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تعامالت نقاط البيع، % التغير على أساس سنوي، المتوسط المحرك 
 لثالثة اشهر

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

على مدى السنوات الممماةميمة، تمحمول 

الممممسممتمهمملممكمون بمممكم  تممدريمجممي مممن 

الممدفموعمات المنمقمديمة يممع عممملميمات 

السممحمم  مممن أجممهممزة الصممراف ا لممي 

بمممممؤشممر وكمميمم ف إلممى المممممدفمموعممات 

اإللكترونية يأي تعامالت نقاط المبميمعف. 

وقد تسارع هذا االتجاه بسب  جمائمحمة 

 . 2121كورونا في عام 

إلى تعافي االقتصاد السعععودي  0202تشير تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي للربع الرابع من عام 

 خالل نهاية العام، نتيجة لتعزيز االقتصاد غير النفطي في المقام األول.

كما أن هناك عالمات متزايدة على التعافي المستدام لنمو االقتصادي غير النفطي. وقعد ععادت 

مؤشرات مديري المشتريات لالرتفاع وتعافت مؤشرات االستهالك الخاص بشكل مستدام، ومعن 

جهة أخرى أظهرت الصادرات غير النفطية والواردات معدالت نمعو إيعجعابعيعة ععلعى أسعا  سعنعوي 

 أيضا. 0202بحلول نهاية عام 

، أظهرت تعامالت نقاط البيع وبعيعانعات 0202الى جانب التعافي القوي في النصف الثاني من عام 

السحب من أجهزة الصراف اآللي تحوالا واضحا من الدفع النقدي إلى الدفع اإللكتعرونعي معن قعبعل 

وقد أظهر ذلك تسارعا كبيرا مؤخرا بسبعب فعايعرو  كعورونعا   –المستهلكين في السنوات األخيرة 

 )انظر الشكل أدناه(. 0202خالل عام 

وال تزال السيولة وفيرة في النظام المصرفي السعودي، ليس بسبب التدفق العمعلعحعوب لعلعبعنعك 

المركزي السعودي في إطار برامج دعم فايرو  كورونا فحسب. ولكن يعتعضعذ هعلا ععلعى سعبعيعل 

المثال في نسبة القروض إلى الودائع القانونية للقطاع الخاص التي وصلت إلى أدنى مستويعاتعهعا 

 في عدة سنوات.

بناء على إمدادات أوبك المقيدة وتعافي النشاط االقتصادي العالمي، فقد ارتفعت أسعار النفط 

إلى مستوياتها السابقة ما قبل األزمة. ومن جهة أخرى، سوف تسمذ الظروف المواتعيعة لسعو  

معلعيعون  2النفط للمملكة العربية السعودية بتوسيع إنتاجها الخام بعد التخفيض األحادي بمقدار 

 برميل في اليوم في فبراير ومار .

نقعطعةب بعحعلعول  0222وقد بدأ سو  األسهم السعودية العام بشكل إيجابي مع تسجيل تاسي لع 

منتصف فبراير. وسيقوم تعافي األرباح المتوقع على دعم السو  مع اعتعبعار العتعقعيعيعم العمعرتعفعع 

ا.  عامالا مقيدا
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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

ربع سنوي في الربع السابق، مما يمير الى تحسن كبير في معدل نممو 

٪ فمي المربمع 4.6-الناتج المحلمي اإلجمممالمي عملمى أسماس سمنموي ممن 

 .2121٪ في الربع الرابع من عام 1.8-إلى  2121الثالث من عام 

تؤكد تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي السعودي للربع المرابمع ممن 

ما  2121عام  على التعافي الذي بمدأ مسمبمقما فمي المربمع المثمالمث. ووفمق 

٪ ممقمارنمة 2.8لهذه التقديرات األولية، فقد توسمع االقمتمصماد بمنمسمبمة 

٪ على أسماس 0.2بعد أن بلغ معدل النمو  2121بالربع الثالث من عام 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

 النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لالقتصاد الكلي، نسبة التغير السنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة التغير السنوي في معام  انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 
 الخاص

 النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لالقتصاد الكلي، نسبة التغير الربعي نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلك 

 : 2الرسم البياني

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 0الرسم البياني 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي

 : 3الرسم البياني 

 0202الناتج المحلي اإلجمالي الُمقدر لالقتصاد للربع الرابع 

 : 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 سنوي1اجمالي عرض النقود )ن

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 (، % على اساس سنوي3عرض النقود )ن

 سنوياساس (، % على 2عرض النقود )ن

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 البنك المركزي السعوديالمصدر:  البنك المركزي السعوديالمصدر: 

في المقام األول عن تأثير أساسي حيث بلغت ودائمع المعمممالء هروتمهما 

ا في ديسمبر في عام   .  2109مؤقت 

 M2كما انخفض معدل نمو إجمالي عرض النقود على أساس سمنموي 

٪. 8.1٪ إلممى 00.6مممن  M1٪ و 9.7٪ إلممى 02.4فممي ديسمممممبممر مممن 

٪ عملمى 8.2٪ إلمى 00.9وانخفض نمو ودائع المعمممالء بمالمممقمابم  ممن 

أساس سنوي في ديسمبر. وتعتبر هذه الظاهرة ممؤقمتمة ألنمهما نماتمجمة 

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

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

 : 1الرسم البياني 

 (1معدل نمو القاعدة النقدية و إجمالي عرض النقود )ن

 : 2الرسم البياني 

 (3( و )ن2معدل نمو المجاميع النقدية )ن

 : 3الرسم البياني 

 نمو االئتمان للقطاع الخاص

 : 4الرسم البياني 

 نمو ودائع البنوك التجارية 

 المحور االيسر -الودائع لدى البنوك التجارية، % أساس سنوي
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 المعدالت الرئيسية للبنوك التجارية

القروض إلى القطاع الخاص، كنسبه مئوية من إجمالي الودائع لددى 
 البنوك

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبه مدئدويدة مدن إجدمدالدي الدودائدع 
 لدى البنوك

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 البنك المركزي السعوديالمصدر:  البنك المركزي السعوديالمصدر: 

البسيطة لودائع القروض. وبسب  هذا التدفق، ال تزال السيولة وفميمرة 

في النظام المصرفي، مما ينعكس في نسبة السميمولمة المزائمدة لميمصم  

 .2121٪ في ديسمبر 20.1إجمالي األصول الى مستوى قياسي بلغ 

وصلت النسمبمة المقمانمونميمة لمودائمع قمروض المقمطماع المخماص إلمى أدنمى 

. ويممعممود سممبمم  2121مسمتمموى لممهمما مممنممذ عممدة سمنمموات بمنممهممايمة عممام 

اختالفها عن النسبة البسيطة لودائع القروض الى تدفق السيولة لدى 

ساما في القطاع المصرفي والتي ال تؤخمذ فمي االعمتمبمار فمي المنمسمبمة 

 إجمالي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

 صافي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

 فائض السيولة كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 
  

 : 1الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الخاص

 : 2الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الحكومي

 : 3الرسم البياني 

 معدل الموجودات األجنبية إلى إجمالي الموجودات 

 : 4الرسم البياني 

 معدل فائض السيولة إلى إجمالي الموجودات 

 نسبة القروض الى الودائع النظامية للقطاع الخاص
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 المركز المالي للبنك المركزي السعودي )ساما(: العناصر الرئيسية للموجودات والمطلوبات

مملميمار ريمال،  0019مليار ريال لتص  إلمى  86األجنبية لدى ساما بمقدار 

ا على حساب العمالت األجنبية والمودائمع فمي المخماري المتمي  وهلك جزئي 

 مليار ريال. 71انخفضت بمقدار 

ارتفعت احتياطيات العمالت األجمنمبميمة فمي سمامما تمدريمجميما  ممرة أخمرى 

مليار ريال سعودي في ديسمبر بعد التمراجمع المحماصم   0710لتص  إلى 

بسب  تحوي  األصول من ساما إلى صمنمدوق االسمتمثمممارات  2121في 

العامة. وخالل نفس الفترة، زادت االسمتمثمممارات فمي األوراق المممالميمة 

 ، مليار ريال، المحور األيسر“ساما”اجمالي احتياطي العمالت االجنبي لدى 

، مليار ريال،  “ساما”التغير الشهري الحتياطي العمالت االجنبية لدى 
 المحور األيمن

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 ، مليار ريال، المحور األيسر“ساما”اجمالي الودائع الحكومية لدى 

، مليار ريال، المحور “ساما”التغير الشهري للودائع الحكومية لدى 
 األيمن

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 الودائع الحكومية في البنوك التجارية، مليار ريال سعودي، المحور األيسر. االستثمارات في األوراق المالية األجنبية، بالمليار ريال سعودي

 البنك المركزي السعوديالمصدر:  البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 : 1الرسم البياني 

 “ساما”احتياطي العمالت االجنبية لدى 

 : 2الرسم البياني 

 “ساما”إجمالي الودائع الحكومية لدى 

 : 3الرسم البياني 

 توزيع احتياطي العمالت األجنبية في ساما 

 : 4الرسم البياني 

 اجمالي الودائع الحكومية في البنوك التجارية 

التغير الشهري في الودائع الحكومية بالبنوك التجارية، بالمليار ريال، الدمدحدور  العمالت والودائع األجنبية في الخارج، بالمليار ريال سعودي 
 األيمن. 
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 الرصيد المالي الربع سنوي والدين الحكومي المستحق

مملميمار ريمال  298بأكمله، فقد بلغ العمجمز المممالمي  2121وبالنسبة لعام 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالميف، بميمنممما ارتمفمع إجمممالمي 02.1سعودي ي

٪ من إجمالي الناتج المحليف. 14.1مليار ريال سعودي ي 814الدين إلى 

. 

كممما فمي  2121زادت المحمكموممة اإلنمفماق فمي المربمع األخميمر ممن عمام 

السنوات السابقة، ويعود هلك إلى االرتفاع الحاد في نفقات التمغيم  

األخرى خاري تكاليف الروات  الحكوميمة. ونمتميمجمة لمذلمك، اتسمع المعمجمز 

. 2121مليار ريال سعودي في الربع المرابمع ممن عمام  004-الربعي إلى 

 االيرادات النفطية

 االيرادات غير النفطية 

 المصدر: وزارة المالية

 تعويضات الموظفين )الرواتب واألجور(

 نفقات جارية أخرى

 المصدر: وزارة المالية

 الدين الحكومي المحلي المستحق، مليار ريال سعودي صافي العجز/ الفائض

 المصدر: وزارة المالية المصدر: وزارة المالية

 : 1الرسم البياني 

 االيرادات المالية الربع سنوية )مليار ريال سعودي( 
 : 2الرسم البياني 

 النفقات المالية الربع سنوية )مليار ريال سعودي( 

 : 3الرسم البياني 

 العجز /الفائض المالي الربع سنوي )مليار ريال سعودي( 
 : 4الرسم البياني 

 الدين الحكومي المستحق )نهاية الربع( 

 إنفاق رأسمالي 

 الدين الحكومي االجنبي المستحق، مليار ريال سعودي
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 مؤشرات اإلنفا  الخاص و التجارة األجنبية الغير نفطية

 نيلسن المصدر: ريفنتف،  البنك المركزي السعوديالمصدر: 

وقد شهد نمو الصادرات والواردات غير النفطميمة فمي المنمصمف المثمانمي 

ما ممقمارنمة بمالمعمام  2121من عام  تعافميما مملمحمويما، حميمث أصمبم  إيمجمابمي 

 .  2121٪ف في نوفمبر 8.4٪ على التوالي 02.1السابق بنسبة ي

تعافت تعامالت نقاط المبميمع وعممملميمات السمحم  ممن أجمهمزة الصمراف 

ا لي بمك  ملحوظ بعد االنخفاض المحماد فمي المربمع المثمانمي ممن عمام 

. كما أدى فايروس كورونا إلى تسريع التحول من الدفع المنمقمدي 2121

سمنموات.  1وهو اتجاه بدأ بالفع  منمذ حموالمي  -إلى الدفع اإللكتروني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات غير 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

تعامالت نقاط البديدع، % الدتدغديدر عدلدى أسداس سدندوي، الدمدتدوسدط 
 المحرك لثالثة اشهر

لثقة المستهلك السعدودي، الدمدتدوسدط الدمدحدرك لدثدالثدة   IPSOSمؤشر 
 أشهر، المحور االيسر

 مؤشر نيلسن لثقة المستهلك السعودي، ربع سنوي ، المحور االيمن

 : 1الرسم البياني 

 تعامالت نقاط البيع وسحوبات الصراف االلي

 : 2الرسم البياني 

 ثقة المستهلك

 : 3الرسم البياني 

 نمو الصادرات غير النفطية 

 : 4الرسم البياني 

 نمو الواردات
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 مؤشرات األعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

 المؤشر الُمركب لمديري المشتريات

 المصدر: آي اتش اس ماركت

 مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج

 المصدر: آي اتش اس ماركت

. كممما اسمتمممرت أسمعمار ممخمرجمات 2120بحلول نهاية العام وحتى عام 

مؤشر مديري الممتريات في االنخفاض بعد االرتفاع الحاد في ةمريمبمة 

 القيمة المضافة في يوليو.

، 2120فمي يمنمايمر  17.0ارتفع مؤشر مديري الممتريات السعودي إلى 

وهو المستوى المعتماد تمقمريمبما لمفمتمرة مما قمبم  األزممة يممنمذ نموفمممبمر 

ف. ويمير التحسن القوي لمظمروف المعممم ، ال سميممما خمالل المربمع 2109

، إلى المتمعمافمي السمريمع لمالقمتمصماد غميمر المنمفمطمي 2121الرابع من عام 

 المصدر: آي اتش اس ماركت

 مؤشر مديري المشتريات ألسعار االنتاج مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 المصدر: آي اتش اس ماركت

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 : 1الرسم البياني 

 المؤشر الُمركب لمديري المشتريات 

 : 2الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 : 4الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات ألسعار اإلنتاج
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 مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلكين، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلكين، % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار الجملة، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

٪ على أساس سنوي. كما تمير المتموقمعمات المى انمخمفماض 9.1التوالي 

معدل التضخم بمك  ملحوظ عن المستويات المرتمفمعمة المحمالميمة فمي 

يوليو من هذا العام حيث أن تأثير زيادة معدل ةريبة القيممة المممضمافمة 

 .2121في يوليو 

 2121٪ لمعمام 1.4بلغ متوسط تضخمم ممؤشمر أسمعمار المممسمتمهملمكميمن 

٪ على أساس سنوي. وال تمزال 1.7بالكام ، لكنه ارتفع في يناير بنسبة 

أسعار المواد الغذائية والممممروبمات همي أهمم المممحمركمات المرئميمسميمة، 

٪ عملمى أسماس سمنموي عملمى 02.4فضال  عن تمكمالميمف المنمقم  بمنمسمبمة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

مؤشر التضخم ألسعار المسدتدهدلدكديدن، الدمدؤشدر الدفدرعدي لدقدسدم األغد يدة 
 والمشروبات، % التغير على أساس سنوي

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

 : 1الرسم البياني 

 تضخم أسعار المستهلكين )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة(

 : 2الرسم البياني 

 تضخم أسعار المستهلكين وأسعار الجملة

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغ اء و السكن 

 : 4الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 

مؤشر التضخم ألسعار المستهلدكديدن، الدمدؤشدر الدفدرعدي لدقدسدم تدأثديدث 
 وتجهيزات المنزل وصيانتها، % التغير على أساس سنوي

مؤشر التضخم ألسعار المستهلكين، المؤشر الفرعي لقسم النقل، % 
 التغير على أساس سنوي
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 نشاط الصفقات في السو  العقارية 

 : 1الرسم البياني 

 التعامالت الشهرية للعقار في المملكة

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

 : 2الرسم البياني 

 التعامالت الشهرية للعقار في المملكة )القطاع السكني(

يقرب من نصف قيمة التعامالت على مستوى الدولة للربع المرابمع ممن 

٪ في منطقة الرياض، بينما غطت منمطمقمة ممكمة 47بنسبة  2121عام 

 ٪.06٪ و 22والمنطقة المرقية 

كما الحظنا ارتفاع حجم التعامالت العقارية بمك  ملحموظ ممنمذ المربمع 

. باإلةافة الى هلك، ارتفع إجمالي حمجمم المتمداول 2121الثاني من عام 

 4.6للتعامالت السكنية والتجارية في الفترة من مايو إلى ديسمبر من 

مليار ريال سعودي. وقد تم تخصميمم مما  06.1مليار ريال سعودي إلى 

 : 3الرسم البياني 

 التعامالت الشهرية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 : 4الرسم البياني 

 (2222 -توزيع قيم التعامالت حسب المناطق )الربع الرابع

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

 قيمة التعامالت العقارية المنف ة في الربع، بالمليار ريال سعودي. قيمة التعامالت العقارية المنف ة في الربع، بالمليار ريال سعودي.

 منطقة الرياض قيمة التعامالت العقارية المنف ة في الربع، بالمليار ريال سعودي.

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق

 شهر 12المتوسط المحرك لد شهر 12المتوسط المحرك لد

 شهر 12المتوسط المحرك لد
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 مؤشرات األسعار في السو  العقارية 

 : 1الرسم البياني 

 مؤشر أسعار العقار للقطاعين السكني والتجاري 

 : 2الرسم البياني 

 مؤشر أسعار األراضي للقطاعين السكني والتجاري

٪ من مؤشرات أسعار العقارات السكمنميمة 91أسعار األراةي التي تمث  

 ٪ من مؤشرات أسعار العقارات التجارية. 99و 

على خلفية زيادة حجم التعامالت، استقرت أسعار العقمارات فمي المربمع 

ما  األخير من العام حيث أيهر مؤشر أسمعمار المعمقمارات السمكمنميمة ارتمفماع 

ا من  ولم يتغميمر ممؤشمر األسمعمار المتمجماريمة عمنمد  81.7إلى  81.6هاممي 

مقاب  الربع السابق. يمعمكمس همذا بممكم  أسماسمي االتمجماه فمي  71.2

 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 اسوا  النفط: اإلنتاج، التصدير، التكرير و األسعار 

 إنتاج المملكة من النفط الخام، ألف برميل يوميًا.

 صادرات المملكة من النفط الخام، ألف برميل يوميًا.

 )JODI(المصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

 إنتاج مصافي التكرير في المملكة، ألف برميل يوميًا.

 )JODI(المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

مليون برمي  في اليوم خمالل نمفمس المفمتمرة. وعملمى خملمفميمة  21.7إلى 

إمداد أوبك المقيد وتعافمي المنممماط االقمتمصمادي المعمالمممي، تمعمافمت 

 61أسعار النفط إلى مستويات ما قمبم  األزممة ممع تمجماوز نمفمط بمرنمت 

ا في فبراير  ا أمريكي   .2120دوالر 

مليون برمي  فمي  9.1ي  إنتاي الخام السعودي دون تغيير عند حوالي 

، بينما ارتمفمعمت صمادرات المخمام 2121اليوم من أغسطس إلى ديسمبر 

مليون برمي  في اليوم. وفمي  6.1مليون برمي  في اليوم إلى  6.1من 

مليون بمرمميم  فمي الميموم  24.4الوقت نفسه، رفعت أوبك إنتاجها من 

 )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 يوميًا.

 : 1الرسم البياني 

 إنتاج وتصدير المملكة من النفط الخام

 : 2الرسم البياني 

 إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة

 : 3الرسم البياني 

 إنتاج دول األوبك من النفط الخام 

 : 4الرسم البياني 

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

 شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدوالر )

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدوالر )

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجح للريال السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

٪، بينما انخفض مؤشر سعر الصرف الحقيمقمي 1.1-بنسبة  2121يوليو 

 ٪ خالل تلك الفترة.6.9-للريال السعودي بنسبة 

استمر القسط ا ج  للدوالر األمريكي مقاب  الريال السعودي بالتراجع 

ما ممن أدنمى مسمتمويماتمه قمبم   2120في عام  ما أعملمى تمدريمجمي  وهو حمالمي 

. وعملمى خملمفميمة الضمعمف المعمام لملمعممملمة 2121تفمي الوباء في يناير 

األمريكية، انخفض مؤشر سعر الصرف االسمي للريال السمعمودي ممنمذ 

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح للريال السعودي

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح للريال السعودي

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجح للريال السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : 1الرسم البياني 

 شهر( 12سعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدوالر االمريكي )

 : 2الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي و اإلسمي للريال السعودي

 : 3الرسم البياني 

 20سعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي )
 شهر( في األجل الطويل

 : 4الرسم البياني 

معدل سعر الصرف الحقيقي الحقيقي و اإلسمي للريال السعودي 
 في األجل الطويل
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 أسعار الفائدة: معدالت سو  النقد، سو  المال و معدالت البنك المركزي 

 السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية(

 الاليبور ) معدل الفائدة المتداول بين المصارف في لندن(

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات( 5معدل اتفاقيات المبادلة بالريال السعودي )

 سنوات( 5معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريكي )

 المصدر: بلومبيرغ

تقليم الهامش االئتماني على السندات السعودية بالدوالر األممريمكمي 

٪ إلمى 0.19سمنموات ممن  1لمممدة  2121ممنمذ سمبمتمممبمر  -بمك  عمام 

ا من  11٪ ولمدة 1.89  ٪. 0.60٪ إلى 2.18عام 

٪ بحلول ممنمتمصمف فمبمرايمر 1.80أيهر السايبور لثالثة أشهر انخفاةا إلى 

٪. 1.09، بينما تراجع الاليبور لثالثة أشهر للدوالر األممريمكمي إلمى 2120

نمقمطمة أسماس خمالل األشمهمر  61ليبور حمول -ولكن استقر فارق سايبور

الثالثة الماةية. وعلى خلفية ارتفاع عوائد سندات الخمزيمنمة األممريمكميمة، 

 المصدر: بلومبيرغ

 سنة 32تستحق خالل 

 سنوات 5تستحق خالل 

 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  للبنك المركزي السعودي

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

 المصدر: بلومبيرغ

 : 1الرسم البياني 

 أشهر( 3السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي )

 : 2الرسم البياني 

معدل اتفاقيات المبادلة للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي                          
 سنوات( 5)

 : 3الرسم البياني 

الفرق بين عائد السندات الحكومية األمريكية وعائد سندات الخزانة 
 األمريكية

 : 4الرسم البياني 

معدل الفائدة لساما و معدل الفائدة المتداول بين المصارف 
 السعودية

 سنوات 12تستحق خالل 

 اتفاقية اعادة الشراء للبنك المركزي السعودي
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 ميزان المدفوعات السعودي

 ربع سنوي -ميزان الحساب الجاري، مليار ريال سعودي

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

رصيد الحساب المالي )باستثناء التغييرات في األصدول االحدتديداطديدة 
األجنبية، كل ثالثة أشهدر فدي مدلديدار ريدال )ا تددفدقدات رأس الدمدال 

 تدفقات رأس المال الخارجة ( -الداخلة، 

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

مملميمار ريمال  1.2-الحساب المممالمي المخماص لميمظمهمر عمجمزا بسميمطما بملمغ 

. ونتيجة لذلمك، ازداد إجمممالمي 2121سعودي في الربع الثالث من عام 

االحتياطيات الرسمية من العمالت األجنبية بمممقمدار إيمجمابمي همامممي 

 خالل هذه الفترة.

مملميمار  8.7أيهر رصيد الحساب الجاري الفصلي ارتمفماعما بمفمائمض قمدره 

-بعد أن انخفض بممقمدار  2121ريال سعودي في الربع الثالث من عام 

وهي القمراءة  - 2121مليار ريال سعودي خالل الربع الثاني من عام  68

سنوات. وفي الموقمت نمفمسمه، انمخمفمض رصميمد  1السلبية األولى لمدة 

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 رصيد الحساب الجاري

 البنك المركزي السعوديالمصدر: 

 : 1الرسم البياني 

 ميزان الحساب الجاري

 : 2الرسم البياني 

 تحويالت العاملين االجانب 

 : 3الرسم البياني 

 ميزان الحساب المالي

 : 4الرسم البياني 

 المساهمة في ميزان المدفوعات

 رصيد الحساب المالي

 صافي التغير في االصول االحتياطية االجنبية السهو والخطأ

التحويالت المالية من العمالة الوافدة، ربع سنوًيا بالمليار ريال )تددفدق 
 التحويالت المالية إلى الخارج كجزء من رصيد الحساب الحالي(
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 تداول: إحصاءات سو  األسهم السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون ريال سعودي

 المصدر: تداول

مملميمار ريمال  7.66حجم التداول اليموممي عملمى وتمداولو فمي يمنمايمر إلمى 

 8.12مليار ريال سعودي في ديسمبر وممتموسمط  00.12سعودي بعد 

 .2121مليار ريال سعودي للعام بأكمله 

بدأ سوق األسهم السعودية العام الجديد بمك  إيجابي، حميمث تمجماوز 

نممقمطممة بمحمملممول  9111ممؤشممر تممداول ممؤشممر سموق األسممهمم يتمماسميف 

ما 2121منتصف فبراير. وبالنسبة لعام  ، فقد أيهر المممؤشمر أداء  إيمجمابمي 

٪ بما في هلك توزيعات األرباح، بميمنممما انمخمفمض ممتموسمط 6.67بنسبة 

 المستثمرون االفراد

 المصدر: تداول

 مؤشر السوق الرئيسي

 المتوسط المتحرك لعشرة أسابيع 

 المصدر: تداول

 كبار المستثمرين االفراد والمستثمرون االفراد المتخصصون

 المؤسسات األجنبية )اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين(

 المؤسسات المحلية

 : 1الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرئيسي

 : 2الرسم البياني 

 قيمدة التداوالت

 : 3الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية )بالمليار ريال سعودي(

 : 4الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية )بالمليار ريال سعودي(

 المتوسط المتحرك ألربعين اسبوع 
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 تداول: إحصاءات سو  األسهم السعودي

 االداء من بداية العام كنسبة مئوية، شاماًل توزيعات االرباح

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور األيسر -ربحية السهم الربعية للمؤشر العام، بالريال السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

نتيجة عن تمفمممي الموبماء. وممن  2121الحاص  في الربع الثاني من عام 

منظورنا، نستطيع القول بأن سوق األسهم السمعموديمة تمبمدو ممكملمفمة 

 بالمعايير التاريخية.

أثبتت السلع االستهالكية والمالبمس وخمدممات االتصماالت بمأنمهما همي 

، بمميممنممممما أيممهممرت خممدمممات 2120الممقممطمماعممات األفضمم  أداء  فممي يممنممايممر 

المستهلك واألغذية والمممممروبمات تمراجمعما خمالل نمفمس المفمتمرة. كممما 

ارتفعت األرباح الفصلية في النصف المثمانمي بمعمد االنمخمفماض المتماريمخمي 

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر(  12مكرر الربحية التاريخي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور االيمن -مكرر ربحية السهم التاريخي في المؤشر العام للربع الرابع 

 شهر(  12مكرر الربحية المستقبلي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 : 1الرسم البياني 

 2221أداء قطاعات سوق األسهم السعودي من عام حتى نهاية يناير 

 : 2الرسم 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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 توقعات االقتصاد السعودي

 نظرة سريعة على الحقائق واالرقام

 المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، البنك المركزي السعودي الرياض المالية

بمعمد  2120تمير التوقعات الى تعافى االقتصاد السعمودي فمي عمام 

 الركود الحاص  في العام السابق والذي نتج عن فايروس الكورونا.

كما يعتمد هذا السيمنماريمو عملمى افمتمراض تمقملميمم المتمدابميمر االحمتمرازيمة 

المتعلقة بفايروس كورونا على نطاق واسع خمالل المربمع المثمانمي، مممما 

 .2120سيؤدي الى تسارع النمو في النصف الثاني من عام 

وقد ينطبق هذا بمك  خاص على اقتصاد القطاع المخماص السمعمودي 

بمعمد  2120٪ في عام 1.8غير النفطي والذي نتوقع أن يتوسع بنسبة 

 ٪ في العام السابق.1.6-انكماش يقدر بنحو 

عالوة على هلك، نعتقد بأن الظروف المواتية لسوق النفط سمتمسممم  

للمملكة العربية السعودية بتوسيع إنتاجهما ممن المنمفمط المخمام بممكم  

مليون برمي  في اليوم بعد االنخفاض األحمادي بمممقمدار  9.1كبير حتى 

 مليون برمي  في اليوم خالل فبراير ومارس. 0

 2120وسُيفسر هذا إلى مساهمة نمو إيجابية لقطاع النفط فمي عمام 

 بعد عامين متتاليين من النمو السلبي.

ونتيجة لمذلمك، فم نمه ممن المممتموقمع أن يمتموسمع نمممو المنماتمج المممحملمي 

بمعمد انمكممماش  2120٪ في عام 1.1اإلجمالي لالقتصاد الكلي بنسبة 

 .2121٪ في عام 1.9-يقدر بنحو 

٪ ممن 1.1-كما تمير التوقعات الى تقلم عمجمز المممالميمة المعماممة إلمى 

. 2121٪ فمي عمام 02.1بمعمد  2120الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

ويمكن تفسير هلك بارتفاع اإليرادات النفطيمة وغميمر المنمفمطميمة بممكم  

 كبير، فضال  عن تخفيضات اإلنفاق المعتدلة مقارنة بالعام الماةي.

بالنظر الى ارتمفماع عمائمدات تصمديمر المنمفمط بممكم  مملمحموظ، فم نمه ممن 

المتوقع أن يتحول ميزان الحساب الجاري إلمى إيمجمابمي ممرة أخمرى فمي 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي بعد العجز الصغيمر 2.9بنسبة  2120عام 

 ٪ من الناتج المحلي اإلجماليف.0.7-في العام الماةي ي

ومن جهة اخرى، سوف ينخفض تضخمم ممؤشمر أسمعمار المممسمتمهملمكميمن 

ا  ا فمي يمولميمو ممن همذا المعمام، حميمث 1الذي يتجاوز حالي  ا كبير  ٪ انخفاة 

. 2121سمتممخممري زيممادة ممعممدل ةممريمبممة المقمميمممممة المممممضمافممة فممي يممولمميمو 

بأكمله، ف ننا نتوقع أن يمبملمغ ممتموسمط المتمضمخمم  2120وبالنسبة لعام 

 ٪ العام الماةي.1.4٪ بعد 1.1

ومن المتوقع أيضا أن يبقي مجلس االحتيماطمي المفميمدرالمي األممريمكمي 

. لمذلمك، 2122أسعار الفائدة دون تغيير على األقم  حمتمى نمهمايمة عمام 

ما سمعمر إعمادة الممراء  نتوقع أن يترك المبمنمك المممركمزي السمعمودي أيض 

 وإعادة المراء العكسي عند المستويات الحالية.

على هذه الخلمفميمة، همنماك ممجمال ممحمدود لمممزيمد ممن تممديمد فمروق 

ليبور. نتيجة لذلك، نتوقع أن ينخفض سايبور ثمالثمة -األسعار من سايبور

ا إلى 1.80أشهر من   ٪ حتى نهاية هذا العام.1.71٪ حالي 

 المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، البنك المركزي السعودي، بلومبيرغ، الرياض المالية

201820192020e2021f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

3.93.0-2.40.3 االقتصاد اإلجمالي

3.63.8-1.93.8القطاع الخاص غير النفطي

1.21.8-2.92.2القطاع الحكومي

5.22.6-3.6-3.1القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

ة )مليار ريال سعودي( 151-298-133-174-رصيد المالية العام

ن إجمالي الناتج المحلي( 5.3-12.0-4.5-5.9-الميزان المالي )% م

560678854940الدين العام )مليار ريال سعودي(

ن إجمالي الناتج المحلي( 19.022.834.332.8الدين العام )% م

الحساب الجاري و الحساب التجاري

633485210363الميزان التجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 21.516.38.512.7الميزان التجاري )% م

4383-265187الحساب الجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 1.72.9-9.06.3الحساب الجاري )% م

20182019f2020e2021f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

71.764.143.360.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

64.957.039.457.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

69.864.041.759.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

ن النفط ) مليون برميل يوميًا( 10.39.89.29.3إنتاج المملكة م

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

ؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي( 2.093.443.30-2.46تضخم م

2.982.230.820.70السايبور لثالث أشهر 

2.501.750.500.50الريبو العكسي

3.002.251.001.00الريبو االساسي

سوق العمل )المتوسط السنوي(

6.05.67.97.2معدل البطالة للسكان

12.812.214.213.0معدل البطالة للسكان السعوديين

56.057.959.259.4معدل المشاركة االقتصادية للسكان

42.044.948.448.9معدل المشاركة االقتصادية للسكان السعوديين
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 الملخص البياني لالقتصاد السعودي 
0202الربع األول   

 

 بيان إخالء المسؤولية:

تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت 

ك  العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات وا راء والتنبؤات  الواردة في 

هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع هلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى 

وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا 

التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه،  عرض للبيع أو تقديم عرض لمراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، ف نه 

يج  عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير.  الرياض المالية تخلي 

مسؤوليتها وال تقب  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 مويفين مسؤولين في أي حال من 

األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو مويفيها أو احد أو أكثر من المركات التابعة لها قد يكون لهم 

 .استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى الممار إليها في هذا التقرير

كما في تاريخ هذا التقرير  -ا راء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمث  ا راء الحالية لمركة الرياض المالية 

وبالتالي فهي عرةة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ةمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون  -فقط 

متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات  واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمث  نتيجة محتملة فقط. كما 

أن  هذه ا راء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراةات التي لم يتم التحقق منها والنتائج 

 .أو األحداث الفعلية في المستقب  قد تختلف بمك  كلي

القيمة ألي، أو الدخ  من أي، من االستثمارات الممار إليها في هذا التقرير قد تتقل  و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء 

السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أق  من المبلغ 

 .المستثمر في األص 

هذا التقرير يقدم معلومات هات طابع عام وال يعتبر  يروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. 

ولذلك، ف نه ال يقصد بهذا التقرير تقديم ممورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الوةع المالي الخاص و/أو 

األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قب  اتخاه أي قرار بخصوص  االستثمار يج  على القارئ 

الحصول على الممورة المستقلة من هوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستمارين آخرين  حس  

 .الضرورة

ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و ا راء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه 

 محمية بموج  القواعد ولوائ  حقوق الطبع والنمر.
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