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 1 الصفحة 

% في الربع االول من عام 0.1تظهر احدث البيانات للناتج المحلي االجمالي ان االقتصاد قد نما بمعدل 

%، بينما انخفض 1.0م مقارنة بنفس الربع مع العام الماضي. حيث نما القطاع النفطي بمعدل 6102

 % لنفس الفترة.1.6النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بمعدل 

تشير المؤشرات النقدية و المالية إلى استمرار تباطؤ االقتصاد الغير نفطي في الربع الثاني من هذا 

العام. في ذات الوقت تشير مؤشرات االنفاق الخاص الى دخول حالة من االستقرار خالل منتصف هذا 

 العام. 

 بدأت مؤشرات مناخ االعمال في االرتفاع في يونيو ويوليو مشيرًة الى ارتداد االقتصاد الغير نفطي. 

تراجع تضخم أسعار المستهلك في االشهر االخيرة بشكل تدريجي وذلك بعد ان ارتفع بسبب الزيادة في 

 أسعار الطاقة في بداية هذا العام، مشيرا بذلك الى عدم وجود ضغوط تضخمية. 

م  باتجاه 6102ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية و إنتاج أوبك للنفط الخام في منتصف عام 

مستويات قياسية. في هذه االثناء انخفضت صادرات المملكة من النفط الخام من المستوى المرتفع 

 الذي شوهد في بداية هذا العام.  

تظهر ارقام ميزان المدفوعات للربع االول لهذا العام تحسناً في ميزان كل من الحساب الجاري و 

 الحساب المالي.

ظلت التداوالت في سوق االسهم السعودي "تداول" ضمن نطاق محدود و قيم تداول منخفضة مؤخراً. 

الجدير بالمالحظة ان المستثمرين االجانب حققوا صافي مشتريات في السوق خالل االربع اشهر 

 الماضية.

 االقتصاد السعودي في طريقه إلى التعافي
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 مؤشرات مناخ االعمال  في المملكة العربية السعودية
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 لمديري المشتريات للطلبات الجديدة“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

تعتمد مؤشرات مديري المشترياات عالاى 

شااركااة سااعااوديااة فااي  144اسااتااطاا ع 

القطاع الخاص غير النفطاي. الاقايام فاوق 

نقطة تشير إلاى تاوجاو تاوساعاي فاي  14

 انشطة القطاع الخاص. 
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 2 الصفحة 

 الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد و القطاعات المؤسسية

 : الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي0الرسم البياني 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ل قتصاد، % التغير الربعي على اساس سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي، % التغير الربعي على اساس سنوي

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

 اساس سنوي

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

 الربعي على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

معامل امتصاص التضخم للناتج المحلي االجمالي لالاقاطااع الاخااص غايار 

%، والذي يأخذ اتاجاا اا ماغااياراف لا رتافااع الاحااد فاي 4.3النفطي بنسبة 

مؤشر أسعار المستهلك و الحاصل نظرا الرتفاع اسعار الطاقة فاي الارباع 

 االول من  ذا العام. 

%  ماقاارناة 1.1م بنسبة  2416نما االقتصاد ككل في الربع االول  من 

م. كما نما القطاع النفطي بشكل قوي بناساباة  2411بنفس الربع من عام 

%، اما نسب النمو الحقيقة و االسمية للقطاع الخاص غيار الانافاطاي 1.1

%  على التوالي مما يعني انخفاضاف فاي 41% و .4.2فد انخفضت إلى 

 : الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد والقطاع الخاص غير النفطي3الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

 النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي ل قتصاد

 النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : معامل امتصاص التضخم و مؤشر أسعار المستهلك4الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واالسمي للقطاع الخاص6الرسم البياني 

 غير النفطي                     

 نسبة التغير السنوي في معامل امتصاص التضخم إلجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص

 نسبة التغير السنوي في تضخم مؤشر أسعار المستهلك 
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 المجاميع النقدية، ونمو القروض والودائع لدى البنوك التجارية

 (0: معدل نمو القاعدة النقدية و إجمالي عرض النقود )ن0الرسم البياني 

 القاعدة النقدية، % التغير على اساس سنوي

 (، % التغير على اساس سنوي1عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 (، % التغير على اساس سنوي2عرض النقود )ن

 (، % التغير على اساس سنوي3عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نمو القروض إلى القطاع الخاص3الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، % التغير على اساس سنوي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نمو الودائع لدى البنوك التجارية4الرسم البياني 

 (3( و )ن6: معدل نمو المجاميع النقدية )ن6الرسم البياني 

أما نمو االئتمان فقد تباطأ بشكل تدريجي في الارباع الايااناي  باناساباة ناماو 

% في شهر يونيو من  ذا العام. اما معدل نمو ودائع الاعاما ء 8.6سنوية 

 % لنفس الفترة.3.1-في البنوك فقد استمر في الهبوط وذلك بنسبة 

بدأت القاعدة النقدية )الاناقاد الاماصادر و ودائاع الاباناوك الاتاجاارياة لادى 

م ولكن  ذا التعافاي 2416مؤسسة النقد( في التعافي في الربع الياني من 

 لم يتحول بعد الى نسب نمو عالية في المجامع النقدية االوسع. 

                  

 قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % التغير على اساس سنوي

 إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، % التغير على اساس شهري قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % التغير على اساس شهري
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 نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك التجارية

 : نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الخاص0الرسم البياني 

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبو )%( من إجمالي الودائع لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبو )%( من إجمالي الودائع لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نسبة القروض إلى الودائع على المدى الطويل3الرسم البياني 

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

 للقروض إلى الودائع على المدى الطويل : المعدل الكلي4الرسم البياني 

 : نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الحكومي6الرسم البياني 

منخفضة اذا ما قورنت بالنسب في اوائل العقد الماضي عندما كاان الاديان 

 الحكومي أكبر بكيير مما  و عليو اليوم.

بلغت نسبة القروض الى الودائع للقطاع الخااص فاي الاباناوك الاتاجاارياة 

م. كاماا 2448م و و مستوي لم يشا د منذ عام 2416% في يونيو 94

استمرت نسبة القروض للودائع للقطاع الحكاوماي بااالرتافااع وذلاك مان 

% في يونيو ، و ي نسبة ال تازال 12.7% في مارس لتصل الى 14.4

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبو )%( من إجمالي الودائع لدى البنوك

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبو )%( من إجمالي الودائع لدى البنوك

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

 الودائع لدى البنوك
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 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(: العناصر الرئيسية للموجودات والمطلوبات

 “ساما”: احتياطي النقد االجنبي لدى 0الرسم البياني 

 على المدى الطويل“ ساما”: إجمالي الودائع الحكومية لدى 4الرسم البياني  على المدى الطويل“ ساما”: احتياطي النقد االجنبي لدى 3الرسم البياني 

 “ساما”: إجمالي الودائع الحكومية لدى 6الرسم البياني 

في غضون ذلك استقرت الودائع الحكومية لدى مؤسساة الاناقاد فاي الارباع 

الياني من  ذا العام نتيجة الحصول على تماويال مان اساواق رأس الاماال 

 المحلية و الدولية.  

بعد أن شهدت بداية  اذا الاعاام اناخافااضااف فاي الاتادفاقاات الاخاارجاة مان 

احتياطي النقد االجنبي ومروراف بتحقيق صافي من التدفقاات الاداخالاة فاي 

 14شهر مايو، شهد شهر يونيو صافي من الاتادفاقاات الاخاارجاة باقاياماة 

                             بليون لاير. 

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

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير، المحور االيسر“ساما”اجمالي الودائع الحكومية لدى 

 ، مليار لاير، المحور االيمن“ساما”التغير الشهري للودائع الحكومية لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير“ساما”اجمالي الودائع الحكومية لدى  ، مليار لاير“ساما”اجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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 مؤشرات االنفاق الخاص و التجارة االجنبية الغير نفطية

 : عمليات نقاط البيع0الرسم البياني 

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

 : عمليات أجهزة الصرف اآللي6الرسم البياني 

أما نمو الواردات فقد أستمر باالنخفاض في الربع الياني  ماماا يشايار الاى 

  ضعف الطلب المحلي كنتيجة لتباطؤ االقتصاد غير النفطي.

أظهرت  مؤشرات االنفاق الخاص تعافياف حيث نما كل من عمليات ناقااط 

البيع و العمليات على أجهزة الصرف اآللي في الربع الياني ) الاماتاوساط 

    المتحرك لي ية أشهر(. 

                              

 : نمو الواردات4الرسم البياني  : نمو الصادرات الغير نفطية 3الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات الغير نفطية، % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحرك لي ث اشهر، % التغير على اساس سنوي

 الواردات، % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحرك لي ث اشهر، % التغير على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 عمليات نقاط البيع، % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحرك لي ث اشهر، % التغير على اساس سنوي

 عمليات السحب من اجهزة الصرف اآللي، % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحرك لي ث اشهر، % التغير على اساس سنوي
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 مؤشرات مناخ االعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

 : مؤشر مديري المشتريات المجمع0الرسم البياني 

 المجمع لمديري المشتريات“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات لإلنتاج“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 : مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج6الرسم البياني 

شهر يونيو. و باإلضافة إلاى الاماؤشارات السااباقاة فاان ماؤشار الاطالاباات 

الجديدة  و اآلخر أظهر ع مات تحسن في نفس الفترة. كما اشاار ماؤشار 

اسعار االنتاج الى استقرار االسعار في شهري يونيو ويولياو، ماماا يشايار 

 الى عدم وجود ضغوط تضخمية بشكل عام. 

يمكن مشا دة ع مة تعافي مؤشرات مناخ االعماال فاي شاهاري ياوناياو 

ويوليو وذلك بعد أن مرت بفترة مان االناخافااض. حاياث ارتافاع ماؤشار 

، كاماا ارتافاع ماؤشار 16.4مديري المشتريات المجمع فاي ياولاياو الاى 

فاي  18.6ماقاارناةف ب  63.6مديري المشتريات لإلنتاج في يوليو الى 

 : مؤشر مديري المشتريات ألسعار االنتاج4الرسم البياني  : مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة3الرسم البياني 

 المصدر: شركة ماركت

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

 المصدر: شركة ماركت
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 مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

 : تضخم أسعار المستهلك )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة(0الرسم البياني 

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار الجملة، % التغير على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : تضخم أسعار المستهلك وأسعار الجملة6الرسم البياني 

%  في يونيو، باياناماا ياقاف ماؤشار 1.1يقف مؤشر اسعار المستهلك عند 

 % لنفس الشهر.    3.1أسعار الجملة عند 

ال يوجد ضغوط  تضخمية على االسعار خارج نطاق أساعاار الاطااقاة و 

الماء و النقل و عليو فان مؤشر اسعار المستهلك الاعاام بادأ بااالناخافااض 

مجدداَ وذلك بعد االرتفاع االولي الذي شو د بداية الاعااماة عالاى خالافاياة 

              الزيادة في أسعار الطاقة والماء. 

 : مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 4الرسم البياني  : مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغذاء و السكن 3الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم األغذية والمشروبات،

 % التغير على اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم السكن والمياه والكهرباء

 وانواع الوقود االخرى، % التغير على اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم النقل، % التغير على

 اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم تأييث وتجهيزات المنزل

 وصيانتها، % التغير على اساس سنوي
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 (0/6انشطة العمليات في السوق العقارية )

 : الصفقات الشهرية للعقار في المملكة0الرسم البياني 

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 : الصفقات الشهرية للعقار في منطقة الرياض6الرسم البياني 

% في يونيو ) على أساس المتوسط المتاحارك ألياناي 23والتجاري بنسبة 

عشر شهراف( وذلك مقارنة بالعام الماضي. كاماا أناخافاض عادد الصافاقاات 

 % صفقة لنفس الفترة. 19المنفذة بنسبة 

أستمر انخفاض النشاط العقاري في الربع الياني فاي الامامالاكاة الاعارباياة 

السعودية ككل، كما اناخافاض ايضااف لالامانااطاق الايا ث الاكابارى. حاياث 

انخفضت القيمة االجمالية للصفقات العقارية لاكال مان الاقاطااع الساكاناي    

       

 : الصفقات الشهرية للعقار في منطقة الشرقية4الرسم البياني  : الصفقات الشهرية للعقار في منطقة مكة المكرمة3الرسم البياني 

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر
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 (6/6انشطة العمليات في السوق العقارية )

 : الصفقات الشهرية للعقار في المملكة )القطاع السكني(2الرسم البياني  : الصفقات الشهرية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(1الرسم البياني 

% مان إجاماالاي قايام 81.2غطت المناطق الايا ث الاكابارى ماا نساباتاو 

العمليات المنفذة على مستوى المملاكاة كاكال فاي الارباع الايااناي مان عاام 

 .م2416

إن الزيادة في قيم العمليات المنفذة للقطاع التجاري في الارباع االول مان 

 ذا العام كانت مؤقتو، حيث تراجعت القيم فاي الارباع الايااناي. فاي  اذه 

االيناء استمرت قيم العمليات المنفذة في القطااع الساكاناي باالاتاراجاع فاي 

             الربع الياني. 

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 القطاع السكني، مليون لاير

 القطاع التجاري، مليون لاير

 منطقة الرياض

 منطقة مكة المكرمة

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

   : القيمة الريع سنوية الصفقات العقارية للقطاعين السكني 7الرسم البياني 

  والتجاري        

 : توزيع قيم الصفقات حسب المناطق 8الرسم البياني 

 الربع الثاني( - 6102)      

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق
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 إحصائيات اسواق النفط: اإلنتاج، التصدير، التكرير و األسعار 

 : إنتاج وتصدير المملكة من النفط الخام0الرسم البياني 

 إنتاج المملكة من النفط الخام، الف برميل يومياف 

 صادرات المملكة من النفط الخام، الف برميل يومياف 

 (JODIالمصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات )

 إنتاج مصافي التكرير في المملكة، الف برميل يومياف 

 (JODI)المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

 : إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة6الرسم البياني 

أما انتاج مصافي النفط السعودية و صادرتها فقد أظاهارت اساتاقارارا فاي 

 الربع الياني وذلك بعد االرتفاع القوي لها خ ل الفترات السابقة.  

ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودياة و إناتااج أوباك لالانافاط الاخاام فاي 

م  باتجاه مستويات قياسية. في  ذه االينااء ارتافاعات 2416منتصف عام 

صادرات المملكة من النفط الخام بشكل بسيط باعاد أن اناخافاضات قابايال 

      مطلع العالم الجاري.

 : أسعار النفط4الرسم البياني  : إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام 3الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام، الف برميل يومياف 

 إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام، يشمل انتاج اندونيسيا، الف برميل يومياف 

 م(2411)انضمت اندونيسيا إلى منظمة أوبك في شهر ديسمبر من عام 

 سعر النفط لخام برنت

 سعر النفط لخام غرب تكساس

 المصدر: بلومبيرغ

 صادرات المملكة من إنتاج مصافي التكرير، الف برميل يومياف 
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 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 االسمي المرجح لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

سعر صرف اللاير )االسمي و الحقيقي( بعد بعض الضاعاف الاذي شاو اد 

في الربع االول و الذي جاء بعد وصول المؤشر في ديسمبر الماضي الاى 

 أعلى نقطة لو منذ عدة سنوات. 

شاهار(  بشاكال  12أرتفع سعر الصرف اآلجل للدوالر ماقاابال الالاير )

ناقاطاة  324تدرجي من االنخفاض الموقت الذي شو د في شهر مااياو )

أساس(، ولكن مستوى  ذا االرتفاع ال يازال وبشاكال واضاح ادناى مان 

نقاطاة أسااس(. كاماا أساتاقار ماؤشار  971م )2416مستوى شهر يناير 

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف االسمي المرجح لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير0الرسم البياني 

 شهر( 06السعودي )                    

 : معدل سعر الصرف الحقيقي الفعلي و االسمي لللاير4الرسم البياني 

 السعودي في االجل الطويل                    

 : سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير السعودي3الرسم البياني 

 شهر( في االجل الطويل 06)                    

 : معدل سعر الصرف الحقيقي و االسمي لللاير السعودي6الرسم البياني 
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 أسعار الفائدة: معدالت سوق النقد، سوق المال و معدالت البنك المركزي 

 أشهر( 3: السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي )0الرسم البياني 

 السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية(

 ال يبور ) معدل الفائدة المتداول بين المصارف في لندن(

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات( 1معدل اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي )

 سنوات( 1معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريكي )

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات(  1: اسعار الفائدة التفاقيات المبادلة  )6الرسم البياني 

في المقابل استمر معدل اتافااقاياات ماباادالت اساعاار الافاائادة لامادة خاماس 

سنوات و المقومة باللاير في الارباع الايااناي مان  اذا الاعاام  باأخاذ اتاجااه 

 معاكس التفاقيات مبادالت اسعار الفائدة المقومة  بالدوالر لنفس الفترة.

% 2.21أستقر معدل سعر الفائدة بين البنوك لفاتارة يا ث أشاهار عاناد 

% للعام الماضي. كاماا 1.11بمنتصف  ذا العام بعد ان ارتفع من معدل 

انحسر الفرق بين معدل الفائدة للدوالر و اللاير لافاتارة يا ث أشاهار فاي 

يولياو وذلاك باعاد اساتامارار ارتافااع ماعادل فاائادة الادوالر االمارياكاي.        

 : منحنى عوائد السابور3الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 م 2416يوليو  31بتاريخ 

 م2411ديسمبر  31بتاريخ 

 معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  لمؤسسة النقد العربي السعودي

 أشهر  3 -السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية( 

 المصدر: بلومبيرغ

: معدل الفائدة لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بين                                                4الرسم البياني 

 المصارف السعودية       
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 ميزان المدفوعات

 : الميزان التجاري للسلع و الخدمات0الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ميزان الحساب الجاري، مليار لاير على أساس ربع سنوي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : ميزان الحساب الجاري6الرسم البياني 

كما اظهر الحساب المالي انخفاض التدفقات الخارجة بشكل مالاحاوظ ماناذ 

 منتصف العام الماضي.

تحسن الميزان الجاري في الارباع االول مان  اذا الاعاام باعاد أن قاارب 

بالاياون لاير فاي الارباع الاراباع مان الاعاام  84الوصول الى عاجاز ب 

                 الماضي. 

 : ميزان الحساب المالي4الرسم البياني  : صافي التغير في االحتياطي االجنبي3الرسم البياني 

 صافي التغير في االحتياطي االجنبي، مليار لاير على أساس ربع سنوي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 الميزان التجاري للسلع، مليار لاير على أساس ربع سنوي

 الميزان التجاري للخدمات، مليار لاير على أساس ربع سنوي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

ميزان الحساب المالي ) باستيناء التغيرات في االحتياطي االجنبي(، مالاياار 

رأس  المال  -لاير على أساس ربع سنوي. )+ رأس المال الداخل ؛ 

 الخارج(
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 تداول: إحصاءات سوق األسهم السعودية  

 : مؤشر السوق الرئيسي0الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرئيسي

 مؤشر السوق الرئيسي،  المتوسط المتحرك لعشرة اسابيع 

 المصدر: بلومبيرغ

 قيم التداوالت الشهرية، مليار لاير سعودي

 المصدر: تداول

 “تداول”: قيم التداوالت لسوق الوساطة السعودي 6الرسم البياني 

كما حقق المستيمرون االجااناب صاافاي مشاتارياات خا ل االرباع اشاهار 

 م.  2411الماضية وذلك بعد استمرار صافي مبيعاتهم منذ بداية عام 

ظلت التداوالت لسوق االسهم السعودي "تداول"  ضامان ناطااق ماحادود 

خ ل أشهر الصيف بشاكال عاام وذلاك باعاد ان ارتاد مان الاماساتاوياات 

المتدنية التي شو دت في شهر يناير بداية  ذا العام. أيضاف انخفضت قايام 

             التداول موسمياف الى مستويات منخفضة تاريخياف. 

 : أداء القطاعات في سوق االسهم منذ بداية العام4الرسم البياني  : صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين 3الرسم البياني 

 المصدر: تداول

 صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة، مليون لاير سعودي

 صافي مشتريات المستيمرين المؤ لين 

 المصدر: بلومبيرغ
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 نظرة سريعة على االقتصاد السعودي ... حقائق وارقام

الفائدةاسعار النفط، معدالت التضخم واسعار  الناتج المحلي االجمالي و المؤشرات المالية  

 سوق االسهم السعودية الحساب الخارجي

العالمينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي، الرياض المالية

 المصدر: بلومبيرغ

 المصدر: صندوق النقد الدولي

م ليسجال ماعادل ناماو 2416نحن نتوقع تباطؤ االقتصاد السعودي في 
م. اماا باالاناساباة 2411% لعام 3.1% وذلك مقارنةف بمعدل نمو 1.3
% عالاى خالافاياة 1.6م  فنحن نتوقع نمو االقتصاد بمعدل 2417لعام 

االرتفاع التدريجي ألسعار النفط. كما ناتاوقاع ارتافااع تضاخام اساعاار 
% فاي 1.1م و الى نسباة 2416% في عام 3.9المستهلك الى نسبة 

 م.2417عام 

 2416بناءف على توقعات صندوق النقد الدولي النصاف ساناوياة لاعاام 
% فاي عاام 3.1فانو من المتوقع ان ينمو االقتصاد العاالاماي باماعادل 

م. حاياث مان الاماتاوقاع ان 2417% في عام 3.1م و بمعدل 2416
تقود اقتصادات االساواق الانااشائاة  اذا الاتاعاافاي وذلاك بساباب عاودة 
االوضاع في بعض تلك االسواق  الى وضعها الطبيعي بعد ان كاانات 
تعاني من ضغوطات اقتصادية. حيث من المتوقع ان تنمو اقاتاصاادات 

% فاي 1.6م و بمعدل 2416% في عام 1.1االسواق الناشئة بمعدل 
 م.2417عام 

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

 م )النسب اآلجلة المجمع عليها(2417تم احتساب جميع النسب على اساس تتابعي باستيناء التوقعات لعام 

 * توقعات

20122013201420152016f2017f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

5.42.73.63.41.31.6إجمالي االقتصاد

5.57.05.43.71.52.0القطاع الخاص غير النفطي

5.35.13.73.31.62.1القطاع الحكومي

1.62.13.11.01.0-5.1القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

205-329-367-71-374180رصيد المالية العامة )مليار لاير سعودي(

7.8-13.9-15.0-2.5-13.66.5الميزان المالي )% من إجمالي الناتج المحلي(

996044142322477الدين العام )مليار لاير سعودي(

3.62.21.65.813.618.2الدين العام )% من إجمالي الناتج المحلي(

20122013201420152016f2017f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

111.7108.799.553.745.053.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

94.198.092.948.843.051.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

109.5105.996.249.543.052.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

9.89.69.710.210.310.4إنتاج المملكة من النفط ) مليون برميل يومياً(

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

2.873.522.682.183.904.50تضخم مؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي(

0.990.960.861.552.503.00السايبور لثالث أشهر 

0.250.250.250.500.751.25الريبو العكسي

2.002.002.002.002.253.00الريبو االساسي

20122013201420152016f2017f

الحساب الجاري و الحساب التجاري

925835690177105240الميزان التجاري )مليار لاير سعودي(

33.629.924.47.24.49.1الميزان التجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

147-241-201-618508277الحساب الجاري )مليار لاير سعودي(

5.6-10.2-8.2-22.418.29.8الحساب الجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

201220132014201507/1607/17

االرقام الرئيسية )نهاية الفترة(

.6.1n.a-14.6-9.330.20.7العائد االجمالي كنسبة مئوية

14.416.418.215.914.712.9نسبة العائد للسعر
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 كتاب الرسومات البيانية لالقتصاد السعودي 
6102أغسطس   

 17 الصفحة 

 بيان إخ ء المسؤولية:

تم جمع المعلومات الواردة في  ذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنو مويوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائع الواردة في  ذا التقرير  ي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في  ذه الوييقة  ي عادلة ومعقولة، ومع

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

الواردة في  ذا التقرير  ي كاملة أو خالية من أي خطأ.  ذا التقرير ليس، وليس المقصود بو أن يفسر على أنو،  عرض للبيع أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليو، فانو 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 محتوياتو، 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 أكير من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استيمارات 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 تميل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية 

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

 التوقعات  واردة في  ذا التقرير، و ما ورد في التقرير  يميل نتيجة محتملة فقط. كما أن   ذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع 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 االستيمارات المشار إليها في  ذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأير بالتغييرات. األداء السابق ليس 

 .بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستيمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستيمر في األصل

 ذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر  ظروف ، وأ داف ، ومستوى المخاطرة ألي مستيمر معين. ولذلك، فانو ال يقصد 

بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستيمار وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األ داف االستيمارية الخاصة و/أو 

االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخاذ أي قرار بخصوص  االستيمار 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 توزيع  ذا التقرير البحيي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيو محمية بموجب 

 القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.
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