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 الهيئة العامة لالحصاءالمصدر: 

دى التتتتعتتافتتي االقتتتتتصتادي التتعتالتتمتتي 

القوي إلى زيادة الصادرات الستعتوديتة 

غير النفطية وارتفاع هائل فتي أستعتار 

النفط في نتفتا التوقتل. إلتى جتانت  

ذلك، أثر ارتفاع أستعتار التنتفتط ب تكتل 

إيجابي على الصادرات التبتتترواتيتمتاويتة 

التتتتتي ت تتكتتل حتتوالتتي ثتتلتتثتتي إجتتمتتالتتي 

 الصادرات غير النفطية.

أن الاناماو الساناوي  0202ُتظهر التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني من عاا  

. وياما ان تافاسايار 0222لالقتصاد السعودي أصبح إيجابًيا للمرة األولى منذ الربع الثاني من عا  

، في حايان أن 0202ذلك من خالل التعافي القوي لالقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من عا  

 تعافي قطاع النفط ال يزال بطيًئا.

تؤكد المؤشرات الى استفادة االقتصاد السعاودي مان الاتاعاافاي الاقاوي لالاطالاب االقاتاصاادي 

العالمي الذي تسبب في زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط في نفا  

 الوقت )انظر الرسم البياني أدناه(.

ان التعافي القوي لالقتصاد السعودي غير النفطي واسع النطاق ومن المتوقع أن يستمر حاتاى 

النصف الثاني من العا  الحالي. في الوقت نفسه، هناك مؤشرات على أن زخم الاناماو قاد وصا  

 عموًما إلى ذروته بحلول منتصف العا .

كان االرتفاع الهائ  في اإليرادات النفطية وغير النفطية من ناحية، وسياسة اإلنفاق مع التاركاياز 

على ضبط أوضاع المالية العامة من ناحية أخرى سببا في تقلص العجز الماالاي بلا ا  كابايار فاي 

 .0202النصف األول من عا 

بدأ إنتاج النفط الخا  السعودي في التعافي منذ انخفاضه المؤقات فاي الارباياع. واساتانااًدا إلاى 

اتفاقية أوبك الجديدة لتوسيع اإلنتاج، فإنه من المتوقع حدوث زيادة أخرى حاتاى ناهااياة الاعاا ، 

 ومن المتوقع حدوث ذلك بوتيرة أبطأ نظًرا لعد  وضوح النمو العالمي المرتبط بفايروس كورونا.

. ومان 0222ارتفع سوق األسهم السعودية إلى المستويات التي شوهدت آلخر مارة فاي عاا  

. ناتاياجاة 0202منظور أساسي، فإن مؤشر تاسي يلير الى تعافي كبير في أرباح اللركاات خاالل 

 لذلك، خفت مقايي  التقييم تدريجيًا ل نها ال تزال مرتفعة.

... 

سعر خام برنل، % التغير على أساس سنوي، المتوسط المحرك لثالثة 
 اشهر، المحور االيمن
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 الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد و القطاعات المؤسسية

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد، % التغير على أساس سنوي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي، % التغير على أساس 
 سنوي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، % التغير 
 على أساس سنوي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ألن طة الخدمات الحكومية % التغير 
 على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

% على أساس سنوي في الربع الثانتي. ال تتزال مستاهتمتة التنتمتو 01.0

٪ عتلتى أستاس ستنتوي فتي التربتع 7.1-في قطاع النفط سلبية بنسبة 

الثاني بسب  التنفيذ المنضبط التفاقية أوبك + لخفض اإلنتتتال لتلتعتام 

 الماضي

إلتى نتمتو التنتاتتج  2120ت ير التقديرات السريعة للربع الثاني متن عتام 

المحلي اإلجمالي السعودي على أساس سنوي ب كل إيجتابتي لتيتصتل 

. ويعود ذلك 2109% للمرة األولى منذ الربع الثاني من عام 0.1الى + 

إلى التعافي القوي القتصاد القطاع التختاص غتيتر التنتفتطتي بتنتستبتة + 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الناتج المحلي االجمالي الحقيقي لالقتصاد الكلي، % التغير على أساس ربعي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، %التغير 
 على أساس ربعي

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ألن طة الخدمات الحكومية، %التغير 
 على أساس ربعي

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي، %التغير على أساس ربعي

 : 2الرسم البياني

الناتج المحلي اإلجمالي على أساس سنوي لالقتصاد والقطاع 
 النفطي

 : 0الرسم البياني 

الناتج المحلي اإلجمالي على أساس سنوي للقطاع الخاص غير النفطي 
 وقطاع أنلطة الخدمات الح ومية

 : 3الرسم البياني 

الناتج المحلي اإلجمالي على أساس ربعي لالقتصاد والقطاع 
 النفطي

 : 4الرسم البياني 

الناتج المحلي اإلجمالي على أساس ربعي للقطاع الخاص غير النفطي 
 وقطاع أنلطة الخدمات الح ومية

 2120تقديرات الربع الثاني 
 2120تقديرات الربع الثاني 
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 المجاميع النقدية، ونمو القروض والودائع لدى البنوك التجارية

 القاعدة النقدية، % على اساس سنوي

 (، % على اساس سنوي0اجمالي عرض النقود )ن

 البنك المرازي السعوديالمصدر: 

 (، % على اساس سنوي3عرض النقود )ن

 سنوياساس (، % على 9عرض النقود )ن

 البنك المرازي السعوديالمصدر: 

 البنك المرازي السعوديالمصدر:  البنك المرازي السعوديالمصدر: 

أساس سنوي. من نتاحتيتة أخترى، تتوستع االئتتتمتان التمتمتنتو  لتلتقتطتاع 

٪ عتلتى أستاس ستنتويتا، وال يتزال متدفتوعتا  ب تكتل 01.7الخاص بنسبة 

رئيسي بقروض الرهن العقاري السكني، وإن اان بوتيرة أبطأ في التربتع 

 .2120الثاني من عام 

تستمر ودائع عتمتالء التبتنتوك، وبتالتتتالتي إجتمتالتي التمتعتروض التنتقتدي 

التواستع فتي التنتمتو ب تكتل واضتد إلتى متا دون التقتروض التمتصترفتيتتة 

، ارتتفتعتل ودائتع التعتمتالء 2120الممنوحة للقطاع الخاص. في يوليتو 

٪ علتى 9.8بنسبة  1٪ على أساس سنويا، وعرض النقود ن00.0بنسبة 

 قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % أساس سنوي 

 الودائع لدى البنوك التجارية، % أساس شهري قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % أساس شهري 

 : 0الرسم البياني 

 (0معدل نمو القاعدة النقدية و إجمالي عرض النقود )ن

 : 9الرسم البياني 

 (3( و )ن9معدل نمو المجاميع النقدية )ن

 : 3الرسم البياني 

 نمو االئتمان للقطاع الخاص

 : 4الرسم البياني 

 نمو ودائع البنوك التجارية 

 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 المرازي السعوديالمصدر: 

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

 البنك المرازي السعوديالمصدر: 

 البنك المرازي السعوديالمصدر:  البنك المرازي السعوديالمصدر: 

وتأاد ذلك من خالل التراجع المتلتحتوي فتي نستبتة الستيتولتة التفتائضتة 

% 08.2% في ديسمبر التى 20.1لدى البنوك الى إجمالي األصول من 

 في يوليو.

في اآلونة األخيرة، بدأت ودائع قتروض التقتطتاع التختاص فتي االرتتفتاع 

نتيجة نمو االئتمان للقطتاع التختاص التذي فتاق االرتتفتاع فتي التودائتع 

المصرفية متنتذ بتدايتة التعتام. متمتا ي تيتر إلتى انتختفتاض تتدريتجتي فتي 

. 2120السيولة المتوفرة في القطاع المصترفتي ختالل متنتتتصت  عتام 

 إجمالي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

 صافي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

 فائض السيولة كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 
  

 : 0الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الخاص

 : 9الرسم 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 والودائع الح ومية

ارتفعل ودائع القطاع العام لدى مؤسستة التنتقتد التعتربتي الستعتودي 

مليار ريال سعودي منذ نهايتة عتام  016والبنوك التجارية بما مجموعه 

بسب  االقتراض المالي الذي تجاوز بوضو  العجز الصتغتيتر حتتتى  2121

 .2120اآلن في عام 

، انتختفتضتل االحتتتيتا تيتات  2120في األشهر السبعة األولى من عتام 

متلتيتار  46األجنبية الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي بتمتقتدار 

ريال سعودي ، على األرجد نتيجة لتدفق رأس المال الصافي حيت  متن 

تا ختالل هتذ  التفتتترة.  المتوقع أن يظهر رصتيتد التحتستاا التجتاري فتائض 

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

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

 البنك المرازي السعوديالمصدر: 

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

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

 البنك المرازي السعوديالمصدر: 

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

 البنك المرازي السعوديالمصدر:  البنك المرازي السعوديالمصدر: 

 : 0الرسم البياني 

 “ساما”احتياطي العمالت االجنبية لدى 

 : 9الرسم 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 الح ومي المستحق

% متقتارنتة بتالتربتع الستابتق. اتمتا أ تهتر 20.2مقارنة بتالتعتام الستابتق و

% متقتارنتة بتالتعتام 1.9اإلنفاق المالي نتمتوا بتنتستبتة هتام تيتة بتلتغتل 

 % معتدلة مقارنة بالربع السابق.09.0الماضي و

إلتى      2120تقلص العجز المالي مرة أخرى خالل الربتع التثتانتي متن عتام 

متلتيتار ريتال  7.4-مليار ريال سعودي بعد انخفاض حاد بالفعل إلى  4.6-

سعودي في الربع األول من العام الذي اان نتتيتجتة الرتتفتاع اإليترادات 

% 81.2المالية ب كل ابير في التربتع التثتانتي والتتتي ارتتفتعتل بتنتستبتة 

 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

 : 0الرسم البياني 

 االيرادات المالية الربع سنوية )مليار ريال سعودي( 
 : 9الرسم 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،  البنك المرازي السعوديالمصدر: 

منتص  العام. وفي الوقل نفسه ، يوضد االنتعاش القوي للتصتادرات 

 .2120غير النفطية قوة االنتعاش االقتصادي العالمي في عام 

ا هائال  في الربع الثاني من  شهدت مؤشرات االستهالك الخاص انتعاش 

على خلفية انتعاش واضد في ثقة المستهتلتك عتلتى متدى  2120عام 

ا الماضية. ت ير أحدث التبتيتانتات إلتى هتذا التنتمتو. متن  االثني ع ر شهر 

المحتمتل أن يتكتون زختم االستتتهتالك التختاص قتد بتلتل ذروتته بتحتلتول 

 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

 : 0الرسم البياني 

 تعامالت نقاط البيع وسحوبات الصراف االلي

 : 9الرسم البياني 

 ثقة المستهلك

 : 3الرسم البياني 

 نمو الصادرات غير النفطية 

 : 4الرسم البياني 

 نمو الواردات

سحوبات الصراف االلي % التغير عدلدى أسداس سدندوي، الدمدتدوسدط 
 المحرك لثالثة اشهر
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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

منتص  العام. وفي الوقل نفسه ، ي ير ارتفاع أسعار مخرجات مؤشتر 

مديري الم تريات إلى بعض الضغوط التتضتختمتيتة التكتامتنتة وراء تتأثتيتر 

 ضريبة القيمة المضافة.

اتمتؤشترات متنتا   (PMI)ت ير مؤشرات مدير الم تتتريتات الستعتودي  

األعمال لالقتصاد غيتر التنتفتطتي تستتتقتر ب تكتل عتام عتنتد مستتتويتات 

. وهذا مؤشر آخر على أن زخم النمتو 2120مرتفعة بحلول منتص  عام 

في االقتصاد غير النفطتي قتد وصتل عتلتى األرجتد إلتى ذروتته بتحتلتول 

 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

 : 0الرسم البياني 

 المؤشر الُمركب لمديري المشتريات 

 : 9الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 : 4الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات ألسعار اإلنتاج
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 الملخص البياني لالقتصاد السعودي 
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 مؤشر ت لفة المعيلة 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

% 0.1-لقسم اإلسكان والميا  والكهرباء ب كل هام ي فقط بنسبتة 

في يوليو بسب  إيجارات المساان باعتبارها أابر عنصر متنتفترد متعتفتى 

 من ضريبة القيمة المضافة.

% 6.2متن  2120انخفض مؤشر التضخم ب تكتل متلتحتوي فتي يتولتيتو 

% بسب  تأثير زيادة ضريبة القيمة التمتضتافتة فتي يتولتيتو 1.4ليصل إلى 

التي خرجل من فترة الحساا، ويمكن تطبيق ذلك على معظتم  2121

مؤشرات التضخم. وب كل استثتنتائتي انتختفتضتل التمتؤشترات التفترعتيتة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

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

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

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر تضخم أسعار المستهلكين )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة(

 : 9الرسم البياني 

 مؤشر تضخم أسعار المستهلكين وأسعار الجملة

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغذاء 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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 نلاط الصفقات في السوق العقارية 

 : 0الرسم البياني 

 التعامالت الشهرية للعقار في المملكة

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

 : 9الرسم البياني 

 التعامالت الشهرية للعقار في المملكة )القطاع السكني(

العقارية على مدار العاميتن التمتاضتيتيتن. تتكتون هتذ  التمتوستمتيتة أاتثتر 

ا في حالة التعامالت العتقتاريتة الستكتنتيتة ب تكتل عتام بتدال  متن  وضوح 

 الن اط التجاري.

تتا ختتالل أشتتهتتر الصتتيتت   ا متتؤقتتت  لتتلتتتتتعتتامتتالت  2120شتتهتتدنتتا تتتبتتا تتؤ 

وهتو  2121بعد التعافي الملحوي منذ الربع الثالت  متن عتام  العقارية

ما يتوافق مع النمط التمتوستمتي التمتعتتتاد التذي لتوحت  فتي الستوق 

 : 3الرسم البياني 

 التعامالت الشهرية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 : 4الرسم البياني 

 (9190 -توزيع قيم التعامالت حسب المناطق )الربع الثاني

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

 قيمة التعامالت العقارية المنفذة في الربع، بالمليار ريال سعودي. قيمة التعامالت العقارية المنفذة في الربع، بالمليار ريال سعودي.

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

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق

 شهر 09المتوسط المحرك لد شهر 09المتوسط المحرك لد

 شهر 09المتوسط المحرك لد
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 مؤشرات األسعار في السوق العقارية 

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر أسعار العقار للقطاعين السكني والتجاري 

 : 9الرسم البياني 

 مؤشر أسعار األراضي للقطاعين السكني والتجاري

مؤشرات العقارات بينما انتختفتضتل أستعتار التفتلتل وال تقتق الستكتنتيتة 

 ٪ خالل نفا الفترة.0.2–٪ على التوالي. 1.1بنسبة 

 2120استقرت أسعار العقارات ب كل عام في التربتع التثتانتي متن عتام 

٪ 1.1مع توسع مؤشر أستعتار التعتقتارات الستكتنتيتة بتنتستبتة هتام تيتة 

٪. 1.6-مقارنة بالربع السابق وانخفض مؤشر اسعار التعتقتارات بتنتستبتة 

٪ متن 91مما يتعتكتا اتتجتا  أستعتار األراضتي التتتي ت تكتل أاتثتر متن 

 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، الت رير 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 في اليوم بحلول ديسمبر. متع ذلتك فتان هتذ   01.1إلى 

الزيادة في اإلنتتال ستتت تكتل تتحتديتا متع عتدم وضتو  نتمتو االقتتتصتاد 

 العالمي. مما أنتج هبوط أسعار النفط في شهر أغسطا.   

 8.0زادت المملكة العربية السعوديتة إنتتتاجتهتا متن التنتفتط التختام متن 

مليون برميل في اليتوم فتي  8.9مليون برميل في اليوم في أبريل إلى 

تا لتلتتتقتديترات  9.4يونيو وإلى  مليون برميل في اليتوم فتي يتولتيتو وفتق 

األولية. ستسمد اتفاقية أوبك الجديدة لتوسع اإلنتال بتمديد إضتافتي 

 )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.

 : 0الرسم البياني 

 إنتاج وتصدير المملكة من النفط الخام

 : 9الرسم البياني 

 إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة

 : 3الرسم البياني 

 إنتاج دول األوبك من النفط الخام 

 : 4الرسم البياني 

 أسعار النفط
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 سعر صرف العمالت األجنبية وفارق االئتمان 

 شهر( 09معدل سعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدوالر )

 المصدر: بلومبيرغ

الفرق بين عائد السندات الحكومية األمريكية وعائد سندات الخزينة 
 األمريكية خالل خمس سنوات، نقطة أساس 

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجح للريال السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 21سنوات بنتحتو  1انت ار مقايضات سداد الديون المتأخرة على مدى 

نقطة أستاس. بتعتد الضتعت  التواضتد فتي التنتصت  التثتانتي متن التعتام 

الماضي، أصبحل أسعار الصرف الحقيقية واالستمتيتة متحتددة التنتطتاق 

 .2120على نطاق واسع منذ بداية عام 

اتسعل األقساط اآلجلة للتدوالر األمتريتكتي متقتابتل التريتال الستعتودي 

نتقتطتة متن متنتتتصت  يتونتيتو إلتى نتهتايتة  11متلتيتون بتنتحتو  02البالغة 

ستنتوات  1أغسطا. في المقابل، اان فارق العوائد السيادية بقتيتمتة 

ا ب كل عام خالل هذ  الفترة في حين تقلص  للدوالر األمريكي مستقر 

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح للريال السعودي

فرق هامش مبادلة المتأخرات االئتمانية خالل خمس سنوات، 
 نقطة أساس 

 المصدر: بلومبيرغ

 : 0الرسم البياني 

 شهر( 09سعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدوالر االمريكي )

 : 9الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي و اإلسمي للريال السعودي

 : 3الرسم البياني 

الفرق بين عائد السندات الح ومية األمري ية وعائد سندات 
 الخزينة األمري ية 

 : 4الرسم البياني 

 فرق هامش مبادلة المتأخرات االئتمانية
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 معدالت الفائدة الرسمية، طويلة األج  وقصيرة األج 

 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

التعتتائتد. عتلتتى وجته التختتصتوص، الحتتظتنتتا تتتوستع التتفتارق بتيتتن الصتتكتتوك 

سنوات بالريال السعودي والسندات الستعتوديتة  1الحكومية المحلية لت 

نتقتطتة أستاس ختالل هتذ   11المقومة بالدوالر األمريكي من صفر إلى 

 الفترة.

٪ منذ مارس بينما تراجع التاليتبتور 1.79استقر السايبور لثالثة اشهرعند  

ا إلى   6٪ مما تسب  في اتساع التفتارق بتنتحتو 1.01لثالثة اشهر تدريجي 

نقاط أساس. وقد اان اتساع فروق أسعتار التفتائتدة بتالتريتال الستعتودي 

تا فتي التطترف األ تول لتمتنتحتنتى  مقابل الدوالر األمريتكتي أاتثتر وضتوح 

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات 5الصكوك السعودية بالريال السعودي لمدة 

 سنوات  5عائد السندات السعودية بالدوالر األمريكي لمدة 

 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  لمؤسسة النقد العربي السعودي

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

 المصدر: بلومبيرغ

 : 0الرسم البياني 

 أشهر( 3السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي )

 : 9الرسم البياني 

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

 : 3الرسم البياني 

سنوات مقابل عائد  5الصكوك السعودية بالريال السعودي لمدة 
 السندات السعودية بالدوالر األمريكي 

 : 4الرسم البياني 

معدل الفائدة لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بين المصارف 
 السعودية

 اتفاقية اعادة الشراء لمؤسسة النقد العربي السعودي
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 ميزان المدفوعات السعودي

 ربع سنوي -ميزان الحساب الجاري، مليار ريال سعودي

 البنك المرازي 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 المرازي السعوديالمصدر: 

ا قدر   مليار ريتال ستعتودي،  17أ هر رصيد الحساا المالي الخاص عجز 

مما تسب  ب كل عام في انخفاض األصول االحتيا ية األجنبية لسامتا 

ا في الربع األول من عام   .2120تدريجي 

بناء على التعافي االقتصادي العالمي وارتفتاع أستعتار التنتفتط، تتحتستن 

رصيد الحساا الجاري السعودي ب كل ابير منذ انتختفتاضته فتي التربتع 

. اما سجل ميزان الحساا الجاري في الربع األول 2121الثاني من عام 

مليار ريال سعودي. في الوقل نتفتسته،  11فائضا  قدر   2120من عام 

 البنك المرازي السعوديالمصدر: 

 رصيد الحساب الجاري

 البنك المرازي السعوديالمصدر: 

 : 0الرسم البياني 

 ميزان الحساب الجاري

 : 9الرسم 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

 متوسط قيمة التداوالت اليومية، مليون ريال سعودي

 المصدر: تداول

. اما تحول مستتتثتمترو االفتراد واتذلتك التمتؤستستات التمتحتلتيتة 2120

واألجتتنتتبتتيتتة إلتتى م تتتتتريتتن بتتيتتنتتمتتا اتتان اتتبتتار التتمتتستتتتتثتتمتتريتتن األفتتراد 

 والمستثمرون االفراد المتخصصون بائعين خالل هذ  الفترة.

ارتفعل ستوق األستهتم الستعتوديتة ختالل أشتهتر الصتيت  متع وصتول 

وهو مستوى شتوهتد  -خالل شهر أغسطا  00111مؤشر تاسي إلى 

. وقتد استتتمتر متعتدل التتتداول التيتومتي فتي 2118آخر مترة فتي عتام 

مليار ريال سعودي للفترة من مايو إلى يتولتيتو  01.4االرتفاع ليصل الى 

 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

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرئيسي

 : 9الرسم البياني 

 متوسط قيمة التداوالت اليومية في تداول

 : 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

استتتعتادة ألربتا  ال تراتات فتي بتورصتة تتداول األستهتم.  2120لعتام 

ونتيجة لذلك، انخفضل مقاييا التقييم تدريجيا  لكنها اتانتل مترتتفتعتة 

 في السابق.

متن التعتام حتتتى اآلن تتبتايتنتات  2120ُيظهر تحليل أداء التقتطتاع لتعتام 

ملحو ة مع أهم قطاعين وهما (البنوك والمواد األساسية) واالهما 

يتفوق على مؤشر السوق. ومن منظور أساسي، يتظتهتر متؤشتر الستي 

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر(  09مكرر الربحية التاريخي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 المصدر: بلومبيرغ

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

 شهر(  09مكرر الربحية المستقبلي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 : 0الرسم البياني 

أداء قطاعات سوق األسهم السعودي من عام حتى نهاية اغسطس 
9190 

 : 9الرسم 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 لالحصاء، البنك المرازي السعودي الرياض المالية

، اتسم االقتصاد السعودي بالتتعتافتي ب تكتل عتام متع 2120في عام 

اون اقتصاد التقتطتاع غتيتر التنتفتطتي هتو التقتوة التدافتعتة األستاستيتة. 

تا فتي عتام   2120وبالنسبة لالقتصاد غير النفطي، نتوقع تتعتافتيتا قتوي 

بعد انكماش العام الماضي.  ومن المتوقع أن يتنتمتو التقتطتاع التختاص 

٪ فتي 1.6يليه نمو يصل الى  2120٪ في عام 4.1غير النفطي بنسبة 

 .2122عام 

يعتمد هتذا الستيتنتاريتو عتلتى افتتتراض أن تتأثتيتر فتايتروس اتورونتا عتلتى 

االقتصاد سيستمر في التالشي خالل هذا التعتام متمتا يتدعتم تتعتافتي 

 االقتصاد.

ا في إنتتتال التنتفتط التختام ختالل التنتصت   ا تدريجي  ت ير التوقعات توسع 

 9.1الثاني من العام. ومع ذلك، فإن متوسط انتتتال التنتفتط التمتتتوقتع 

ستيتظتل أقتل متن التعتام  2120مليون برميل فتي التيتوم لتكتامتل عتام 

الماضي. مما سوف يؤدي إلى عام آخر من مستاهتمتة التنتمتو الستلتبتي 

 .2120٪ في عام 0.1-لقطاع النفط بنسبة 

ومتتع ذلتتك، فتتإن التتتتتطتتبتتيتتع التتمتتتتتوقتتع إلنتتتتتال التتنتتفتتط الستتعتتودي إلتتى 

ستيتؤدي إلتى تتعتافتي هتائتل  2122مستويات ما قبل األزمة في عتام 

٪. ونتتتيتجتة لتذلتك، ستيتكتون التنتمتو 01لقطاع النفط لتمتا يتقتارا متن 

٪ فتي 1.6ويتتتستارع إلتى  2120٪ في عتام 0.4االقتصادي اإلجمالي 

 .2122عام 

٪ متن التنتاتتج 1.4-ومن المتوقع أن يتقلص عجز المتالتيتة التعتامتة إلتى 

. ويمكتن 2122٪ في عام 0.2-وإلى  2120المحلي اإلجمالي في عام 

تفسير ذلك بارتفاع اإليرادات النفطتيتة وغتيتر التنتفتطتيتة إلتى حتد اتبتيتر، 

 فضال  عن تعزيز اإلنفاق المالي خالل هذ  الفترة.

ا الرتفاع عائدات تصدير النفط ب كل ابيتر، فتإنته متن التمتتتوقتع أن  نظر 

يتحول رصيد الحساا الجاري إلى االتجا  اإليجابي مرة أخترى فتي عتام 

٪ 1.1٪ من الناتج المحلي اإلجمالي وأن يتوسع إلى 4.1بنسبة  2120

 .2122في عام 

اما أ هر معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين انتختفتاضتا إلتى 

٪ فتتي يتتولتيتتو.  ولتتكتتن نتتتتتوقتتع أن يتترتتفتتع التتتتتضتتختتم عتتلتتى التتمتتدى 1.4

. امتا 2120٪ لتلتعتام بتأاتمتلته 1.1المتوسط تدريجيا  مرة أخترى لتيتبتلتل 

، ت تيتر التتتوقتعتات التى أن يتبتلتل متتتوستط تضتختم 2122بالنسبة لعام 

 ٪.2.2مؤشر أسعار المستهلكين 

من المتوقع أن يبقي مجلا االحتيا ي التفتيتدرالتي األمتريتكتي أستعتار 

. لذلك، نتوقع أن يترك التبتنتك 2122الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 

ا سعر إعادة ال تراء وإعتادة ال تراء التعتكتستي  السعودي المرازي أيض 

 عند المستويات الحالية.

وبالنظر إلى التعافي االقتصادي المستدام وقلة السيولة الوفيرة فتي 

السوق، نعتقد أن السايبور لتثتالثتة أشتهتر قتد تتجتاوز أدنتى مستتتويتاتته 

ا إلى  ا  فيف   ٪ بحلول نهاية العام المقبل.1.91ونتوقع ارتفاع 

. 

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

201920202021f2022f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

4.11.45.6-0.3 االقتصاد اإلجمالي

3.14.03.6-3.8القطاع الخاص غير النفطي

0.51.51.1-2.2القطاع الحكومي

1.39.6-6.7-3.6-القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

ة )مليار ريال سعودي( 40-105-294-133-رصيد المالية العام

ن إجمالي الناتج المحلي( 1.2-3.4-11.2-4.5-الميزان المالي )% م

678854924964الدين العام )مليار ريال سعودي(

ن إجمالي الناتج المحلي( 22.834.330.329.3الدين العام )% م

الحساب الجاري و الحساب التجاري

455180439480الميزان التجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 15.36.914.414.6الميزان التجاري )% م

74138181-143الحساب الجاري )مليار ريال سعودي(

ن الناتج المحلي االجمالي( 2.84.55.5-4.8الحساب الجاري )% م

201920202021f2022f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

64.143.368.072.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

57.039.465.070.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

64.041.767.071.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

ن النفط ) مليون برميل يوميًا( 9.89.29.09.9إنتاج المملكة م

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

ؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي( 2.093.443.302.10-تضخم م

2.230.820.800.90السايبور لثالث أشهر 

1.750.500.500.50الريبو العكسي

2.251.001.001.00الريبو االساسي

سوق العمل )المتوسط السنوي(

5.67.75.85.1معدل البطالة للسكان

12.213.711.510.6معدل البطالة للسكان السعوديين

57.959.561.562.1معدل المشاركة االقتصادية للسكان

44.948.852.153.1معدل المشاركة االقتصادية للسكان السعوديين
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 بيان إخالء المسؤولية:

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

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

هذ  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 ااملة أو خالية من أي خطأ. هذا 

التقرير ليا، وليا المقصود به أن يفسر على أنه،  عرض للبيع أو تقديم عرض ل راء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه 

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

مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية 

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

األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو مو فيها أو احد أو أاثر من ال راات التابعة لها قد يكون لهم 

 .استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى الم ار إليها في هذا التقرير

اما في تاريخ هذا التقرير  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية ل راة الرياض المالية 

وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليا 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. اما 

أن  هذ  اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخا ر وعدم التأاد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج 

 .أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختل  ب كل الي

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات الم ار إليها في هذا التقرير قد تتقل  و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء 

السابق ليا بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلل 

 .المستثمر في األصل

هذا التقرير يقدم معلومات ذات  ابع عام وال يعتبر   روف ، وأهداف ، ومستوى المخا رة ألي مستثمر معين. 

ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم م ورة في مجال االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو 

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

الحصول على الم ورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مست ارين آخرين  حس  

 .الضرورة

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

 محمية بموج  القواعد ولوائد حقوق الطبع والن ر.
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