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الثاني. 7102توقع استمرار نمو الناتج المحلي اإلجمالي سلبًيا في نصف   

 النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لالقتصاد الكلي، بشكل ربعي % على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

يعتمد تعقب الننناتنج النمنحنلني اإلجنمنالني  

نا  على نموذج لالقتصاد القياسي مسنتنخندم 

آخنر النمننؤشنرات االقننتنصنادينة الشنهنريننة 

لنتننقننديننر مننعنندالت نننمننو الننننناتننج الننمننحننلنني 

اإلجمالي المتزامنة منعنهنا.  حنينع تنوقن  

استمرار االقتصاد الكلي في تحقنينق ننمنو 

 سلبي في الرب  الثالع.

،     7102شهد االقتصاد السعودي نمواً سلبياً في الناتج المحلي اإلجمالي في الرربرعريرو اوول والرثرانري مرو 

وهو التوجه المتوقع له االستمرار حتى الربع الثالث، حسب نموذج تعقب الناتج المحلي اإلجمالي. ويررجرع 

 ذلك إلى االنكماش الواضح الذي شهده قطاع النفط مع التعافي الفاتر الذي يمر به االقتصاد غير النفطي. 

في الوقت الذي ال زالت فيه مؤشرات االقتصاد المحلي غير النفطي تعطي صورة متباينة عو الربع الرثرالرث 

.  وفي حيو إو مؤشرات اإلنفاق الخاص ومناخ اوعمال توضح محدودية النشراط االقرترصرادي، 7102مو 

 إال إو صادرات القطاع غير النفطي ووارداته قد أبدت مؤشرات غير حاسمة تدل على انتعاشه.

 9توضح أرقام الميزانية المالية الربع سنوية اوخيرة تقلص العجز المالي على نحرو مرلرحرود برعرد م ضري 

أشهر مو هذه السنة مقارنًة بالعام الماضي. وهو اومر الراجع إلى ارتفاع العوائد على نحرو مرلرحرود، مرع 

 أشهر. 9ثبات اإلنفاق المالي اإلجمالي بصورة عامة عند مستويات السنة الماضية بعد مرور 

. لريرتروقرف 7102مو جانب آخر، دهرت على سوق العقار بعض عالمات االستقرار في الربع الثالث مرو 

تقريباً االنخفاض في حجم المعامالت الذي امتد إلى فترة طويلة على مدار العاميو الماضيو. لرتربردأ أسرعرار 

 العقارات بصورة عامة في االستقرار.

ال زالت السعودية ملتزمة بصورة الفتة باتفاقية اووبك لخفض اإلنتاج وبوجه خاص خرفرض إنرتراجرهرا عرو 

السقف المستهدف. وإذا أضفنا هذا العامل إلى الطلب العالمي القوي على النفط، نجرد أنرهرمرا السربرب ورا  

 .7102قوة أسعار النفط في النصف الثاني مو 

حافدت سوق اوسهم السعودية حتى اآلو على التداول في نرطراق ضريرق لرلرذرايرة هرذه السرنرة. انرخرفرضرت 

التقييمات مجدًدا لتعود إلى المتوسط بعيد المدى، بعد الضعف اوخير الذي انتابها منذ شهر أكتوبرر وعرقرب 

 .7102االنتعاش الواضح في اورباح على مدار 

نموذج تعقب نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد الكلي، شهنرينا ، % عنلنى 
 أساس سنوي 
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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 عنلنى أسناس 
 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

. ويرج  ذلك في المقام األول إلى أداء قطاع الننفنط، النذي أظنهنر 2107
ا اللتزام المنمنلنكنة الشنديند بناتنفناقنينة  انكماشا  واضحا  في الرب  الثالع نظر 

 أوبك لخفض اإلنتاج.

سيستمر نمو االقتصاد السعودي، حسب ننمنوذج تنعنقنب الننناتنج النمنحنلني 
اإلجمالي الُمحدع بصفة شهرية والذي تتطابق تقديراته م  معندالت ننمنو 
الناتج المحلي اإلجمالي وبناء  على آخر المؤشرات االقتصنادينة الشنهنرينة 
لنمو االقتصاد السعودي الحقيقي، في النطاق السنلنبني لنلنربن  النثنالنع منن 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لالقتصاد الكلي، % النتنغنينر النربنعني عنلنى 
 اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 نسبة التغير السنوي في معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي 

نموذج تعقب نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد الكلي، شهريا ،    نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلك 

 % على أساس سنوي 

 : 0الرسم البياني

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 7الرسم 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 والودائع لدى البنوك التجارية

 القاعدة النقدية، % على اساس سنوي

 (، % على اساس سنوي0عرض 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

خالل الرب  الثالع. وفي الوقت نفسه، استمر االئتمان الموجه إلى القطناع 
ا بالرب  الثالع، ولكننه اسنتنقنر فني حندود  % 2.1-الخاص في النمو سلبي 

 على أساس سنوي.  

  و 2بدأت معدالت نمو مجامي  النقدية األوسن  ننطناق نا منن النفنئنتنينن  ن
، بسنبنب 2107  في االتجاه نحو االننخنفناض بنالنربن  النثنالنع منن 1 ن

انخفاض إيداعات العمالء لدى البنوك التجارية. وخالفا  للرب  النثنانني، لنم 
ُتنقل أي إيداعات إضافية من الجهات الحنكنومنينة إلنى النبنننوك النتنجنارينة 

 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 )و

 : 7الرسم البياني 

 (3( و )و7معدل نمو المجاميع النقدية )و

 : 3الرسم البياني 

 نمو االئتماو للقطاع الخاص

 : 4الرسم البياني 

 نمو ودائع البنوك التجارية 

 المحور االيسر -أساس سنويالودائ  لدى البنوك التجارية، % 
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 نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك التجارية

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

في الرب  النثنالنع،  07.4إلى  01.0الودائ  بالنسبة للقطاع الحكومي من 
حيع واصلت الحكومة برنامنجنهنا النخناص بناصندار السننندات النمنحنلنينة 

منلنينار    12ورفعت البنوك التجارية من السندات في حيازتها بمقدار 
 سعودي.

ونتيجة لالنخفاض في إيداعات عنمنالء النبنننوك النتنجنارينة، ازداد منعندل 
 86.8القروض إلى الودائ  بالنسبة للقطاع الخاص في الرب  الثالنع منن 

، إال أنه ال زال إلى حد بعيد دون أعلى معدالته المتنحنقنقنة فني 88.1إلى 
. وقنفنز فني  نذه األثننناء منعندل النقنروض إلنى 2106الرب  الثالع من 

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

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

 إجمالي القروض إلى القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كنسبه )%( من إجمالي
 الودائ  لدى البنوك

 : 0الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الخاص

 : 7الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الحكومي

 : 3الرسم البياني 

 القروض إلى الودائع على المدى الطويلمعدالت 

 : 4الرسم البياني 

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

منلنينار  26الودائ  الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنمنقندار 
منلنينار   فني النربن   07  في الرب  الثالع عقب انخفاضها بمقدار 

مليار  ، بنننهناينة النربن  النثنالنع منن  601الثاني.  وبلغت  ذه الودائ  
 .2101% مقارنة بذروتها في أكتوبر 61، أي بمعدل انخفاض 2107

مليار    18 بطت االحتياطيات الرسمية من العمالت األجنبية بمقدار 
مليار في الرب  الثانني.  11في الرب  الثالع بعد االنخفاض السابق بمعدل 

، أي 2107مليار   م  نهناينة النربن  النثنالنع منن  0821لتصل إلى 
. وانخفضنت 2104% أدنى من أعلى مستوياتها في أغسطس 11بمعدل 

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

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار  ، المحور األيسر“ساما”اجمالي الودائ  الحكومية لدى 

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار  “ساما”إجمالي الودائ  الحكومية لدى  ، مليار  “ساما”إجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

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

 : 0الرسم البياني 

 “ساما”احتياطي النقد االجنبي لدى 

 : 7الرسم البياني 

 “ساما”إجمالي الودائع الحكومية لدى 

 : 3الرسم البياني 

 على المدى الطويل“ ساما”احتياطي النقد االجنبي لدى 

 : 4الرسم البياني 

 على المدى الطويل“ ساما”إجمالي الودائع الحكومية لدى 
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 الرصيد المالي الربع سنوي والديو الحكومي المستحق

ا مستوينات  166مقابل  مليار  (، دون أن يتجاوز اإلنفاق المالي عموم 
مليار  (.  ارتفعت مسنتنوينات  169مليار مقابل  172السنة الماضية )

مليار  ، لنينصنل فني  نذه السنننة  19الدين المستحق حتى اآلن بمعدل 
 مليار  . 176إلى 

تظهر أرقام الميزانية المنالنينة النربن  سنننوينة األخنينرة اننخنفناض النعنجنز 
% أقل من عجز السنننة 41أشهر بمعدل يقترب من  9المجم  بعد مضي 

نا بنارتنفناع  211-مليار   مقابل  020-الماضية ) مليار  (. مندفنوع 
منلنينار  411أشنهنر منن السنننة ) 9العوائد على نحو ملحوظ بعد مرور 

 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 

 العائدات المالية الربع سنوية )مليار لاير سعودي( 

 : 7الرسم البياني 

 النفقات المالية الربع سنوية )مليار لاير سعودي( 

 : 3الرسم البياني 

 العجز /الفائض المالي الربع سنوي )مليار لاير سعودي( 

 : 4الرسم البياني 

 الديو الحكومي المستحق )نهاية الربع( 

 إنفاق رأسمالي 

 الدين الحكومي المستحق بالعملة األجنبية 



 

 

 كتاب الرسومات البيانية لالقتصاد السعودي 
7102نوفمبر  

 7 الصفحة 

 مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة اوجنبية الذير نفطية

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

أخرى، أظهرت أرقام التجارة الخارجية نظرة بنَّاءة أكبنر لنالقنتنصناد من  
التحول اإلينجنابني النواضنن فني ننمنو صنادرات النقنطناع غنينر النننفنطني 

 .2107ووارداته بالرب  الثالع من 

استمرت مؤشرات اإلنفاق الخاص فني تنقندينم صنورة منتنبناينننة فني ربن  
% 01الثالع. حيع تراج  نمو عمليات نقاط البي  إلنى منا دون  2107

في سبتمبر، بينما شهدت عمليات السحب من الصنراف اآللني اننخنفناضنا  
% على أساس سنوي في الشهر ننفنسنه. ومنن نناحنينة 01.4-حادا  بمعدل 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات الغير نفطية، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرك لثالع أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 الواردات، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرك لثالع أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 عمليات نقاط البي ، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرك لثالع أشهر، % التغير على أساس سنوي

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

 المتوسط المحرك لثالع أشهر، % التغير على أساس سنوي

 : 0الرسم البياني 

 عمليات نقاط البيع

 : 7الرسم البياني 

 عمليات أجهزة الصرف اآللي

 : 3الرسم البياني 

 نمو الصادرات الذير نفطية 

 : 4الرسم البياني 

 نمو الواردات
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 مؤشرات مناخ اوعمال للقطاع الخاص الذير نفطي

 المجم  لمديري المشتريات“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات لإلنتاج“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

. ويسري ذلك على المؤشر المركب وعناصره الرئيسية، مثل 2106من 
 اإلنتاج والطلبيات الجديدة. 

استمرت مؤشرات مديري المشتريات السعودية في النتنقنلنب عنلنى أسناس 
على المدى المتوسط )المتوسط المنتنحنرك لنمندة  -شهري، ولكن م  توجه

نحو التد ور التدريجي في مناخ أعمال االقتصاد غير النفنطني  -أشهر( 6
، بعد فترة االنتعاش النتني بندأت بنالنربن  النرابن  2107بالرب  الثالع من 

 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 

 : 7الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 : 4الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات وسعار اإلنتاج
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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

% منن النمنؤشنر النكنلني. سناعندت 22والمشروبات، الذي يظهر بنوزن 
الضرائب غير المباشرة المفروضة على المشروبات الغازية منن جناننب، 
وتلك المفروضة على منتجات التبن  منن جناننب آخنر بشنهنر ينوننينو فني 

 تخفيف ضغط االنكماش. 

حافظ التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك السعودي على اتجا نه ننحنو 
% على أسناس سنننوي 1.0-، بمعدل 2107االنكماش بالرب  الراب  من 
% في شهر مايو. وُيعزى  ذا النتنبناينن 1.7-في سبتمبر بعد وصوله إلى 

بصورة جزئية إلى تضاؤل معدل اإلنكماش في المؤشر الفرعي لنغغنذينة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

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

 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(

 : 7الرسم البياني 

 تضخم أسعار المستهلك وأسعار الجملة

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الذذا  و السكو 

 : 4الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 

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

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

 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(

السابق ألوانه معرفة إذا كان  ذا التوجه سنينتنعنزز فني األربناع السنننوينة 
 القادمة أم ال.

، بنوادر 2107شهد سوق العقارات السنعنودي، فني النربن  النثنالنع منن 
. ليتوقنف 2104االستقرار بعد فترة طويلة من االنخفاض بدأت م  نهاية 

تقريبا  االنخفاض السنوي في حجم النمنعنامنالت وأعنداد نا. ويسنري  نذا 
على السوق الكلية، ال سيما في مجال العقنارات النتنجنارينة.  ال زال منن 

 :  3الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 :  4الرسم البياني 

 الربع الثاني( - 7102توزيع قيم الصفقات حسب المناطق )

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

 قيمة الصفقات العقارية المنفذة في الرب ، % على اساس سنوي

 عدد الصفقات العقارية المنفذة في الرب ، % على اساس سنوي

 قيمة الصفقات العقارية المنفذة في الرب ، % على اساس سنوي

 قيمة الصفقات العقارية المنفذة في الرب ، % على اساس سنوي

 عدد الصفقات العقارية المنفذة في الرب ، % على اساس سنوي

 منطقة الرياض

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق

 عدد الصفقات العقارية المنفذة في الرب ، % على اساس سنوي
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 مؤشرات اوسعار في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

 مؤشر أسعار العقار للقطاعيو السكني والتجاري 

 :  7الرسم البياني 

 مؤشر أسعار اوراضي للقطاعيو السكني والتجاري

كذلك مالحظة االستقرار العام في أسعنار النعنقنارات السنكنننينة )النفنينالت 
 والشقق( والمباني التجارية )المراكز والمحالت والمعارض(. 

بدأت أسعار العقارات  ي األخنرى فني االسنتنقنرار، لنتنحنذو حنذو حنجنم 
المعامنالت. ولنم تنتنوقنف أسنعنار األراضني النتنجنارينة عنن االننخنفناض 

.  يشهد القطاع السكني، من نناحنينة 2107التدريجي في الرب  الثالع من 
أخرى، ارتفاعا  في أسعار األراضي للرب  الثاني علنى النتنوالني. وينمنكنن 

 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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 إحصائيات اسواق النفط: اإلنتاج، التصدير، التكرير و اوسعار 

 إنتاج المملكة من النفط الخام، ألف برميل يوميا  

 صادرات المملكة من النفط الخام، ألف برميل يوميا  

 (JODIالمصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات )

 إنتاج مصافي التكرير في المملكة، ألف برميل يوميا  

 (JODI)المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

المستوى المستهدف لشهر سبتمبر.  وُيعزى االنتعاش األخير فني أسنعنار 
نا إلنى  النفط، في المقام األول، إلى  ذا االلتزام الكبير باتفاقية األوبك، جننب 

 .2107جنب م  معدل النمو الشديد الذي شهده االقتصاد الدولي في 

مليون برمنينل،  9.79وصل اإلنتاج السعودي الخام في شهر سبتمبر إلى 
مليون برمينل.  01.16ليصبن بذلك أقل من سقف اإلنتاج المستهدف عند 

وال زال االلتزام بوجه عام باتنفناقنينة األوبنك من  النمنننتنجنينن منن خنارج 
% عنن 4المنظمة في مستوى مرتف  م  تحقنينق خنفنض فنعنلني بنمنعندل 

 المصدر: بلومبيرغ

 إسهام أعضاء األوبك في تحقيق خفض اإلنتاج المستهدف

إسننهننام النندول غننيننر األعضنناء فنني تننحننقننيننق خننفننض اإلنننتنناج الننمننسننتننهنندف                         
 مليون برميل في اليوم(  0.72%=  خفض اإلنتاج المستهدف بمعدل 011)

 سعر النفط لخام برنت

 سعر النفط لخام غرب تكساس

 المصدر: بلومبيرغ

 صادرات المملكة من إنتاج مصافي التكرير، ألف برميل يوميا  

 : 0الرسم البياني 

 إنتاج وتصدير المملكة مو النفط الخام

 : 7الرسم البياني 

 إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة

 : 3الرسم البياني 

 االلتزام باتفاق خفض اإلنتاج 
 : 4الرسم البياني 

 أسعار النفط
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 أسعار الصرف اوجنبية: مؤشرات معدالت الصرف اآلجلة و الفعالة 

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

 المصدر: بلومبيرغ

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

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجن لل  السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 11بسبب انخفاض أسنعنار النننفنط آننذاك إلنى منا دون  2106في يناير 

دوالر أمريكي.  أدى انتعاش الدوالر األمريكي فني اآلوننة األخنينرة إلنى 

ا لعافيته بعد فترة من ضعفه بندأت  نذا  م تجاري  استرداد مؤشر ال  الُمقوَّ

 العام.

ا العالوة اآلجلة على النقد األجنبي مقابل ال  تدريجيا  من   ارتفعت مجدد 

بداية شهر نوفمبر، نتيجة لغحداع الجيوسياسينة األخنينرة النتني شنهندتنهنا 

السعودية والمنطقة، إال أنها ال تزال منخفضة بشكل واضن عنن ذروتنهنا 

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجن لل  السعودي

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجن لل  السعودي

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجن لل  السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : 0الرسم البياني 

 شهر( 07سعر الصرف اآلجل للدوالر اومريكي مقابل اللاير  السعودي )

 : 7الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي و اإلسمي لللاير السعودي

 : 3الرسم البياني 

شهر( في اوجل  07سعر الصرف اآلجل للدوالر اومريكي مقابل اللاير السعودي )

 : 4الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي الفعلي و اإلسمي لللاير السعودي في اوجل الطويل
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 أسعار الفائدة: 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 بال  السعودي )

 سنوات( 1معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريكي )

 المصدر: بلومبيرغ

ننقنطنة أسناس.  41البنوك السعودية وسعر فائدة بنوك لندن إلنى حنوالني 
سنننوات،  1ويمكن مالحظة تقلص الفارق نفسه في أسعار المقايضة لمدة 

حيع انخفض الفارق بين سعر ال  السعودي والندوالر األمنرينكني إلنى 
نقطة أساس في شهنر ينوننينو منن  011نقطة أساس بعد وصوله إلى  91

  ذا العام. 

 1استقر سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لقرض مندة اسنتنحنقناقنه 
.  ومن  2107% منذ نهاية النربن  النثنانني منن 0.81أشهر عند حوالي 

الهبة التي شهد ا سعر الفائدة السائد بنينن بنننوك لننندن لنقنرض بنالندوالر 
نقناط أسناس إلنى  01أشهر بمعدل يتراوح من  1األمريكي مدة استحقاقه 

% أثناء الرب  الثالع، تقلَّنص تنبنعنا  لنه، النفنارق بنينن سنعنر فنائندة 0.41

 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 

 أشهر( 3السابيور مقابل الاليبور بالدوالر اومريكي )

 : 7الرسم البياني 

...... 

 : 3الرسم البياني 

 الفرق بيو عائد السندات الحكومية اومريكية وعائد سندات الخزانة اومريكية

 : 4الرسم البياني 

 معدل الفائدة لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بيو المصارف السعودية

 سنوات 01
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 ميزاو المدفوعات السعودي

 رب  سنوي -ميزان الحساب الجاري، مليار   سعودي

 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

 المال الخارجة (

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

الرب  الثاني. انخفضت معدالت استنزاف احتياطيات النقد األجنننبني، منن 
المنظور متوسط المدى، بشنكنل واضنن وإجنمنالني عنلنى مندار النعنامنينن 

 الماضيين.

أظهر كل من الحساب الجاري ورصيد الحساب المالي في النربن  النثنانني 
مليار  . بيد أن أصول احتياطي النننقند  22فائضا  باجمالي  2107من 

نا بنمنعندل  األجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي قد شهدت اننخنفناض 
مليار   فني  16مليار   جراء السهو والخطأ المقدر سلبيا  بقيمة  14

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 رب  سنوي -صافي التغير في االحتياطي األجنبي، مليار   سعودي رصيد الحساب الجاري

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : 0الرسم البياني 

 ميزاو الحساب الجاري

 : 7الرسم البياني 

 الحساب المالي

 : 3الرسم البياني 

 المساهمة في ميزاو المدفوعات

 : 4الرسم البياني 

 صافي التذير في االحتياطي اوجنبي

 رصيد الحساب المالي

 صافي التغير في اصول احتياطي النقد االجنبي الخطأ والسهو
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 تداول: إحصا ات سوق اوسهم السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون   سعودي

 المصدر: تداول

ضعفه نتيجة للسوق محددة النطاق وانخفاض التقلب وقنلنة نشناط النطنرح 
. استقر متوسط قيمة التداول النينومني 2107لالكتتاب العام األولي خالل 

 مليار  .  1في حدود 

 6811في التداول على نطاق ضيق منن  2107استمر مؤشر تاسي في 
حتى اآلن. وشهد السوق في اآلونة األخينرة بنعنض الضنعنف  7111إلى 

الذي أعقبه الدعم مرة أخرى بفضل مشتريات الصننادينق النخناصنة )ذات 
الصلة بالحكومة(. ولم ينجن حجم النتنداول فني  نذه األثننناء فني تنجناوز 

 األفراد

 المصدر: تداول

 مؤشر السوق الرئيسي

 المتوسط المتحرك لعشرة أسابي  

 المصدر: تداول

 الشركات

 الصناديق المشتركة الجهات ذات العالقة بالحكومة

 األفراد ذوي القيمة الصافية المرتفعة )والمستثمرين العقاريين الدوليين(

 إجمالي المستثمرين األجانب )بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون(

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرئيسي

 : 7الرسم البياني 

 قيمـة التداوالت

 : 3الرسم البياني 

 صافي المشتريات اوسبوعية حسب الملكية

 : 4الرسم البياني 

 صافي المشتريات اوسبوعية حسب الملكية
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 تداول: إحصا ات سوق اوسهم السعودي

 االداء من بداية العام كنسبة مئوية، شامال  توزيعات االرباح

 

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور األيسر -ربحية السهم الربعية للمؤشر العام، بال  السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

السعر إلى الربن )مكرر الربحية( األخيرة، لتنصنل إلنى مسنتنوى منمناثنل 
للمتوسط بعيد المدى. وينطبق األمر ذاته على مكرر الربحية المستنقنبنلني، 

 حيع يتفق المستوى الحالي م  القيمة المتوسطة بعيدة المدى.

نا منن بنداينة  حنتنى تنارينخنه  2107تميز مؤشر تاسي بأدائه الثابت تقريب 
%(، وذلنك عنلنى أسناس النعنائند اإلجنمنالني )أي 1.7-بنهناينة أكنتنوبنر )

ا فني النربن   بتضمين توزيعات األرباح(. وارتفعت أرباح الشركات مجدد 
، ملقية بظاللها على االنخنفناض النتندرينجني فني نسنبنة 2107الثالع من 

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر(  02مكرر الربحية التاريخي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 المصدر: بلومبيرغ

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

 شهر(  02مكرر الربحية المستقبلي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 : 0الرسم البياني 

 7102أدا  مؤشرات سوق اوسهم السعودي مو بداية العام حتى يوليو 

 : 7الرسم البياني 

 اورباح الربعية لسوق االسهم السعودي

 : 3الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية التاريخي 

 : 4الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية المستقبلي 
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 ندرة سريعة على االقتصاد السعودي ... حقائق وأرقام

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

 سوق اوسهم 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

% فني 1.8-نتوق  انخفاض معدالت نمو االقنتنصناد السنعنودي بنحنوالني 
.  و ذا التبناطنؤ ننتنينجنة 2106% الذي حققه في 0.4، بعد معدل 2107

، ننتنوقن  2108. وفيما يخنص 2107لخفض إنتاج القطاع النفطي خالل 
%(، بنالنتنزامنن من  0.1أن يشهد القطاع النفنطني اننتنعناشنا  تندرينجنينا  )+

االنتعاش المحدود المستمر الذي سيشهده القطاع النخناص غنينر النننفنطني، 
%. وُينتنوقن  1.9ليسجل إجمالي نمو الناتج المحلي اإلجمالي ما نسنبنتنه +

 2107% من الناتج المحلي اإلجمالني فني 7.0تراج  العجز المالي إلى 
 .2108% في 1.7وإلى 

ا إلى أحدع توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المنتنوقن  أن ينننمنو  واستناد 
.  2108% فني 1.7، وبنسبة 2107% في 1.6االقتصاد العالمي بنسبة 

نا بنننمنو  وُيتوق  أن يكون تسارع  نذا النننمنو عنلنى ننطناق واسن ، مندفنوع 
 االقتصاديات المتقدمة والناشئة. 

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

 م )النسب اآلجلة المجم  عليها(2107تم احتساب جمي  النسب على أساس تتابعي باستثناء التوقعات لعام 

 * توقعات

20132014201520162017f2018f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

108.799.553.744.154.055.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

98.092.948.843.350.052.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

105.996.249.540.752.053.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

9.69.710.210.510.010.1إنتاج المملكة من النفط ) مليون برميل يومياً(

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

0.103.50-3.522.682.183.50تضخم مؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي(

0.960.861.552.042.102.75السايبور لثالث أشهر 

0.250.250.500.751.502.00الريبو العكسي

2.002.002.002.002.002.50الريبو االساسي

20132014201520162017f2018f

الحساب الجاري و الحساب التجاري

835690166209356385الميزان التجاري )مليار لاير سعودي(

29.824.36.88.714.014.7الميزان التجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

1036197-213-508277الحساب الجاري )مليار لاير سعودي(

4.32.43.7-8.7-18.19.8الحساب الجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

201220132014201507/0510/17

االرقام الرئيسية )نهاية الفترة(

0.7-14.68.2-9.330.20.7العائد االجمالي كنسبة مئوية

14.416.418.215.917.214.4نسبة العائد للسعر

1.82.02.11.61.71.5نسبة السعر للقيمة الدفترية

12.312.211.510.29.710.7العائد على حقوق المساهمين

20132014201520162017f2018f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

0.80.9-2.73.74.11.4إجمالي االقتصاد

7.05.43.40.11.21.0القطاع الخاص غير النفطي

5.13.72.70.50.80.5القطاع الحكومي

3.21.0-1.62.15.33.4-القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

150-180-311-362-71-180رصيد المالية العامة )مليار لاير سعودي(

5.7-7.1-13.0-15.0-2.5-6.4الميزان المالي )% من إجمالي الناتج المحلي(

6044142317432546الدين العام )مليار لاير سعودي(

2.11.65.813.217.020.8الدين العام )% من إجمالي الناتج المحلي(

20132014201520162017f2018f

3.33.43.23.23.63.7العالمي

1.21.82.11.72.22.0االقتصادات المتقدمة

1.52.42.61.62.22.3الواليات المتحدة االمريكية

0.40.82.01.82.11.9-منطقة اليورو

1.60.31.11.01.50.7اليابان

1.72.92.21.81.71.5المملكة المتحدة

5.04.74.34.34.64.9اقتصادات االسواق الناشئة

7.77.36.96.76.86.5الصين

6.97.28.07.16.77.4الهند

0.21.81.6-2.8-1.30.7روسيا

3.60.71.5-3.8-2.70.1البرازيل
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 بيان إخالء المسؤولية:

تم جم  المعلومات الواردة في  ذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائ  الواردة في  ذا التقرير  ي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في  ذه الوثيقة  ي عادلة ومعقولة، وم 

ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

الواردة في  ذا التقرير  ي كاملة أو خالية من أي خطأ.  ذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه،  عرض للبي  أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فانه يجب عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها  ذا التقري

الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، 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  ذا 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  ذا التقرير

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

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

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

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

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

 .بالضرورة مؤشرا لغداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبل  المستثمر في األصل

 ذا التقرير يقدم معلومات ذات طاب  عام وال يعتبر  ظروف ، وأ داف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فانه ال يقصد 

بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الوض  المالي الخاص و/أو األ داف االستثمارية الخاصة و/أو 

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

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

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

 القواعد ولوائن حقوق الطب  والنشر.
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