفض التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك لنينصنل إلنى 

% في الشهرين السابقين. وارتفعت المنؤشنرات 2.1سبتمبر بعد أن سجل 

الفرعية لالغتية والمشروبات واألثاث والمعدات المننزلنينة وأيًضنا النننقنل 

في الرب  الثالث، بينما انخفضت معدالت تضخم أسعار المنازل ال سنينمنا 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم األغتية والمشروبات،

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

 : 0الرسم البياني 

 تضخم أسعار المستهلك )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة(

 : 8الرسم البياني 

 تضخم أسعار المستهلك وأسعار الجملة

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغتاى و السكن 

 : 4الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم تأثيث وتجهيزات المنزل
 وصيانتها، % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم النقل، % التغير على
 أساس سنوي
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 11 الصفحة 

 نشاط الصفقات في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة

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

 :  8الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع السكني(

%.  وغنطنت النمننناطنق النثنالث النرئنينسنينة النريناض ومنكنة 29-بنسبة 

  % من إجمالي الصفقات العقارية في المملكة. 81والمنطقة الشرقية 

انخفضت قيمنة الصنفنقنات النعنقنارينة بنننسنبنة  2118في الرب  الثالث من 

% على أسناس سنننوي.  وكنان هنتا االننخنفناض واضنًحنا بنالنننسنبنة 41

% عنلنى أسناس 18-للعقارات التجارية على وج  النخنصنوص بنمنعندل 

سنوي. وعلى العكس انخفضت إجمالي قيمة الصفقات للعقارات السنكنننينة 

 :  3الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 :  4الرسم البياني 

 (8102 -توزيع قيم الصفقات حسب المناطق )الربع الثالث 

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

 قيمة الصفقات العقارية المنفتة في الرب ، % على اساس سنوي

 عدد الصفقات العقارية المنفتة في الرب ، % على اساس سنوي

 قيمة الصفقات العقارية المنفتة في الرب ، % على اساس سنوي

 قيمة الصفقات العقارية المنفتة في الرب ، % على اساس سنوي

 عدد الصفقات العقارية المنفتة في الرب ، % على اساس سنوي

 منطقة الرياض

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق

 عدد الصفقات العقارية المنفتة في الرب ، % على اساس سنوي
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 مؤشرات األسعار في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

 مؤشر أسعار العقار للقطاعين السكني والتجاري 

 :  8الرسم البياني 

 مؤشر أسعار األراضي للقطاعين السكني والتجاري

% منقنارننة بنننفنس النفنتنرة منن النعنام السنابنق. وقند 1.7-السابق وبنسبة 

ساهمت كل من األراضي البيضاء السكنية والهيناكنل السنكنننينة  النفنينالت 

   والشقق( في هتا التباطؤ. 

واصلت أسعار العقارات بوج  عام  اتجاههنا  2118في الرب  الثالث من 

لالنخفاض، والتي كان قد بدأ منت أرب  سنوات. وازداد اننخنفناض أسنعنار 

العقارات السكنية على وج  الخصوص خالل األشهر النثنالثنة النمناضنينة، 

% مقارنة بنالنربن  2.1-حيث هبط المؤشر الكلي للعقارات السكنية بنسبة 

 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

 :  3الرسم البياني 

  مؤشر أسعار الفلل والشقق للقطاع السكني 

 :  4الرسم البياني 

 مؤشر أسعار المحالت والمراكز للقطاع التجاري
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 إحصاحيات اسواق النفط: اإلنتاع، 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 

منلنينون بنرمنينل ينومنيًنا، بنالنرغنم منن  12.6إلنى  11.9هته الفترة من 

ألف برميل ينومنيًنا وأيًضنا فني  411انخفاض الناتج اإليراني من  بمقدار 

   ألف برميل يوميًا خالل هته الفترة. 181فنزويال بمقدار 

رفعت السنعنودينة إننتناجنهنا منن  2118خالل الفترة من مايو إلى سبتمبر 

منلنينون بنرمنينل ينومنيًنا. كنمنا ارتنفنعنت  11.1إلنى  11النفط الخام من 

ألنف بنرمنينل  111صادرات المنتجات الخام والمكررة بوج  عام بننحنو 

يوميًا خالل الفترة تاتها. في حين زادت أوبك إننتناجنهنا منن النخنام خنالل 

  JODI(المصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

 سعر النفط لخام برنت إنتاج دول األوبك من النفط الخام، باأللف برميل في اليوم 

 سعر النفط لخام غرب تكساس

 المصدر: بلومبيرغ

 صادرات المملكة من إنتاج مصافي التكرير، ألف برميل يومياً.

 : 0الرسم البياني 

 إنتاع وتصدير المملكة من النفط الخام

 : 8الرسم البياني 

 إنتاع و تصدير مصافي التكرير في المملكة

 : 3الرسم البياني 

 إنتاع دول األوبك من النفط الخام 
 : 4الرسم البياني 

 أسعار النفط

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

08/12 08/13 08/14 08/15 08/16 08/17 08/18

29000

30000

31000

32000

33000

34000

09/11 09/12 09/13 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

20

30

40

50

60

70

80

90

11/14 11/15 11/16 11/17 11/18



 

 

 كتاب الرسومات البيانية لالقتصاد السعودي 
8102الربع الرابع   

 11 الصفحة 

 أسعار الصرف األجنبية: مؤشرات معدالت الصرف اآلجلة و الفعالة 

 شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير  

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير  

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجح لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

مؤشر سعر الصرف االسمي والحقيقي الُمقيم تجاريًا لللاير السعنودي فني 

فترة من التوطيد خالل األشهر القليلة الماضية بنعند النزينادة النقنوينة منننت 

  بداية العام.

بالكاد تأثرت األسواق اآلجلة للنقد األجنبي باألحنداث النجنينوسنيناسنينة فني 

اآلونة األخينرة. وزادت النعنالوة اآلجنلنة عنلنى النننقند األجنننبني لنلندوالر 

ننقنطنة أسناس  77شهًرا مؤقتًا بمقدار  12األمريكي/اللاير السعودي لمدة 

في أكتوبر، لكنها بدأت في االنخفاض مرة أخرى في نوفمنبنر. وقند دخنل 

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجح لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : 0الرسم البياني 

 شهر( 08سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير  السعودي )

 : 8الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي و اإلسمي لللاير السعودي

 : 3الرسم البياني 

شهر( في  08سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير السعودي )
 األجل الطويل

 : 4الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي الحقيقي و اإلسمي لللاير السعودي في األجل الطويل
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 أسعار الفاحدة: معدالت سوق النقد، سوق المال و معدالت 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

نقطة أساس. وازدادت فروقات عوائد السندات بالدوالر األمريكي فني  11

 41إلنى  11السعودية عن عوائد سندات الخزانة األمريكية مؤقتًا بمقندار 

نقطة أساس خالل آجال استحقاق مختلفة ننتنينجنة األحنداث النجنينوسنيناسنينة 

 الواقعة مؤخًرا، لكن هتا الفرق قد بدأ بالفعل في معاودة ادراج  من جديد.

في بداية شهر نوفمبر تقلنص النفنارق بنينن سنعنري السناينبنور والنالينبنور 

 11نقطة أساس بعد أن وصل إلنى  18أشهر إلى  1لقرض مدة استحقاق  

نقطة أساس في األشهر السابنقنة. وفني النوقنت تاتن  اسنتنقنر النفنارق بنينن 

سنوات عننند  1الدوالر األمريكي لمدة  -اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

 2146تستحق في 

 2121تستحق في 

 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  لمؤسسة النقد العربي السعودي

 أشهر  1 -السايبور  معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية( 

 المصدر: بلومبيرغ

 : 0الرسم البياني 

 أشهر( 3السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي )

 : 8الرسم البياني 

 سنوات( 0معدل اتفاقيات المبادلة لللاير السعودي مقابل الدوالر االمريكي )

 : 3الرسم البياني 

 الفرق بين عاحد السندات الحكومية األمريكية وعاحد سندات الخزانة األمريكية

 : 4الرسم البياني 

 معدل الفاحدة لمؤسسة النقد و معدل الفاحدة المتداول بين المصارف السعودية

 2126تستحق في 

 اتفاقية اعادة الشراء لمؤسسة النقد العربي السعودي
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 ميزان المدفوعات السعودي

 رب  سنوي -ميزان الحساب الجاري، مليار لاير سعودي

 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

رصيد الحساب المالي  باستثناء التغييرات في األصول االحتياطية األجنبنينة، كنل 
تدفنقنات رأس  -ثالثة أشهر في مليار لاير  + تدفقات رأس المال الداخلة، 

 المال الخارجة (

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

مليار لاير سنعنودي  41بعد أن كان  2118سعودي في الرب  الثاني من 

في الرب  األول. وبوج  عام فقد تُرجم تلك إلى زيادة في احتياطات النننقند 

  .2118مليار لاير سعودي في الرب  الثاني من  49األجنبي بمقدار 

 2118شهد فائض الحساب الجاري زيادة كبيرة فني النربن  النثنانني منن 

مليار لاير فني النربن   11مليار لاير سعودي بعد أن كان  72ليصل إلى 

السابق. ويرج  تلك لالرتفاع الكبير في اإلينرادات منن صنادرات النننفنط 

منلنينار لاير  7-خالل هته الفترة. بينما انخفض عجز الحساب المالي إلى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 رصيد الحساب الجاري

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : 0الرسم البياني 

 ميزان الحساب الجاري

 : 8الرسم البياني 

 التحويالت العاملين االجانب 

 : 3الرسم البياني 

 ميزان الحساب المالي

 : 4الرسم البياني 

 المساهمة في ميزان المدفوعات

 رصيد الحساب المالي

 صافي التغير في االصول االحتياطية االجنبية السهو والخطأ

سنويًا بالمليار لاير  تدفق التحويالت التحويالت المالية من العمالة الوافدة، رب  

 المالية إلى الخارج كجزء من رصيد الحساب الحالي( 
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 تداول: إحصاىات سوق األسهم السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون لاير سعودي

 المصدر: تداول

ملنينار  2.2بينما سجلت الجهات المرتبطة بالحكومة صافي شراء يُقدر بـ 

لاير سعودي وسجلت مؤسسات إدارة المحافظ المالينة النتنقندينرينة صنافني 

  مليار لاير سعودي. 11.1شراء بقيمة 

شهد مؤشر تاسي أداًء متقلبًا في شهر أكتوبر حيث ارتنفن  حنجنم النتنداول 

مليار لاير سعودي على أساس متوسط قيمنة النتنداول النينومنينة.  4.1إلى 

وفي فترة التقلبات الشديدة بشهر أكتوبر باع المستثنمنرون األجناننب  بنمنا 

منلنينار لاير سنعنودي،  7.1فيهم الخليجيين( بما يُقدر في المجمل بنمنبنلنغ 

 األفراد

 المصدر: تداول

 مؤشر السوق الرئيسي

 المتوسط المتحرك لعشرة أسابي  

 المصدر: تداول

 الشركات

 الصناديق المشتركة الجهات تات العالقة بالحكومة

 مؤسسات إدارة المحافظ المالية التقديرية 

 إجمالي المستثمرين األجانب  بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون(

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرحيسي

 : 8الرسم البياني 

 قيمـة التداوالت

 : 3الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية )بالمليار لاير سعودي(

 : 4الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية )بالمليار لاير سعودي(
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 تداول: إحصاىات سوق األسهم السعودي

 االداء من بداية العام كنسبة مئوية، شامالً توزيعات االرباح

 

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور األيسر -ربحية السهم الربعية للمؤشر العام، باللاير السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

، نتوقن  أن تصنل ربنحنينة 2118الرب  الثالث. وبالنسبة إلى العام المالي 

لاير سعودي للعام النمنالني  121لاير سعودي وأن تصل إلى  482السهم 

وبعد التصحيحات األخيرة تنبندو النتنقنينينمنات السنوقنينة منعنتندلنة   .2119

 لتقارب المتوسط طويل األجل على األساس التاريخي والمستقبلي.

واصلت أرباح الشركات على مؤشر تاسي انتعاشها علنى النرغنم منن أن 

ربحية السهم خالل الرب  الثالث يُتوق  أن تنخفض تدرينجنيًنا دون األرقنام 

التي ُسجلت في الرب  الثاني. وفي المقابل شهدت األرباح النتنقندينرينة فني 

لاير سنعنودي تنقنرينبًنا فني  411الرب  الراب  انخفاضا طفيفا لتصل إلنى 

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر(  12مكرر الربحية التاريخي  على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور االيمن -مكرر ربحية السهم التاريخي في المؤشر العام للرب  الراب  

 شهر(  12مكرر الربحية المستقبلي  على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 : 0الرسم البياني 

 8102أداى مؤشرات سوق األسهم السعودي من بداية العام حتى اكتوبر 

 : 8الرسم البياني 

 األرباح الربعية لسوق االسهم السعودي

 : 3الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية التاريخي 

 : 4الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية المستقبلي 
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 نظرة سريعة على االقتصاد السعودي ... حقاحق وأرقام

الفاحدةأسعار النفط، معدالت التضخم وأسعار  الناتج المحلي اإلجمالي و المؤشرات المالية  

 سوق األسهم 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

وبنننسنبنة  2118% فني 2.4نتوق  نمنو االقنتنصناد السنعنودي بنننسنبنة +

. ويأتي هتا االنتعاش بعد الركود التي شهدت  السنننة 2119% في 2.1+ 

الماضية نتيجة تعافي االقتصاد غير النفطي والزيادة المتوقعنة فني الننناتنج 

بالنسبة لقطاع النفط.  وستنظنل السنيناسنة النمنالنينة تنوسنعنينة عنلنى خنلنفنينة 

االرتفاع الكبير في اإليرادات المالية نتيجة ارتفاع أسعار النننفنط وتنطنبنينق 

 تدابير اإلصالح المالي في اآلونة األخيرة.  

واستناًدا إلى أحدث توقعات صندوق النقد الدولي فمنن النمنتنوقن  أن ينننمنو 

. وقند خنفنض 2119و 2118% فني 1.7االقتصناد النعنالنمني بنننسنبنة 

صندوق النقد الدولي في تقريره األخير توقعات النمو العالمي على خلنفنينة 

 الحرب التجارية التي تلوح في األفق.

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

  النسب اآلجلة المجم  عليها( 2119, 2118تم احتساب جمي  النسب على أساس تتابعي باستثناء توقعات عامي 

 

20142015201620172018f2019f

الحساب الجاري و الحساب التجاري

690166209382669645الميزان التجاري )مليار لاير سعودي(

24.36.88.614.922.820.6الميزان التجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

9057.1314310-212.7-277الحساب الجاري )مليار لاير سعودي(

3.72.210.79.9-8.7-9.8الحساب الجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

20142015201620172018f2019f

االرقام الرئيسية )نهاية الفترة(

.14.68.23.7n.a.n.a-0.7العائد االجمالي كنسبة مئوية

18.215.917.21714.613.2نسبة العائد للسعر

2.11.61.71.61.81.7نسبة السعر للقيمة الدفترية

11.510.29.79.512.112.6العائد على حقوق المساهمين

20142015201620172018f2019f

3.43.23.23.73.73.7العالمي

1.82.11.72.32.42.1االقتصادات المتقدمة

2.42.61.52.22.92.5الواليات المتحدة االمريكية

0.82.01.82.42.01.9منطقة اليورو

0.31.10.91.71.10.9اليابان

2.92.21.91.71.41.5المملكة المتحدة

4.74.34.44.74.74.7اقتصادات االسواق الناشئة

7.36.96.76.96.66.2الصين

7.28.07.16.77.37.4الهند

0.21.51.71.8-2.8-0.7روسيا

3.51.01.42.4-3.5-0.1البرازيل

20142015201620172018f2019f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

0.72.42.1-3.74.11.7إجمالي االقتصاد

5.43.40.10.71.62.2القطاع الخاص غير النفطي

3.72.70.61.72.51.7القطاع الحكومي

3.03.22.2-2.15.33.6القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

136-122-238-311-362-71-رصيد المالية العامة )مليار لاير سعودي(

4.3-4.2-9.3-12.9-14.8-2.5-الميزان المالي )% من إجمالي الناتج المحلي(

44142317443570675الدين العام )مليار لاير سعودي(

1.65.813.117.319.421.5الدين العام )% من إجمالي الناتج المحلي(

20142015201620172018f2019f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

99.553.744.154.873.074.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

92.948.843.350.967.068.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

96.249.540.752.471.072.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

9.710.210.59.910.210.5إنتاج المملكة من النفط ) مليون برميل يومياً(

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

0.842.701.30-2.241.222.05تضخم مؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي(

0.861.552.041.902.903.50السايبور لثالث أشهر 

0.250.500.751.502.503.25الريبو العكسي

2.002.002.002.003.003.75الريبو االساسي
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 بيان إخالء المسؤولية:

تم جم  المعلومات الواردة في هتا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأن  موثوق بها. في حين اتختت كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائ  الواردة في هتا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في هته الوثيقة هي عادلة ومعقولة، وم 

تلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وج  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

الواردة في هتا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هتا التقرير ليس، وليس المقصود ب  أن يفسر على أن ،  عرض للبي  أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء علي ، فإن  يجب عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هتا التقري

الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهتا التقرير أو محتويات ، 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 هتا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار إليها في هتا التقرير

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

فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة م  أية آراء او التنبؤات او 

 التوقعات  واردة في هتا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن  هته اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخض  لبعض

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

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هتا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس 

 .بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لتلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

هتا التقرير يقدم معلومات تات طاب  عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولتلك، فإن  ال يقصد 

بهتا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخت بعين االعتبار الوض  المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو 

االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخات أي قرار بخصوص  االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من توي 

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

ال يحق نسخ أو توزي  هتا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجمي  المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في  محمية بموجب 

 القواعد ولوائح حقوق الطب  والنشر.
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