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 الهيئة العامة لالحصاء، آي اتش اس ماركتالمصدر: 

تسببببف تببفببشبي وبباو لببورونبا والبحببجببر 

الصبحبي لبال البرببا البنبانبي مبن عببا  

فببي انببكببمببان نببمببو الببنبباتببج  2121

المحلي اإلجمالي غير البنبفبطبي. ومبا 

ذلبببت، تشببببيبببر مببببؤشبببرات مببببديببببري 

المشتريات باعبتبببارمبا مبؤشبرات مبنبا  

األعببمببال البببرئببيببسبببيببة إلببى تببعببافبببي 

االقتصاد لال النصف الناني من عبا  

2121 . 

تسبب فايروس كورونا باانااامااش االقاتاصااد الساعاودي  االل الارباع الا،ااناي  وماع  لا   تشايار 

التقديرات الى انتعاش الناتج المحلي اإلجمالي  الل الربع ال،الث مع تحول النمو ربع السنوي إلاى 

 إيجابي 

يعود هذا التحسن في المقام األول إلى انتعاش االقتصاد غير النفطي وهو ما تؤكده العديد من 

المؤشرات الالية م،ل مؤشرات مدير المشتريات كمقياس رئيسي لمناخ األعماال غايار الانافاطاياة 

 السعودية )انظر الرسم البياني أدناه( 

  بساباب الاطالاب 0202تسارع نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص في الارباع الا،االاث مان عاام 

المتزايد على قروض الرهن العقاري السانية وزيادة اعتماد الشركات على االئتاماان بساباب تا  ايار 

 الوباء على ميزانيتها العمومية 

استقرت احتياطيات النقد األجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في األشهر الستة الماضاياة 

بعد انخفاض ملحوظ سابقا بسبب التحويل غايار الاعاادي لاما اول مان ماؤساساة الاناقاد الاعارباي 

 السعودي إلى  ندوق االست،مارات العامة 

  تعافى إنتاج النفط الخام السعودي من أدنى مساتاول لان ماناذ 0202 الل الربع ال،الث من عام 

عدة سنوات في شهر يوليو  ومع  ل   قد يت  ر التوسع اإلضافي في اإلنتاج الذي كان مقرًرا في 

 بسبب تفشي فايروس كورونا  0202اتفاقية أوب  لشهر يناير 

  كاان هاذا 0202شهدت سوق األسهم السعودية انتعاًشا قوًيا  الل الاناصال الا،ااناي مان عاام 

االرتفاع مصحوًبا ب حجام تداول متزايدة  مع و ول أرقام القيمة المتاداولاة الاياوماياة إلاى أعالاى 

 مستوياتها في عدة سنوات  الل األشهر األ يرة 

الناتج المحلي اإلجمالي لاقتصاد غير النفطي، نسبة التغير السنوي، 
 المحور االيسر
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 الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد و القطاعات المؤسسية

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لاقتصاد، % 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 لإلحصاو

٪ عبلبى أسباس سبنبوي. وتشبيبر 1.1-القطاع النفطي انخفاضا ببنبسبببة 

٪ عبلبى 0.2أحدث األرقا  للناتج البمبحبلبي اإلجبمبالبي لبلبرببا البنبالب    

أساس ربعي( بأن االقتصاد السعبودي يشبهبد انبتبعباشبا لبال البنبصبف 

 .2121الناني من عا  

 2121شهد االقتصاد السعودي انكمبشبا فبي البرببا البنبانبي مبن عبا  

٪ على أساس سنوي بسبف الرلود العالمي نتيجة لجائبحبة 7.1-بنسبة 

لورونا. لما لان التباطؤ واضًحا بالنسبة القتصباد البقبطباع البخباص غبيبر 

٪ على أساس سنوي، فبي حبيبن شبهبد اقبتبصباد 01.0-النفطي بنسبة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاو، الرياض المالية

 النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لاقتصاد الكلي، نسبة التغير السنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاو

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاو

نسبة التغير السنوي في معامل انكمان الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 
 الخاص

 النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لاقتصاد الكلي، نسبة التغير الربعي نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلت 

 : 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 ال،الث 

 : 4الرسم البياني 

 معامل اناماش الناتج المحلي االجمالي ومؤشر تضخم أسعار المستهل 
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 المجاميع النقدية  ونمو القروض والودائع لدل البنوك التجارية

 القاعدة النقدية، % على اساس سنوي

 (، % على اساس سنوي1اجمالي عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 (، % على اساس سنوي3عرض النقود )ن

 (، % على اساس سنوي2عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

٪ على أساس سنوي في سبتمبر. ويعد اسبتبمبرار 01.1حي  وصل إلى 

الطلف على قروض الرمن البعبقباري السبكبنبيبة مبو أحبد أمبم البدوافبا 

الرئيسية وراو مذا النمو، ومبن جبهبة ألبرد تبعبد ايبادة االعبتبمباد عبلبى 

 أحد مذه الدوافا. 2121االئتمان من قبل الشرلات في عا  

تعتبر السبيبولبة فبي االقبتبصباد السبعبودي لبافبيبة حبيب  يصبل مبعبدل 

٪ عبلبى أسباس سبنبوي ومبعبدالت 9.2االحتياطي النقدي البى نسبببة 

٪ فبي سبببتبمبببر 01.6توسا عرض النقود لناثة أشهر تصل الى نسبببة 

. لما يستمر نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص في البتبسبارع، 2121

 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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

التدفق في السيولة إلى دعم البنوك التجباريبة فبي نشباطبهبا لبتبقبديبم 

االئتمان لقطاع الشرلات لال فترة الضغوط االقتصادية التي سببتبهبا 

 جائحة لورونا.

يمكن تفسير االلتاف بين النسبة البسيطة والقانونية لنسبة القبروض 

إلى الودائا بشكل أساسي من لال تبدفبق السبيبولبة لبدد مبؤسبسبة 

النقد العربي السعودي فبي البقبطباع البمبصبرفبي والبتبي تبؤلبذ ببعبيبن 

االعتبار في نسبة القروض الى البودائبا البقبانبونبيبة فبقبط. يبهبدف مبذا 

 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 لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(: العنا ر الرئيسية للموجودات والمطلوبات

النقد األجنبي لال األشهر الباحبقبة. وفبي البوقب، نبفبسب ، اسبتبقبرت 

الودائا الحكومية في مؤسسة النبقبد البعبرببي السبعبودي أيًضبا لبال 

األشهر الستة الماضية، مما يشير إلبى أن عبجبز البمبيبزانبيبة تبم تبمبويبلب  

 بشكل أساسي من لال نشاط االقتراض.

بعد التدفق القياسي لاحتياطيات الرسمية لمبؤسبسبة البنبقبد البعبرببي 

السعودي لال شهري مارس وأبريل والذي يبمبكبن تبفبسبيبره إلبى حبد 

لببببيبر بببالبتببحبويببل االسبتببنبنببائببي لببعبصببول مبن مبؤسببسببة الببنبقببد البعببربببي 

السعودي إلى صندوق االستنمارات العامة، فقد استقرت احتبيباطبيبات 

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

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

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

 : 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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 الر يد المالي الربع سنوي والدين الحاومي المستحق

مبلبيبار ريبال سبعبودي مبقباببل  91غير العادية. لما بلغ، عائدات النفط 

مليار ريال سعودي ويعتبر ذلت أقل من الربا الناني على الرغم مبن  96

 االرتفاع الكبير في أسعار النفط لال تلت الفترة.

. 

 021البى  2121بلغ، اإليرادات غير النفطية في الربا النال  من عا  

. 2106مليار ريال سعودي ومي القيمة األعلى على اإلطاق منذ عا  

وذلت بسبببف ارتبفباع اإليبرادات الضبريبببيبة ببعبد البرببا البنبانبي وارتبفباع 

اإليرادات غير النفطية من جهة ألرد بسبف أرباح االستنمار الحبكبومبيبة 

 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

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018 2019 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018 2019 2020

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018 2019 2020

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4

2016 2017 2018 2019 2020



 

 7  الصفحة
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 مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة األجنبية الغير نفطية

 نيلسن المصدر: ريفنتف،  المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

االقتصادي لتفشي وباو لورونا. وفي الوق، نفس ، بدأ نمو الصبادرات 

 غير النفطية في االنتعان بحلول منتصف العا .

ارتفع، تعامات نبقباط البببيبا تبحبسبببا لبزيبادة مبعبدل ضبريبببة البقبيبمبة 

المضافة في يوليو ما ارتفاع ملحوظ في يونيو وتراجع، تدريجيا ببعبد 

ذلت. لما تظهر ثقة المستهلت بعب  عبامبات االسبتبقبرار فبي ببدايبة 

ببعبد االنبخبفباض البمبلببحبوظ بسبببف األثببر  2121البرببا البراببا مببن عبا  

 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 البيع، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرك لثالث أشهر، % التغير على أساس سنوي

لثقة المستهلك السعدودي، الدمدتدوسدط الدمدحدرك لدثدال دة   IPSOSمؤشر 
 أشهر، المحور االيسر

 مؤشر نيلسن لثقة المستهلك السعودي، ربع سنوي ، المحور االيمن

 : 1الرسم البياني 

 تعامالت نقاط البيع

 : 2الرسم البياني 

  قة المستهلك

 : 3الرسم البياني 

 نمو الصادرات غير النفطية 

 : 4الرسم البياني 

 نمو الواردات
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 مؤشرات األعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

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 في يوليبو نبتبيبجبة لبلبزيبادة غبيبر البعباديبة فبي 

 معدل ضريبة القيمة المضافة، ولكن تم تطبيعها بعد ذلت.

يشهد مؤشر مدير المشتريات السعودي علبى تبعبافبي االقبتبصباد غبيبر 

. ومنذ فبراير، ببلبا البمبؤشبر 2121النفطي لال النصف الناني من عا  

فبي ألبتبوببر مبمبا يشبيبر إلبى  10.1المرلف إلى أعلى مستود ل  ومو 

التوسا االقتصادي في بداية الربا الرابا. لما ارتفع، أسعار مخبرجبات 

 المصدر: شركة ماركت

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

 المصدر: شركة ماركت

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 : 1الرسم البياني 

 المؤشر المركب 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 تالفة 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

٪ في سبتمبر. وقبد لبانب، أسبعبار البمبواد 1.7بعد ذلت مرة ألرد إلى 

 02الغذائية مي المحرك الرئبيبسبي لبلبتبضبخبم البعبا  لبال األشبهبر البب 

٪ فبي يبولبيبو إلبى 04.1الماضية، لما شهدنا تببباطبًؤا فبي البنبمبو مبن 

 ٪ في سبتمبر.02.6

وقد أثرت ايادة معدل ضريبة القيمة المضافة في يولبيبو عبلبى ببيبانبات 

التضخم في مؤشر أسبعبار البمبسبتبهبلبت. لبمبا ارتبفبا مبعبدل البتبضبخبم 

% عبلبى أسباس سبنبوي فبي يبونبيبو لبيبصبل إلبى 1.1السنوي العا  من 

% في يوليو. ما ذلت، تراجا تضخم مبؤشبر أسبعبار البمبسبتبهبلبكبيبن 6.0

 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 التأ يث والنقل 

مؤشر التضخم ألسعار المستهلدكديدن، الدمدؤشدر الدفدرعدي لدقدسدم تدأ ديدث 

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

القيمة المضافة في يوليو لان عاما رئيسيا للزيادة الكبيرة التي بلغب، 

مليار ريال سعبودي فبي يبونبيبو  مشبابب  لبارتبفباع فبي ديسبمبببر  11.1

(. ولكن بدأ حجم التبعبامبات البعبقباريبة فبي االرتبفباع مبرة ألبرد 2107

 .2121لال الربا النال  من عا  

 2121تسبف الحجر الكلي في حدوث رلود لال الربا الناني مبن عبا  

مما أثر بشكل لبببيبر عبلبى حبجبم البتبعبامبات البعبقباريبة. فبقبد انبخبفب  

مبلبيبار  4.6مليار ريال سبعبودي إلبى  07.1إجمالي قيمة التعامات من 

. لبمبا أن ارتبفباع مبعبدل ضبريبببة 2121ريال سعودي بين فبرايبر ومبايبو 

 : 3الرسم البياني 

 التعامالت الشهرية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 : 4الرسم البياني 

 (2222 -توزيع قيم التعامالت حسب المناطق )الربع الثالث

 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
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 مؤشرات األسعار في السوق العقارية 

 : 1الرسم البياني 

 مؤشر أسعار العقار للقطاعين السكني والتجاري 

 : 2الرسم البياني 

 مؤشر أسعار األراضي للقطاعين السكني والتجاري

مقارنة بالعا  السابق. بينما ارتفع، أسعار العقارات السبكبنبيبة ببنبسبببة 

٪ مبن جبهبة 2.1-٪ ولكن انخفض، أسعار العقارات التجارية بنسبة 2.0

 ألرد.

تراجع، أسعار العقارات تدريجًيا مقارنة بالربا السابق لال الربا النال  

. ويبمبكبن تبفبسبيبر ذلبت فبي البمبقبا  األول مبن لبال 2121من عبا  

انخفاض أسعار األراضي لال البفبتبرة. لبمبا انبخبفب  مبؤشبر البعبقبارات 

٪ 1.7–٪، ومبؤشبر البعبقبارات البتبجباريبة ببنبسبببة 1.1–السكنية بنسبببة 

 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  التارير 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 

بسبف جائحة لورونا. لبمبا أنب  أدد إلبى  2120المقرر إجراؤما في يناير 

 .2121الحد من ارتفاع أسعار النفط في بداية الربا الرابا من عا  

استناًدا إلى اتفاقية أوبت إلنتاج النفط البتبي تبم تبحبديبدمبا فبي أببريبل، 

فقد توسا إنتاج النفط الخا  السعودي من أدنى مستبود لبال عبدة 

 8.9مليون برميل فبي البيبو  فبي يبونبيبو لبيبصبل إلبى  7.1سنوات عند 

مليون برميل في اليو  فبي سبببتبمبببر. وقبد تبؤلبر أوببت ايبادة اإلنبتباج 

 )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

معدل ضريبة القيمة المبضبافبة فبي يبولبيبو البى ارتبفباع تضبخبم مبؤشبر 

أسعار المستهلبكبيبن، وببالبتبالبي دفبا مبؤشبر سبعبر الصبرف البحبقبيبقبي 

 ٪.6 معدل مؤشر أسعار المستهلكين( إلى االرتفاع بنحو 

استمر القسط اآلجل للدوالر األمريكبي مبقباببل البريبال السبعبودي فبي 

، وببدأ حبالبًيبا فبي االرتبفباع 2121التراجا لبال البرببا البنبالب  مبن عبا  

. ويعود االلتاف األليبر 2121تدريجًيا بعد االنخفاض الحاصل في يناير 

بين مؤشر سعر الصرف االسمي والحقيقي للريال السعودي من لبال 

 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 األمرياي )
 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 سوق النقد  سوق المال و معدالت البن  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

٪ لبحبد أعبلبى. ومبن 1.21ما سعر صندوق االحتياطي الفيدرالي عبنبد 

جهة ألرد، اسبتبمبر ارتبفباع البفبارق ببيبن السبنبدات السبعبوديبة ببالبدوالر 

األمريكي مقابل سندات الخبزانبة األمبريبكبيبة لبال البنبصبف البنبانبي مبن 

 ولكنها ال تزال أعلى من مستوياتها سابقا ما قبل لورونا.  2121

انخف  السايبور لناثة أشهر والايبور لناثة أشهر في البنبصبف البنبانبي 

٪ ببحبلبول مبنبتبصبف 1.20٪ عبلبى البتبوالبي و1.84ليصل إلى  2121من 

نقطة أساس حالًيا طبالبمبا  61نوفمبر. لما أن  ال يمكن ايادة الفارق من 

٪ 1.11أن مؤسسة النقد تحافظ على سعر إعادة الشراو العكسي عند 

 المصدر: بلومبيرغ

 سنة 32تستحق خالل 

 سنوات 5تستحق خالل 

 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  لمؤسسة النقد العربي 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 لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بين المصارف 
 السعودية

 سنوات 12تستحق خالل 

 اتفاقية اعادة الشراء لمؤسسة النقد العربي السعودي
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 ميزان المدفوعات السعودي

 ربع سنوي -ميزان الحساب الجاري، مليار ريال سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

 تدفقات رأس المال الخارجة ( -الداخلة، 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

وألطاو(، مما أدد إلى انخفاض فبي األصبول األجبنبببيبة فبي مبؤسبسبة 

مبلبيبار ريبال سبعبودي لبال البرببا  97النقد العربي السعودي ببقبيبمبة 

 لما في الربا السابق. 2121الناني من عا  

انخف  فائ  الحساب الجاري بسببف االنبخبفباض البحباد فبي صبادرات 

سبنبوات  1لبلبمبرة األولبى مبنبذ  2121النفط لال الربا الناني من عا  

مليار ريال سبعبودي(. بباإلضبافبة البى عبجبز البحبسباب البمبالبي  67-إلى  

مليار ريبال سبعبودي تبجباواات  1مليار ريال سعودي    11الخاص البالا 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 رصيد الحساب الجاري

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : 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 سوق األسهم السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون ريال سعودي

 المصدر: تداول

مليار ريال سعودي ببيبنبمبا ال  02.7قيمة التداول اليومية لشهر سبتمبر 

مليار ريال سعودي لشهر ألتوبر. وُيقارن مذا بشبكبل إيبجباببي  01.1يزال 

 2109مليار ريال سعودي لبعبا   1.6بمتوسط قيمة تداول يومية تبلا 

 بألمل . 

وقد انتعش، سوق األسهم السعودية لال النصف البنبانبي مبن عبا  

بحلول منتصف ألتوبر بعد االنبخبفباض  8611لتصل إلى مستود  2121

. ومبن البجبديبر ببالبذلبر ببأن مبذا 6111الحاد في مارس الى مبا يبقبارب 

االرتفاع المفاجئ يرافق  ايادة في أحجا  التبداول. لبمبا ببلبا مبتبوسبط 

 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 سوق األسهم السعودي

 االداء من بداية العام كنسبة مئوية، شاماًل توزيعات االرباح

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور األيسر -ربحية السهم الربعية للمؤشر العام، بالريال السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

منذ مارس على الرغم من االنخفاض الملحوظ فبي األربباح لبال مبذه 

البفببتبرة، تببببدو األسبعببار فببي السبوق السبعببوديببة ال تبزال عببالبيببة وفببًقببا 

 للمعايير التاريخية.

يببعببتبببببر قببطبباع تببجببزئببة األغببذيببة وقببطبباع الببرعببايببة الصببحببيببة وقببطبباع 

المستحضرات الصيدالنية من أفضل الشرلات أداًو حتى اآلن لال مبذا 

العا  وفقا لمؤشر تاسي، بينما اتضح أن قطاع الخدمات االستهالبيبة 

والتجارية والبنوك لان األسوأ أداو. نظًرا لارتفاع القوي لمؤشر تباسبي 

 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 

أداء قطاعات سوق األسهم السعودي من عام حتى نهاية اكتوبر 
2222  

 : 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 لاحصاو، مؤسسة النقد، الرياض المالية

بعامبلبيبن رئبيبسبيبيبن: تبداعبيبات  2121تأثر االقتصاد السعودي في عا  

تببفببشببي فببيببروس لببورونببا وانببخببفبباض أسببعببار الببنببفببط بسبببببف الببتببراجببا 

 االقتصادي العالمي.

ومن المتوقا أن يتباطأ اقتصاد القطاع البخباص غبيبر البنبفبطبي بشبكبل 

ملحوظ ما تسجيل قاع دوري في الربا الناني وارتبفباع تبدريبجبي قبرب 

بشكل عا  فإننا نتوقا أن يبنبكبمب   2121نهاية العا . وبالنسبة لعا  

 %.4.1-نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 

، ُنبتبوقبا 2120وبناو على فرضيبة اوال تبأثبيبر جبائبحبة لبورونبا فبي عبا  

انتعان القطاع الخاص غير النفطي لال البعبا  البقباد  ببمبعبدل نبمبو 

 %.1.8عا  لامل قدره 

على للفية اتفاقية أوبت لخف  اإلنتاج، فإن  من المتوقا أن ينخفب  

ويعد ذلت سلبيا في نمو النباتبج  2121إنتاج النفط السعودي في عا  

%. امبا ببالبنبسبببة 1.2-المحلي اإلجمالي من جانف قطاع النفط بنسبة 

 %.1.1للعا  القاد ، فإننا نتوقا انتعاشًا بنسبة 

ونتيجة لذلت، من المتوقا أن ينخف  نمو النباتبج البمبحبلبي اإلجبمبالبي 

، ومبن البمبتبوقبا أن 2121% فبي عبا  1.9-لاقتبصباد لبكبل ببنبسبببة 

 % في العا  المقبل.1.1يتعافى إلى 

٪ مبن البنباتبج البمبحبلبي 02.0-من المتوقا أن يتسا العجز المالي إلى 

بسبف االنخفاض الواضح في عائدات البنبفبط  2121اإلجمالي في عا  

من جهة وبسبف ايادة اإلنفاق  لال فبتبرة جبائبحبة لبورونبا( مبن جبهبة 

ألرد. ومن شأن االنبتبعبان االقبتبصبادي البمبتبوقبا إلبى جبانبف ارتبفباع 

٪ من البنباتبج 7.1-أسعار النفط أن يؤديا إلى انخفاض العجز المالي إلى 

 .2120المحلي اإلجمالي في عا  

وصبوال البى البعبا   2121ونتوقا أن تتعافى أسعار النفط لال نهايبة 

 11. لما نتوقا أن يصل مبتبوسبط سبعبر لبا  ببرنب، البى 2120المقبل 

دوالًرا أمريكًيا فبي عبا   41بعد أن لان  2120دوالًرا أمريكًيا لال عا  

2121. 

لما ارتفا معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلت بشكبل مبلبحبوظ فبي 

بسبف ايادة معدل ضبريبببة البقبيبمبة البمبضبافبة فبي يبولبيبو.  2121عا  

٪ لبلبعبا  1.1٪ لبهبذا البعبا  و1.4ونتوقا أن يبلا مبتبوسبط البتبضبخبم 

 القاد .

ومن المتوقا أن يحافظ البنت االحتياطي البفبيبدرالبي األمبريبكبي عبلبى 

عبلبى األقبل. ونبتبيبجبة  2122أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عبا  

لذلت، سوف تبقي مؤسسة النقد العربي السعودي مبعبدل اتبفباقبيبة 

 إعادة الشراو وإعادة الشراو المعالس عند المستويات الحالية.

وبالتالي، مناك مجال محدود لبمبزيبد مبن تشبديبد فبروق األسبعبار مبن 

ليبور. نتيجة لذلت ، نتوقا انخفاض السايببور لبنباثبة أشبهبر مبن -سايبور

 ٪ حتى نهاية العا  المقبل.1.71٪ حالًيا إلى 1.84

 المصدر: الهيئة العامة لاحصاو، مؤسسة النقد، بلومبيرغ، الرياض المالية

201820192020f2021f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

3.93.3-2.40.3 االقتصاد اإلجمالي

4.33.8-1.93.8القطاع الخاص غير النفطي

2.92.20.51.8القطاع الحكومي

5.23.5-3.6-3.1القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

ة )مليار ريال سعودي( 214-300-133-174-رصيد المالية العام

ن إجمالي الناتج المحلي( 7.5-12.1-4.5-5.9-الميزان المالي )% م

560678854982الدين العام )مليار ريال سعودي(

ن إجمالي الناتج المحلي( 19.022.834.434.3الدين العام )% م

الحساب الجاري و الحساب التجاري

633485183327الميزان التجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 21.516.37.411.4الميزان التجاري )% م

8552-265187الحساب الجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 3.41.8-9.06.3الحساب الجاري )% م

20182019f2020f2021f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

71.764.143.053.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

64.957.039.051.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

69.864.042.052.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

ن النفط ) مليون برميل يوميًا( 10.39.89.29.5إنتاج المملكة م

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

ؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي( 2.093.403.30-2.46تضخم م

2.982.230.800.70السايبور 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



 

 19  الصفحة

 الملخص البياني لالقتصاد السعودي 
0202الربع الرابع   

 

 بيان إلاو المسؤولية:

تم جما المعلومات الواردة في مذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأن  موثوق بها. في حين اتخذت 

لل العناية المعقولة لضمان أن الوقائا الواردة في مذا التقرير مي دقيقة وأن التوقعات واآلراو والتنبؤات  الواردة في 

مذه الوثيقة مي عادلة ومعقولة، وما ذلت فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى 

وج  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في مذا التقرير مي لاملة أو لالية من أي لطأ. مذا 

التقرير ليس، وليس المقصود ب  أن يفسر على أن ،  عرض للبيا أو تقديم عرض لشراو أية أوراق مالية. وبناو علي ، فإن  

يجف عد  االعتماد على دقة، عدالة ، أو التمال المعلومات التي يحتوي عليها مذا التقرير.  الرياض المالية تخلي 

مسؤوليتها وال تقبل أي التزا  عن أي لسارة ناجمة عن أي استخدا  لهذا التقرير أو محتويات ، و لن تكون الرياض المالية 

مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراو ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من 

األحوال عن محتويات مذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو ألنر من الشرلات التابعة لها قد يكون لهم 

 .استنمارات في األوراق المالية أو األصول األلرد المشار إليها في مذا التقرير

لما في تاريخ مذا التقرير  -اآلراو والتنبؤات والتوقعات الواردة في مذا التقرير تمنل اآلراو الحالية لشرلة الرياض المالية 

وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس منالت أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون  -فقط 

متسقة ما أية آراو او التنبؤات او التوقعات  واردة في مذا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمنل نتيجة محتملة فقط. لما 

أن  مذه اآلراو، والتنبؤات والتوقعات تخضا لبع  المخاطر وعد  التألد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج 

 .أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل للي

القيمة ألي، أو الدلل من أي، من االستنمارات المشار إليها في مذا التقرير قد تتقلف و / أو تتأثر بالتغييرات. األداو 

السابق ليس بالضرورة مؤشرا لعداو المستقبلي. وفقا لذلت، يمكن للمستنمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلا 

 .المستنمر في األصل

مذا التقرير يقد  معلومات ذات طابا عا  وال يعتبر  ظروف ، وأمداف ، ومستود المخاطرة ألي مستنمر معين. 

ولذلت، فإن  ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستنمار وال يألذ بعين االعتبار الوضا المالي الخاص و/أو 

األمداف االستنمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخاذ أي قرار بخصوص  االستنمار يجف على القارئ 

الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آلرين  حسف 

 .الضرورة

ال يحق نسخ أو توايا مذا التقرير البحني، لليا أو جزئيا، وجميا المعلومات و اآلراو والتنبؤات والتوقعات الواردة في  

 محمية بموجف القواعد ولوائح حقوق الطبا والنشر.
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