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 (، % على اساس سنوي1عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

، شييهييد االقييتييصيياد 2121فييي عييا  

السعودي سييولية وافيرة  يتل فيتيرة 

اليينييمييو االقييتييصييادي الضييعييييي  عييلييى 

فيقيد  2106عكس ما حصل في عيا  

كانت هناك أزمة في السيولة. وييعيود 

ذلك أيضًا إلى ضي  ميبياليي كيبيييرة مين 

قبل مؤسسة النقد العربي السعيودي 

لدعم للبنوك التجارية لتمويل اليقيطياع 

 الخاص.

. وماع للا   0202شهد االقتصاد السعودي تباطؤًا اقتصاديًا واضحًا خالل النصف األول من عاا  

تدل بعض المؤشرات الحديثة االقتصادية للقطاع الغير نفطي مثل مؤشر مناخ األعاماال وماؤشار 

 مديري المشتريات  إلى انتعاش واضح خالل النصف الثاني من العا  نفسه.

وقد أثرت زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة التي طبقت خالل شهر يوليو على نمط االستهالك 

الخاص على المدى القصير حيث ارتفع اإلنفاق بشكل كبير خالل شهر ياوناياو. وعاالوة عالاى للا   

% 1.6% على أساس ساناوي فاي ياوناياو إلاى 2.0فقد ارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهل  من 

 على أساس سنوي في يوليو.

  فإن االقتصاد السعودي مدعو  بتوفر الساياولاة والاتاي اناعاكاسات عالاى 0261على عكس عا  

معدالت نمو المعروض النقدي العالية. كما يعود لل  أيضاًا إلاى ضاؤ ماؤساساة الاناقاد الاعارباي 

السعودي قدرًا كبيرًا من السيولة بهدف دعم النظا  المصرفي لتماويال لالاقاطااع الاخااص  اناظار 

 الرسم البياني أدناه(.

ووفقا إلى اتفاقية أوب  لإلنتاج  فقد انخفض إنتاج النفط الخا  السعودي بشكل كبير بيان أباريال 

ويونيو. وبالنظر الى الحصة المستهدفة للسعودية  يمكن توقع زيادة تدريجية في النصف الثاناي 

 .0202من العا  

كجزء من االتجاه العالمي  فقد انخفضت أسعار الفائدة السعودية  السايبور( بشكل ملحوظ مانا  

 مارس من ه ا العا . كما نتوقع تقلص فارق سعر السايبور مقابال الاالياباور باالادوالر االمارياكاي

 وال ي بَين أن أسعار الفائدة بالمملكة العربية السعودية ستستمر بالتراجع في المستقبل.

كما شهدت سوق األسهم السعودية انتعاشًا بعد أن كانات فاي أدناى مساتاويااتاهاا فاي ماارس. 

وخالل فترة التعافي  لعب المستثمرون االفراد دورًا رئيسيًا في السوق المالية حيث ارتفع صافي 

استثمارات االفراد في بداية الفترة في حين ارتافاع صاافاي اساتاثاماارات الاماساتاثاماريان األجااناب 

 المؤهلين في اآلونة األخيرة.

 التمويل للقطاع الخاص، % على اساس سنوي
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 الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد و القطاعات المؤسسية

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لتقتصاد، % 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

 2121لنموذج تعقب الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثاني من عا  

هو في األساس نتيجة للتذبذب اليهيائيل فيي إنيتياج الينيفيط السيعيودي 

ميليييون  7.1ميليييون بيرميييل( إليى ييونيييو ) 02.1 تل الفترة من أبريل )

 برميل(.

٪ فيي 1.2لقد أدى انخفاض نمو القطاع الخاص غير النيفيطيي بينيسيبية 

٪ فيي اليربيع ألول مين عيا  0.4لييصيل إليى  2109الربع الرابع من عا  

، الى تباطؤ نمو الناتج المحليي اإلجيمياليي اليحيقيييقيي ليتقيتيصياد 2121

٪. إن الينيميو اليقيوي 0.1-إليى  2121الكلي في الربع األول مين عيا  

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

النمو الحقيقي للناتج المحلي االجمالي لتقتصاد الكلي، % التغير الربعي على       
 أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة التغير السنوي في معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 

نموذج تعقب نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لتقتصاد الكلي، شهريًا،  نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلك 
 % على أساس سنوي 

 : 6الرسم البياني

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 0الرسم 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 المستهل 
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 المجاميع النقدية  ونمو القروض والودائع لدى 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

ميليييار رييال سيعيودي( 011عامًت رئيسيًا في هيذا السييياق ) 2121عا  

مما مكن البنوك من تمويل النمو االئتماني القوي بشكيل كياف حيتيى 

 .2121اآلن في عا  

، عينيدميا 2106عيليى عيكيس عيا   2121تعتبر السيولة وافرة في عا  

شهد االقتصاد السعودي أزمية فيي ذليك. ويينيعيكيس عيليى ميعيدالت 

توسع عرض الينيقيود بيحيليول مينيتيصي  اليعيا . كيميا شيكيليت اميدادات 

السيولة من مؤسسة النقد العربي السعودي  يتل اليربيع اليثيانيي مين 

 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

القروض إلى الودائع البسيطة. ومع ذليك، ييتيم احيتيسيابيهيا فيي نسيبية 

القروض إلى الودائع القانونية مما يفسر اال يتيتف األ ييير بييين هياتييين 

 اإلحصائيتين.

الودائع الجدييدة اليتيي تيقيدميهيا ميؤسيسية الينيقيد اليعيربيي السيعيودي 

ليدعيم االقيتيصياد  2121للقطاع المصرفي في اليربيع اليثيانيي مين عيا  

الحقيقي من  تل التوسع االئتميانيي ليييسيت جيزءًا مين بيييانيات ودائيع 

العمتء لدى البنوك الرسمية. وبالتالي، فإنه ال يتم إضافتها في نسيبية 

 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(: العناصر الرئيسية للموجودات والمطلوبات

النقد األجنبي في مايو ويونيو. وفي الوقت نفيسيه، انيخيفيضيت ودائيع 

ميليييار رييال فيي  41المؤسسات الحكومية في البنوك التجارية بمقدار 

يونيو بييينيميا زادت اليودائيع اليحيكيومييية فيي ميؤسيسية الينيقيد اليعيربيي 

 السعودي بنفس المبلي.

بعد التدفق القياسي لتحتياطيات الرسمية لميؤسيسية الينيقيد اليعيربيي 

السعودي  تل شهري مارس وأبريل والذي ييميكين تيفيسيييرد إليى حيد 

كيبيييير بيياليتييحيويييل االسيتييثينييائييي لييعيصييول مين ميؤسييسيية اليينيقييد اليعييربييي 

السعودي إلى صندوق االستثمارات العامة، فقد استقرت احتييياطيييات 

 ، 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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 الرصيد المالي الربع سنوي والدين الحكومي المستحق

النشاط االقتصادي. في الوقت نفيسيه، فيقيد تيبييين أن اإلنيفياق أعيليى 

٪ أقل مين اليربيع اليثيانيي 07و 2121٪ من الربع األول من عا  8بنسبة 

. كما بلي اليعيجيز اليمياليي  يتل الينيصي  األول مين عيا  2109من عا  

 مليار ريال سعودي . 041قيمة تصل الى  2121

بينيسيبية  2121انخفضت اإليرادات المالية في الربع اليثيانيي مين اليعيا  

. 2109٪ للربع الثانيي مين عيا  49٪ مقارنة بالربع السابق و بنسبة 11

كما تأثرت عائدات النفط بانخفاض أسعار النفط وتيأثيرت اإلييرادات غييير 

النفطية بالتأجيل الضريبي وانخفاض اإليرادات الضريبيية بسيبيب ضيعي  

 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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0202الربع الثالث   

 

 مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة األجنبية الغير نفطية

 نيلسن المصدر: ريفنتف،  المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

% عيليى أسياس 12-السعودية غير النفيطييية اليتيي انيخيفيضيت بينيسيبية 

سنوي في يونيو، في حين أدى ضع  االقتصاد المحلي إلى انيخيفياض 

 % على أساس سنوي.17-مماثل للواردات 

٪ فيي ييونيييو تيحيسيبيا ليزييادة 78ارتفعت تعامتت نقاط البيع بينيسيبية 

ييوليييو. وفيي اليوقيت نيفيسيه،  0معدل ضريبة القيييمية اليميضيافية فيي 

تراجعت ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ في األشهر القليلة اليمياضييية 

على  لفية ضع  االقتصاد. كما أثر اليركيود اليعياليميي عيليى الصيادرات 

 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

األسعار ضعيفة بالنسبة للشركات السعودية حيييب بيليي ميؤشير أسيعيار 

 .11، وال يزال من الواضح أنه أقل من 48.4اإلنتاج 

يشهد مناخ األعمال في االقتصاد غير النفطي، والذي ييقياس بيميؤشير 

مدير المشتريات انتعاشا تدريجيا في األشهر القليلة الماضية. وبالنسبة 

وهيو اليميسيتيوى  11.1لشهر يوليو، فقد وصل الميؤشير اليميركيب اليى 

الذى يفصل االنكماش عن اليتيوسيع. وميع ذليك، ال تيزال قيوة تيحيدييد 

 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 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

%. وبالنظر إلى حيجيم ارتيفياع أسيعيار اليفيائيدة 1.9يوليو نسبة تصل الى 

الضريبية، فإن هذد الزيادة المعتدلة في مؤشير أسيعيار اليميسيتيهيليكييين 

تشير إلى أن المنتجين لم ينقلوا أثر معدل الضريبية إليى مسيتيهيليكيييهيم 

 بالكامل.

% فيي 01% إليى 1وقد أثرت زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 

يوليو على بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهيليك. كيميا ارتيفيع  0

% على أساس سنوي في يونيييو 1.1معدل التضخم السنوي العا  من 

% في يوليو، وبيليغيت اليزييادة الشيهيريية مين ييونيييو إليى 6.0ليصل إلى 

 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 
 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 السوق العقارية 

 : 1الرسم البياني 

 التعامالت الربعية للعقار في المملكة

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

 : 2الرسم البياني 

 التعامالت الربعية للعقار في المملكة )القطاع السكني(

٪ 48الصفقات العقارية التجارية حيب ارتفعت القيمة اإلجمالية بنسبة 

 في حين أن عدد التعامتت لم يتغير تقريًبا.

، توسعيت قيييمية اليتيعياميتت اليعيقياريية 2121في الربع الثاني من عا  

% مقارنة بالعا  السابق، في حين انخفي  عيدد اليتيعياميتت 09بنسبة 

% مما يشير الى أن عدد قليل مين اليتيعياميتت اليكيبيييرة جيدا 07بنسبة 

حصييل  ييتل هييذد الييفييتييرة. وييينييطييبييق هييذا عييلييى وجييه الييتييحييديييد عييلييى 

 : 3الرسم البياني 

 التعامالت الربعية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 : 4الرسم البياني 

 (2222 -توزيع قيم التعامالت حسب المناطق )الربع الثاني

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

 قيمة التعامالت العقارية المنف ة في الربع، % على اساس سنوي

 عدد التعامالت العقارية المنف ة في الربع، % على اساس سنوي

 قيمة التعامالت العقارية المنف ة في الربع، % على اساس سنوي

 قيمة التعامالت العقارية المنف ة في الربع، % على اساس سنوي

 عدد التعامالت العقارية المنف ة في الربع، % على اساس سنوي

 منطقة الرياض

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق

 عدد التعامالت العقارية المنف ة في الربع، % على اساس سنوي
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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

الربيع اليثيانيي، أيليت أسيعيار اليقيطياع السيكينيي دون تيغييييير، فيي حييين 

 ٪ على أساس سنوي.1.1-انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 

منذ نهاية العا  الماضي، يمكن متحظة الفيرق بييين أسيعيار اليعيقيارات 

السكنية والتجارية. وفي حين بدأت أسعار ميبيييعيات اليقيطياع السيكينيي 

في االنتعاش، فإن أسعار القطاع التجاري ال تزال ثابتية. ونيقيصيد بيذليك 

أسعار األراضي على وجه الخصوص. وعلى  لفية ضع  االقتصياد فيي 

 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 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 برميل فيي ييونيييو. وبينياء عيليى  22.2مليون برميل في أبريل إلى 

هذد االتفاقية، فإننا نتوقع توسعا تدريجييا فيي اإلنيتياج  يتل الينيصي  

 الثاني من العا  الحالي.

ميليييون  02.1انخف  إنتاج النيفيط اليخيا  السيعيودي بشيكيل حياد مين 

مييليييييون بييرميييييل فييي يييونيييييو. ويييعييود هييذا  7.1بييرميييييل فييي أبييريييل إلييى 

االنكماش القوي في اإلنتاج اليى اتيفياقييية أوبيك فيي أبيرييل اليمياضيي 

 11.1لخف  اإلنتاج. ونتيجة لذلك، انخيفي  إجيمياليي إنيتياج أوبيك مين 

 )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

األمريكي منذ مايو من هذا العا  عيليى اليرييال السيعيودي. ومين جيهية 

% 1.2-أ رى، فقد انخف  مؤشر سعر الصرف المرجيح تيجيارييًا بينيسيبية 

 % بالقيمة الحقيقية منذ منتص  مايو.1.6-بالقيمة األسمية و 

تراجعت أسعار العقود اآلجلة للدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي 

بيعيد أن وصيليت اليى  1.76في اآلونة األ يرة تراجعا طفيفا لتصل اليى 

فيي شيهير أبيرييل. وال ييزال هيذا اليميسيتيوى  1.78ذروتها مؤقتا بقيمة 

)ما قبل الجائحة(. كيميا أثير ضيعي  اليدوالر  2109أعلى تدريجيًا من عا  

 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 

 60سعر 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 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

نقطية  11يزال أعلى بشكل ملحوظ من فترة ما قبل الجائحة من حوالي 

أساس. كميا نيتيوقيع أن ييزداد هيذا اليفيارق  يتل األشيهير االثينيي عشير 

 المقبلة، وال يزال هناك مجال لمزيد من االنخفاض للسايبور. 

استمرت أسعار الفائدة على الدوالر األمريكيي واليرييال السيعيودي فيي 

االنخفاض منذ مارس من هذا العا . فقد انخف  السايبور لثتثة أشهير 

٪ بحلول منتص  أغسطس، بينما كان السايبيور ليثيتثية 1.92ليصل إلى 

نقطة أساس. ومع ذلك، ال  71أشهر للدوالر األمريكي مستقرا بحوالي 

 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

مليار ريال سعودي من األصول األجنبية من مؤسسة الينيقيد  71تحويل 

العربي السعودي الى صندوق االستثمارات اليعيامية فيي شيهير ميارس 

ميليييار رييال فيي  014أدى الى توسيع عجز الحساب المالي ليصيل اليى 

 .2121الربع األول من عا  

لقد أثر انخفاض أسعار النفط في فبرايير وميارس بياليفيعيل عيليى فيائي  

ملييار رييال فيي اليربيع األول مين  00الحساب الجاري الذي انخف  إلى 

. وبسبب انخفاض عائدات تصدير النفيط فيإنينيا نيتيوقيع عيجيزا 2121عا  

. وفيي اليوقيت نيفيسيه، فيإن 2121في فائ  الحيسياب اليجياري ليعيا  

 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

األجانب المؤهلين هذا الدور في اآلونة األ يرة منذ مياييو. وقيد تيكيون 

٪ 71مليار ريال التي استحوذت فيييهيا أراميكيو عيليى حصية  219صفقة 

من )سابك( من صندوق االستثمارات العامة، هي سبب االرتفاع الكبير 

 في القيمة المتداولة في تداول  تل شهر يونيو.

وقد انتعشت سوق األسهم السعودية بقوة بعد أن وصلت الى أدنيى 

مستوياتها في مارس. و تل المرحلة األولية من هذا اليتيعيافيي، ليعيب 

المستثمرون االفراد دورًا رئيسيًا في بداية الفترة حيب ارتفعيت صيافيي 

استثمارات االفراد في السيوق اليميالييية فيي حييين أ يذ اليميسيتيثيميريين 

 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

للتراجع الملحوظ في األرباح  يتل فيتيرة انيتيعياش تياسيي مينيذ ميارس، 

يبدو األسعار في السوق السعودي ال تزال عالية عند النظير ليليميعيايييير 

 التاريخية.

يييعييتييبيير قييطيياع تييجييزئيية األغييذييية وقييطيياع الييرعيياييية الصييحييييية وقييطيياع 

المستحضرات الصيدالنية من أفضل الشركات أداًء حتى اآلن  تل هيذا 

العا  وفقا لمؤشر تاسي، في حين تبين أن وسائيل اإلعيت  واليميرافيق 

العامة والبنوك هي القطاعات األسوأ أداًء  تل هذد اليفيتيرة.  ونيظيرًا 

 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 يوليو 
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 واالرقا 

 المصدر: الهيئة العامة لتحصاء، مؤسسة النقد، الرياض المالية

بعاميلييين رئيييسييييين: تيداعيييات  2121تأثر االقتصاد السعودي في عا  

تييفييشييي فيييييروس كييورونييا وانييخييفيياض أسييعييار اليينييفييط بسييبييب الييتييراجييع 

 االقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يتباطأ اقتصاد القطاع اليخياص غييير الينيفيطيي بشيكيل 

ملحوظ مع تسجيل قاع دوري في الربع الثاني وارتيفياع تيدرييجيي قيرب 

بشكل عا  فإننا نتوقع أن يينيكيمي   2121نهاية العا . وبالنسبة لعا  

 %.4.6-نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 

، ُنيتيوقيع 2120وبناء على فرضيية زوال تيأثييير جيائيحية كيورونيا فيي عيا  

انتعاش القطاع الخاص غير النفطي  تل اليعيا  اليقياد  بيميعيدل نيميو 

 %.4.1عا  كامل قدرد 

على  لفية اتفاقية أوبك لخف  اإلنتاج، فإنه من المتوقع أن ينخفي  

ويعد ذلك سلبيا في نمو النياتيج  2121إنتاج النفط السعودي في عا  

%. اميا بيالينيسيبية 1.9-المحلي اإلجمالي من جانب قطاع النفط بنسبة 

 %.1.41للعا  القاد ، فإننا نتوقع انتعاشًا بنسبة 

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخف  نمو النياتيج اليميحيليي اإلجيمياليي 

، ومين اليميتيوقيع أن 2121% فيي عيا  1.6-لتقتيصياد كيكيل بينيسيبية 

 % في العا  المقبل.1.41يتعافى إلى 

% من النياتيج اليميحيليي 02.7-ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 

. ومين شيأن 2121اإلجمالي بسبب انخفاض عائدات الينيفيط فيي عيا  

االنتعاش االقتصادي المتوقع واالرتفاع فيي أسيعيار الينيفيط أن ييؤدييا 

% من الناتج المحلي اإلجمالي فيي 7.4-إلى انخفاض العجز المالي إلى 

 .2120عا  

، 2121ونتوقع أن تتعافى أسعار النفط في الينيصي  اليثيانيي مين عيا  

دوالر بحلول نيهيايية اليعيا .  11كما نتوقع أن تصل أسعار  ا  برنت إلى 

 11، فمن الميتيوقيع أن ييبيليي سيعير  يا  بيرنيت 2120أما بالنسبة لعا  

 دوالر.

ومن المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل ملحوظ 

بسبب زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة فيي ييوليييو.  2121في عا  

% بعد معيدل 1.1، نتوقع معدل تضخم يصل الى 2121وبالنسبة لعا  

 .2109% في عا  2.0-سالب قدرد 

ومن المتوقع أن يحافظ البنك االحتياطي اليفيييدراليي األميرييكيي عيليى 

عيليى األقيل. ونيتيييجية  2122أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عيا  

لذلك، سوف تبقي مؤسسة النقد العربي السعودي ميعيدل اتيفياقييية 

 إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس عند المستويات الحالية.

وبالتالي، فإننيا نيتيوقيع أن تينيخيفي  ميعيدالت السياييبيور ليثيتثية أشيهير 

نقطة أسياس.  71تدريجيا في معدالت متوسطة، وهي حاليا مايقارب 

ونتيجة لذلك، نيتيوقيع اسيتيميرار االنيخيفياض فيي أسيعيار اليفيائيدة عيليى 

 الحسابات المالية حتى نهاية العا  المقبل.

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

201820192020f2021f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

3.63.5-2.40.3 االقتصاد اإلجمالي

4.64.0-1.93.8القطاع الخاص غير النفطي

0.52.1-2.92.2القطاع الحكومي

3.93.5-3.6-3.1القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

ة )مليار ريال سعودي( 214-322-133-174-رصيد المالية العام

ن إجمالي الناتج المحلي( 7.4-12.7-4.5-5.9-الميزان المالي )% م

5606788981048الدين العام )مليار ريال سعودي(

ن إجمالي الناتج المحلي( 19.022.835.536.1الدين العام )% م

الحساب الجاري و الحساب التجاري

633485183327الميزان التجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 21.516.37.211.3الميزان التجاري )% م

8552-265187الحساب الجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 3.31.8-9.06.3الحساب الجاري )% م

20182019f2020f2021f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

71.764.143.053.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

64.957.040.051.0سعر 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( 2.093.503.40-2.46تضخم م

2.982.230.800.70السايبور لثالث أشهر 

2.501.750.500.50الريبو العكسي

3.002.251.001.00الريبو االساسي

سوق العمل )المتوسط السنوي(

6.05.65.75.6معدل البطالة للسكان

12.812.212.312.2معدل البطالة للسكان السعوديين

56.057.958.959.1معدل المشاركة االقتصادية للسكان
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 19  الصفحة

 الملخص البياني لالقتصاد السعودي 
0202الربع الثالث   

 

 بيان إ تء المسؤولية:

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

كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في 

هذد الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك 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  الية من أي  طأ. هذا 

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

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

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

مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و موأفين مسؤولين في أي حال من 

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

 .استثمارات في األوراق المالية أو األصول األ رى المشار إليها في هذا التقرير

كما في تاري  هذا التقرير  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية 

وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان 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  يمثل نتيجة محتملة فقط. كما 

أن  هذد اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبع  المخاطر وعد  التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج 

 .أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختل  بشكل كلي

القيمة ألي، أو الد ل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء 

السابق ليس بالضرورة مؤشرا لعداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلي 

 .المستثمر في األصل

هذا التقرير يقد  معلومات ذات طابع عا  وال يعتبر  أروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. 

ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يأ ذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو 

األهداف 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 آ رين  حسب 

 .الضرورة

ال يحق نس  أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه 

 محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر.
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