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 استقرار األوضاع في األسواق المالية المحلية وأسواق العمالت األجنبية 
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 للدوالر مقابل اللاير

 المحور األيسر -شهر( 02عالوة سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير )

 المحور األيمن -أشهر( 1الاليبور )معدل الفائدة لـ  -فارق معدل الفائدة بين السايبور

 المصدر: بلومبيرغ

عالالالوة سالالعالالر الصالالرف اآلجالالل لالالتالالبالالادل 

الالالالدوالر األمالالالريالالالكالالالي الالالاللاير السالالالعالالالودي 

والفوارق بين سعر الفائدة المعروض بين 

وسالالعالالر الالالفالالائالالدة  -الالالبالالنالالوو السالالعالالوديالالة 

الالمالالعالالروض بالاليالالن الالالمالالصالالارف فالالي لالالنالالدن 

ليبور(  عالادت  بشالكالل كالباليالر  –)سيبور 

 إلى طبيعتها في األشهر األخيرة

٪ يمممكمن أن 0.1، فإن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي البالغ  7102بناًء على التقديرات األولية لعام 

ينسب في معظمه إلى المساهمة اإليجابية لقطاع النفط في حين أن اقتصاد القطاع الغير المنمفمطمي لمم يمحمقمق 

 أي نمو يذكر على مدار العام.

، وذلم  عملمى 7102أظهرت المؤشرات النقدية والمالية تحسناً ملحوظاً خمالل المربمأل األخميمر ممن عمام 

 المتأخرة.قامت بتسديد المستحقات خلفية الموقف المالي األكثر توسعاً من جانب الحكومة حيث 

سمحموبمات تمعمكم  حميمث بينما تظهر مؤشرات النشاط االقتصادي للقطاع غير النفطي صورة مختملمطمة. 

مناخ األعممال تمتمجمه نمحمو أجهزة الصراف اآللي وعمليات نقاط البيأل حالة من الركود، بينما بدأت مؤشرات 

 .7102االنتعاش منذ بداية عام 

، وفمي الموقمت ذاتمه 7102٪ لكل منهما في عام 3حقق إنتاج وتصدير النفط الخام السعودي نموا بنحو 

٪ على التوالي عمن 72٪ و02سجل نشاط تكرير النفط وتصدير المنتجات النفطية المكررة ارتفاعاً حاداً بلغ 

 نف  الفترة.

واصلت فوارق أسعار الفائدة السعودية مقابل األمريكية وعمالوة سمعمر الصمرف اآلجمل لمتمبمادل المدوالر 

األمريكي/ اللاير السعودي تضاؤلها  بشكل كبير في األشهر األخيرة، مما يشير إلى اسمتمقمرار األوضماع فمي 

 األسواق المالية المحلية وأسواق تبادل العمالت األجنبية )انظر الشكل أدناه(.

بعد عامين من العجز تحول رصيد الحساب الجاري إلى فائض مرة أخرى وذلم  ممن المربمأل المثمالمث ممن 

 .متناقص، وفي الوقت ذاته واصلت أصول احتياطي النقد األجنبي انخفاضها ولكن بمعدل 7102عام 

من االتجاه العرضي بعد االنمتمعماش المقموي المذي شمهمده فمي المربمأل دخل سوق األسهم السعودي مرحلة 

. أدى تراجأل أرباح الشركات وتحسن األسعار إلى توسأل مكرر ربحية السموق بشمكمل 7102األخير من عام 

 كبير.
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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 عاللالى أسالاس 

 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

للقطاع الخاص غير النفطي، تناقصت الفجوة بين معامل انالكالمالال الالنالاتالج 

 المحلي اإلجمالي ومؤشر تضخم أسعار المستهلو .

انعكس عدم تحقيق نمو في القطاع غير النفطالي خالالل األربالاع الال الال الة  

، على التقديرات األولية للناتج المحلالي اإلجالمالالالي 2101األولى من عام 

٪ يالرجالإ إلالى 0.4والالبالالال   2101للعام بأكمله. فالنمو المحقق في عام 

مساهمة القطاع النفطي. ومإ االرتالفالاع الالتالدريالجالي فالي الالنالمالو االسالمالي 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

 قطاع النفط

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 نسبة التغير السنوي في معامل انكمال الناتج المحلي اإلجمالي 

 القطاع الخاص غير النفطي  نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلو 

 القطاع الحكومي

 االقتصاد الكلي

 : 0الرسم البياني

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 7الرسم البياني 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي

 : 3الرسم البياني 

 مساهمة نمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع المؤسسي

 : 1الرسم البياني 

 معامل انكماش الناتج المحلي االجمالي ومؤشر تضخم أسعار المستهل 
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 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط اإلقتصادي

 إنتاج الزيت والغاز الطبيعي

 تكرير الزيت )صناعات تحويلية(

 التشييد والبناء

 صناعات تحويلية أخرى

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

٪، مالمالا أدى إلالى 00.9، فقد برز نشاط تكرير النفط بمعدل نمو قوي بل  

 زيادة نمو القطاع النفط كامالً.

أظهر تحليل نمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقالتالصالادي  

صالورة مالخالتاللالطالة. فالفالي  2101بعد فترة األرباع ال ال ة األولى من عام 

حين أظهر قطاع البناء والتشييد والخدمات الالحالكالوماليالة )جالوهالر الالقالطالاع 

٪ على الالتالوالالي(1.9-٪ و 1.8-الحكومي( معدالت النمو األك ر سلبية )

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

 خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 منتجو الخدمات الحكومية

 النقل والتخزين و االتصاالت

 : 0الرسم البياني 

 النمو الحقيقي لبعض القطاعات االقتصادية

 : 7الرسم البياني 

 النمو الحقيقي لبعض القطاعات االقتصادية

 : 3الرسم البياني 

 النمو الحقيقي لبعض القطاعات االقتصادية

 : 1الرسم البياني 

 النمو الحقيقي لبعض القطاعات االقتصادية
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 المجاميأل النقدية، ونمو القروض والودائأل لدى البنو  التجارية

 المحور األيمن -القاعدة النقدية، % ،مليار لاير

 المحور األيسر -(، % مليار لاير سعودي0عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 المحور األيسر -(، %، مليار لاير سعودي2عرض النقود )ن

 المحور األيمن -(، %، مليار لاير سعودي1عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

النقدية( المجاميإ النقدية التي عادت إلى المناطق اإليالجالاباليالة مالرة أخالرى. 

وفي الوقت ذاته، فإن تسوية المستحقات المتأخرة من جانب الحكومالة قاللالل 

من تعرض الشركات لالمالخالاطالر االئالتالمالان مالمالا أدى إلالى انالخالفالاض نالمالو 

 االئتمان.

عاللالى  2101شكلت زيادة اإلنفاق الحكومي في الربإ األخاليالر مالن عالام 

إ ر تسوية المستحقات المؤجلة، باإلضافة إلى قيام مؤسسة النقالد الالعالربالي 

السعودي )ساما( بتقديم أدوات مساعدة، نقطة تحول بالنسبة إلى مسالتالوى 

السيولة في أسواق المال المحلية. مما انعكس على معدالت نمو )القالاعالدة 

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

 المحور األيسر -شهريالودائإ لدى البنوو التجارية، % أساس  المحور األيمن -قروض البنوو التجارية إلى القطاع الخاص، % أساس شهري 

 : 0الرسم البياني 

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

 : 7الرسم البياني 

 (3( و )ن7معدل نمو المجاميأل النقدية )ن

 : 3الرسم البياني 

 نمو االئتمان للقطاع الخاص

 : 1الرسم البياني 

 نمو ودائأل البنو  التجارية 

 المحور األيمن -أساس سنويالودائإ لدى البنوو التجارية، % 
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 نسبة القروض إلى الودائأل لدى البنو  التجارية

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبه )%( من إجمالي الودائإ لدى البنوو

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبه )%( من إجمالي الودائإ لدى البنوو

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

إلى أسواق رأس المال العالمية ابتداًء من الربإ األخير من العام. ما ساعالد 

 على توحيد دينها العام في البنوو التجارية. 

تحُسن وضإ السيولة المحلية أدى لتراجإ نمو االئتالمالان وتالوسالإ الالودائالإ 

المصرفية مما تسبب في انخفاض نسبة القروض إلى الالودائالإ لاليالصالل لـ 

(، وفالي 2101في منتصف عالام  90.0)بعد بلوغها الذروة عند  81.9

الوقت ذاته، حولت الحكومة نشاطها في االقتراض من األسواق المحاللاليالة 

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبه )%( من إجمالي الودائإ لدى البنوو

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبه )%( من إجمالي الودائإ لدى البنوو

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

 الودائإ لدى البنوو

 : 0الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائأل في القطاع الخاص

 : 7الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائأل في القطاع الحكومي

 : 3الرسم البياني 

 نسبة القروض إلى الودائأل على المدى الطويل

 : 1الرسم البياني 

 المعدل الكلي للقروض إلى الودائأل على المدى الطويل
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 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(: العناصر الرئيسية للموجودات والمطلوبات

الربإ األخير من العام. ويمكن تفسير هذا االنخفاض بسبب تالحالويالل مالباللال  

مليار لاير إلى صالنالدوق االسالتال المالارات الالعالامالة فالي شالهالر اكالتالوبالر  011

ماللاليالار  011وتسوية المستحقات المتأخرة عن السنوات السابقة والالبالالالغالة 

 لاير في األشهر ال ال ة األخيرة من العام. 

انخفض احتياطي مؤسسة النقد من العمالت األجنبيالة فالي الالربالإ األخاليالر 

مليار لاير. بينما انخفض إجمالي االحتياطالي  19بمقدار  2101من عام 

. كالمالا 2101مليار لاير في عالام  421مليار لاير مقارنة بـ  111بمبل  

ماللاليالار لاير فالي 091سجلت ودائإ الحكومة في ساما انخفالاضالاً بالمالقالدار 

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

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير، المحور األيسر“ساما”اجمالي الودائإ الحكومية لدى 

 ، مليار لاير، المحور األيمن“ساما”التغير الشهري للودائإ الحكومية لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير“ساما”إجمالي الودائإ الحكومية لدى  ، مليار لاير“ساما”إجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

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

 : 0الرسم البياني 

 “ساما”احتياطي النقد االجنبي لدى 

 : 7الرسم البياني 

 “ساما”إجمالي الودائأل الحكومية لدى 

 : 3الرسم البياني 

 على المدى الطويل“ ساما”احتياطي النقد االجنبي لدى 

 : 1الرسم البياني 

 على المدى الطويل“ ساما”إجمالي الودائأل الحكومية لدى 
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 مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة األجنبية الغير نفطية

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

الواردات قد يعالزى كالذلالو إلالى ارتالفالاع السالعالر الالمالرجاللاير لالتالداول الاللاير، 

 باإلضافة إلى التراجإ الجزئي في أسعار السلإ المستوردة )م ل األغذية(.

تعتبر عمليات نقاط البيإ وسحالوبالات أجالهالزة الصالراف اآللالي مالؤشالرات 

إلنفاق القطاع الخاص. بقيت هذه المؤشرات ضعيفة طوال الربإ األخاليالر 

من العام الماضي. بينما ُيتوقإ أن تستقر الصادرات إلى حد ما في نالهالايالة 

العام. إلى جانالب ضالعالف الالطاللالب الالمالحاللالي فالإن االنالخالفالاض الالحالاد فالي 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات الغير نفطية، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرو ل الث أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 الواردات، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرو ل الث أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 عمليات نقاط البيإ، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرو ل الث أشهر، % التغير على أساس سنوي

 عمليات السحب من أجهزة الصرف اآللي، % التغير على أساس سنوي

 المتوسط المحرو ل الث أشهر، % التغير على أساس سنوي

 : 0الرسم البياني 

 عمليات نقاط البيأل

 : 7الرسم البياني 

 عمليات أجهزة الصرف اآللي

 : 3الرسم البياني 

 نمو الصادرات الغير نفطية 

 : 1الرسم البياني 

 نمو الواردات
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 مؤشرات مناخ األعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

 المجمإ لمديري المشتريات“ بنو االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات لإلنتاج“ بنو االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

. 2107في قطاع االقالتالصالاد غاليالر الالنالفالطالي فالي الالربالإ األول مالن عالام 

باإلضافة إلى ذلو فإن ارتفاع أسعار اإلنتاج يشير إلى تحقق مزيٍد من قالوة 

 التسعير المحلية للشركات في االقتصاد غير النفطي.

إن مؤشرات مديري المشتريات تعتبر مؤشرات نموذجاليالة لاللالداللالة عاللالى 

مناخ األعمال بدأت في التعافي تدريجياً مإ االقتراب من نهاية العام بالعالد 

أن كانت قد وصلت إلى مستويات منخفضة جديدة في شهر أكالتالوبالر مالن 

العام الماضي. وبوجه عام فإن هذه المؤشرات تدل على حصول تالحالسالن 

 المصدر: شركة ماركت

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

 المصدر: شركة ماركت

 المتوسط المحرو لستة أشهر المتوسط المحرو لستة أشهر

 المتوسط المحرو لستة أشهر المتوسط المحرو لستة أشهر

 : 0الرسم البياني 

 المؤشر المركب لمديري المشتريات 

 : 7الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 : 1الرسم البياني 

 مؤشر مديري المشتريات ألسعار اإلنتاج
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 مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلو، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلو، % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار الجملة، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

إلى ذلو فإن االتجاه الهابط للمؤشر الفالرعالي لاليغالذيالة والالمالشالروبالات أ الر 

بشكل سلبي أيضاً على مستوى التضالخالم الالعالام، حاليالث أناله يشالكالل حصالة 

 ٪.20كبيرة من المؤشر تبل  

انخفض معدل التضخم إلالى الالمالنالاطالق الساللالباليالة لاللالمالرة  2107في يناير 

عاماٌ، حيث تراجالإ مالؤشالر أسالعالار الالمالسالتالهاللالو بالمالقالدار  01األولى منذ 

٪. يرجإ ذلو إلى تأ ير زيادة أسعار الطاقة في العام الماضي والتالي 1.4

بدأت بالخروج من حساب معدل التضخم على اساس سالنالوي. بالاإلضالافالة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلو، المؤشر الفرعي لقسم األغذية والمشروبات،

 % التغير على أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلو، المؤشر الفرعي لقسم السكن والمياه والكهرباء

 وأنواع الوقود األخرى، % التغير على أساس سنوي

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

 أساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلو، المؤشر الفرعي لقسم تأ يث وتجهيزات المنزل

 وصيانتها، % التغير على أساس سنوي

 : 0الرسم البياني 

 تضخم أسعار المستهل  )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة(

 : 7الرسم البياني 

 تضخم أسعار المستهل  وأسعار الجملة

 : 3الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغذاء و السكن 

 : 1الرسم البياني 

 مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 
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 نشاط الصفقات في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة

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

 :  7الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع السكني(

الرئيسية ال الث في المملكة )الرياض، مكة المكرمة، المالنالطالقالة الشالرقاليالة( 

 .  2101٪ من مجمل النشاط العقاري في الربإ األخير من عام 88

٪ 21-سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً إجالمالالاليالاً باللال   2101في عام 

مقارنة بالعام الماضي. وكالان الالتالراجالإ فالي نشالاط الصالفالقالات الالعالقالاريالة 

٪ في حين تراجعت الصفالقالات 11-السكنية هو األك ر وضوحاً حيث بل  

٪ خالل نفس الالفالتالرة. وقالد غالطالت الالمالنالاطالق 00-العقارية التجارية إلى 

 :  3الرسم البياني 

 الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 :  1الرسم البياني 

 الربأل الرابأل( - 7102توزيأل قيم الصفقات حسب المناطق )

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

 -قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرو للربإ الرابإ

 المحور األيسر

عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرو للربإ الرابإ،  المحور 

 االيمن

 -قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرو لاللالربالإ الالرابالإ

 المحور األيسر

عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرو للربإ الرابإ،  المحور 

 االيمن

 -قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرو لاللالربالإ الالرابالإ

 المحور األيسر

عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرو للربإ الرابإ،  المحور 

 االيمن

 منطقة الرياض

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق
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 مؤشرات األسعار في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

 مؤشر أسعار العقار للقطاعين السكني والتجاري 

 :  7الرسم البياني 

 مؤشر أسعار األراضي للقطاعين السكني والتجاري

٪. ويالرجالإ ذلالو أسالاسالاً إلالى حصالالول انالخالفالاض عالام فالي أسالعالالار 02.2

األراضي خالل هذه الفترة. ويبدو أن الرسوم الالتالي تالقالرر فالرضالهالا عاللالى 

األراضي البيضاء بدأت تؤ ر على أسعار األراضي قبل البدء في فرضالهالا 

 فعلياً.

كشفت مؤشرات الهيئة العامة لالإلحصالاء الالجالديالدة ألسالعالار الالعالقالار بالأن 

األسعار بوجه عام قد سجلت انخفاضاً عن مستالوى الالذروة الالذي باللالغالتاله 

انالخالفالضالت أسالعالار الالعالقالارات  2101. ففي عالام 2104قبل نهاية عام 

-٪ بينما تراجعت أسعار العقارات التجارية بالنالسالبالة 7.1-السكنية بنسبة 

 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 

 :  1الرسم 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 يومياً 

 صادرات المملكة من النفط الخام، ألف برميل يومياً 

 (JODIالمصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات )

 إنتاج مصافي التكرير في المملكة، ألف برميل يومياً 

 (JODI)المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

المتفق عليه في اإلنتاج، وصل إنتاج نفط أوبو في شهر نوفمالبالر مالن عالام 

إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات. وعلى خلفية هذه المعاللالومالات  2101

دوالر  11-11بخفض اإلنتاج فقد ارتفعت أسالعالار الالنالفالط إلالى مالعالدالت 

 للبرميل.

في الوقت الذي حقق فيه كل من إنتاج النفط الخام السعودي والصالادرات 

٪ مالقالارنالة مالإ عالام 1نموا بالنالحالو  2101من المنتجات النفطية في عام 

، فقد ارتفإ انتاج المصافي والصادرات من المالنالتالجالات الالمالكالررة 2101

٪ على التوالي خالل نفس الفترة. قبل تنفيذ التالخالفاليالض 27٪ و 01بنسبة 

 المصدر: بلومبيرغ

 إجمالي إنتاج أوبو من النفط الخام، ألف برميل يومياً 

إجمالي إنتاج أوبو من النفط الخام، يشمل انتاج اندونيسيا وجمهورية الغالابالون ، ألالف 

برميل يومياً )خالل فترة عضوية اندونيسيا وجمهوريالة الالغالابالون فالي مالنالظالمالة 

 أوبو (

 سعر النفط لخام برنت

 سعر النفط لخام غرب تكساس

 المصدر: بلومبيرغ

 صادرات المملكة من إنتاج مصافي التكرير، ألف برميل يومياً 

 : 0الرسم البياني 

 إنتاج وتصدير المملكة من النفط الخام

 : 7الرسم البياني 

 إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة

 : 3الرسم البياني 

 إجمالي إنتاج أوب  من النفط الخام 

 : 1الرسم البياني 

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

 شهر( 02معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير )

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر( 02معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير )

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجلاير لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

نالقالطالة أسالاس.  0111على السعر اآلجل ذروتها حيث وصلت لما يقارب 

 م بدأ معدل صرف اللاير السعودي )اإلسمالي والالحالقاليالقالي( يالعالتالدل بشالكالل 

تدريجي منذ نهاية العام الماضي بعد االرتفاع الذي حققه على خاللالفاليالة قالوة 

 .2101الدوالر األمريكي في األشهر األخيرة من 

في اآلونة األخيرة انخفضت العالوة على سعر الصرف اآلجالل لاللالدوالر 

نقطة أساس فالي مالنالتالصالف شالهالر  441األمريكي   اللاير السعودي  من 

نقطة في منتصف شهر فبراير. أما قالبالل عالام عالنالدمالا  081ديسمبر  إلى 

دوالر للبرميل ، بلغت هالذه الالعالالوة  11كانت أسعار النفط دون مستوى 

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجلاير لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجلاير لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرجلاير لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : 0الرسم البياني 

 شهر( 07سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير  السعودي )

 : 7الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي و اإلسمي لللاير السعودي

 : 3الرسم البياني 

شهر( في  07سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير السعودي )
 األجل الطويل

 : 1الرسم البياني 

 معدل سعر الصرف الحقيقي الفعلي و اإلسمي لللاير 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( 1معدل اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي )

 سنوات( 1معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريكي )

 المصدر: بلومبيرغ

نالقالطالة  81واألمريكي، حيث تراجإ الفارق بين معدل سيبور واليبور إلى 

نالقالطالة أسالاس والالتالي باللالغالهالا فالي عالام  011أساس، وذلو من ذروته عند 

، وقد رافق ذلو تراجإ في معدل عائد السندات لمدة خمس سنالوات 2101

 نقطة أساس سابقاً. 271نقطة أساس مقابل  041إلى 

نتج عن تراجإ حدة ظروف السيولة في أسواق المال المحاللاليالة انالخالفالاض 

سعر الفائدة المعروض بين المصارف فالي الالمالماللالكالة )سالايالبالور(، حاليالث 

٪ فالي 0.9٪ في أكتوبر إلالى 2.4أشهر من  1انخفض سعر الفائدة لمدة 

منتصف فبراير. صاحب ذلو تضاؤل الفارق بين معدل الفائدة السالعالودي 

 المصدر: بلومبيرغ

 م 2107يناير  01بتاريخ 

 م2101يونيو  11بتاريخ 

 معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  لمؤسسة النقد العربي السعودي

 أشهر  1 -السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية( 

 المصدر: بلومبيرغ

 : 0الرسم البياني 

 أشهر( 3السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي )

 : 7الرسم البياني 

 سنوات(  5أسعار الفائدة التفاقيات المبادلة  )

 : 3الرسم البياني 

 منحنى عوائد السابور

 : 1الرسم البياني 

 معدل الفائدة لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية
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 ميزان المدفوعات السعودي

 ربإ سنوي -الميزان التجاري للسلإ، مليار لاير سعودي

 ربإ سنوي -الميزان التجاري للخدمات، مليار لاير سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ربإ سنوي -ميزان الحساب الجاري، مليار لاير سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

األخيرة إال أن األصول من احتياطي النقد األجالنالبالي الالتالي ال تالزال تشالهالد 

 نضوباً قد تضاءل بشكل واضلاير.

بعد عامين من العجز، عاد الحساب الجاري ليصباللاير إيالجالاباليالا فالي الالربالإ 

. وفي الوقت ذاته، يظهر الحساب الالمالالالي دالالت 2101ال الث من عام 

واضحة عاللالى الالتالحالسالن. ومالإ أن حسالاب السالهالو والالخالطالأ فالي ماليالزان 

 المدفوعات يشير إلى تدفق ال تفسير له على مدى الفترات الربإ السنوية 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

رصيد الحساب المالي )باست ناء التغييرات في األصول االحتياطية األجنبية، كل 
تدفقات رأس  - ال ة أشهر في مليار لاير )+ تدفقات رأس المال الداخلة، 

 المال الخارجة (

 ربإ سنوي -صافي التغير في االحتياطي األجنبي، مليار لاير سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : 0الرسم البياني 

 الميزان التجاري للسلأل والخدمات

 : 7الرسم البياني 

 ميزان الحساب الجاري

 : 3الرسم البياني 

 الحساب المالي

 : 1الرسم البياني 

 صافي التغير في االحتياطي األجنبي
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 تداول: إحصاءات سوق األسهم السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون لاير سعودي

 المصدر: تداول

التداول الذي يتضلاير من واقالإ باليالانالات الالماللالكاليالة فالقالد أظالهالر أن صالنالاديالق 

االست مار التي كانت المحرو الرئاليالسالي لالالرتالفالاع الالُمالحالقالق نالهالايالة الالعالام 

 .2107الماضي، قد خفضت صافي مشترياتها بشكل واضلاير في عام 

، فالقالد 2101بعد االنتعال القوي الذي شهدته فترة الربإ األخير من عام 

نالقالطالة. وقالد انالحالسالر  7111بدأت حركة تداول  تستقر حالول مسالتالوى 

ماللاليالار لاير فالي  1.4قيمة التداول اليومالي تالدريالجاليالاً مالن نالحالو متوسط 

 مليار لاير في شهر يناير. أما نشاط  4.1شهري نوفمبر وديسمبر إلى 

 األفراد

 المصدر: تداول

 مؤشر السوق الرئيسي

 مؤشر السوق الرئيسي،  المتوسط المتحرو لعشرة أسابيإ 

 المصدر: تداول

 الشركات

 الصناديق المشتركة الجهات ذات العالقة بالحكومة

 األفراد ذوي القيمة الصافية المرتفعة )والمست مرين العقاريين الدوليين(

 إجمالي المست مرين األجانب )بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون(

 : 0الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرئيسي

 : 7الرسم البياني 

 قيمـة التداوالت

 : 3الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية

 : 1الرسم البياني 

 صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية
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 تداول: إحصاءات سوق األسهم السعودي

 

 

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور األيسر -ربحية السهم الربعية للمؤشر العام، باللاير السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

٪ مقارنة مإ مستوى الذروة الالذي 22-، أي بنسبة انخفاض قدرها 2101

. وعليه، فالإن تالراجالإ األربالات ارتالداد السالوق الالذي 2104بلغته في عام 

أعقب ذلو قد نتج عن التوسإ الكبير في مضاعف الالربالحاليالة الالذي حصالل 

 بنهاية العام الماضي.

لاير، أي  11انخفضت ربحية السهم في الربإ األخاليالر مالن الالعالام إلالى 

٪ عن الربإ األخاليالر مالن 08-٪ عن الربإ السابق و42-بانخفاض نسبته 

. وعلى أساس مقارن فإن ربحية السهم علالى الالمالؤشالر الالعالام 2101عام 

 لاير لكامل عام  411ليسهم في الربإ األخير من العام كانت بمعدل 

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر(  02مكرر الربحية التاريخي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 المصدر: بلومبيرغ

 المحور االيمن -مكرر ربحية السهم التاريخي في المؤشر العام للربإ الرابإ 

 شهر(  02مكرر الربحية المستقبلي )على مدار 

 المتوسط طويل األمد

 : 0الرسم البياني 

 أداء مؤشرات سوق األسهم السعودي

 : 7الرسم البياني 

 األرباح الربعية لسوق االسهم السعودي

 : 3الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية التاريخي 

 : 1الرسم البياني 

 تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية المستقبلي 
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 نظرة سريعة على االقتصاد السعودي ... حقائق وأرقام

الفائدةأسعار النفط، معدالت التضخم وأسعار  الناتج المحلي اإلجمالي و المؤشرات المالية  

 سوق األسهم السعودية الحساب الخارجي

العالمينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   

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

 المصدر: بلومبيرغ

 المصدر: مؤسسة النقد العربي، الرياض المالية

 المصدر: صندوق النقد الدولي

٪ 1.1إلالى  2107نتوقإ تباطؤ في نمو االقتصاد السعالودي فالي عالام 

٪. وساليالكالون هالذا 0.4وهالو  2101مقارنة بما كان علالياله  فالي عالام 

التباطؤ نتيجة لتباين االتجاهات بين اقتصاد القطالاع الالنالفالطالي واقالتالصالاد 

القطاع الغير النفطي. فبينما نتوقإ أن يتقلص قطاع النفط بسبب اإلتفالاق 

٪( ، فالإن مالن 0.0-الذي توصلت إليه اوبو لخفض االنالتالاج بالمالعالدل )

المتوقإ أن يشهد الجزء الخاص غير النفطي من االقتصاد انالتالعالاشالا قالد 

 ٪( وذلو على خلفية تطبيق سياسة مالية توسعية. 2.1يصل إلى )+ 

 

بناًء على التوقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتالوقالإ أن 

مالقالارنالة  2107٪ فالي عالام 1.4يحقق االقتصاد العالمي نمواً بالنالسالبالة 

. ومالن الالمالتالوقالإ تسالارع هالذا 2101٪ التي حققها في عام 1.0بنسبة 

النمو على نطاق واسإ، مدفوعاً باقتصادات األسواق بفئتيهالا الالمالتالقالدمالة 

 والناشئة على حد سواء.

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

 م )النسب اآلجلة المجمإ عليها(2107تم احتساب جميإ النسب على أساس تتابعي باست ناء التوقعات لعام 

 * توقعات

201220132014201520162017f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

5.42.73.74.11.40.5إجمالي االقتصاد

5.67.05.43.40.12.5القطاع الخاص غير النفطي

5.35.13.72.70.50.2القطاع الحكومي

1.1-1.62.15.33.4-5.1القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

185-297-366-71-374180رصيد المالية العامة )مليار لاير سعودي(

7.2-12.4-15.0-2.5-13.66.4الميزان المالي )% من إجمالي الناتج المحلي(

996044142317437الدين العام )مليار لاير سعودي(

3.62.11.65.813.217.0الدين العام )% من إجمالي الناتج المحلي(

201220132014201520162017f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

111.7108.799.553.744.155.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

94.198.092.948.843.353.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

109.5105.996.249.540.752.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

9.89.69.710.210.510.2إنتاج المملكة من النفط ) مليون برميل يومياً(

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

2.873.522.682.183.501.90تضخم مؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي(

0.990.960.861.552.042.50السايبور لثالث أشهر 

0.250.250.250.500.751.25الريبو العكسي

2.002.002.002.002.002.50الريبو االساسي

201220132014201520162017f

الحساب الجاري و الحساب التجاري

925835690166205285الميزان التجاري )مليار لاير سعودي(

33.629.924.46.88.511.1الميزان التجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

41-97-213-618508277الحساب الجاري )مليار لاير سعودي(

1.6-4.0-8.7-22.418.29.8الحساب الجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

201220132014201507/0501/17

االرقام الرئيسية )نهاية الفترة(

.14.68.2n.a-9.330.20.7العائد االجمالي كنسبة مئوية

14.416.418.215.917.214.5نسبة العائد للسعر

1.82.02.11.61.71.5نسبة السعر للقيمة الدفترية

12.312.211.510.29.710.6العائد على حقوق المساهمين

20122013201420152016f2017f

3.43.33.43.23.13.4العالمي

1.51.21.82.11.61.9االقتصادات المقدمة

2.81.52.42.61.62.3الواليات المتحدة االمريكية

0.40.82.01.71.6-0.6-منطقة اليورو

1.41.60.31.20.90.8اليابان

0.21.72.92.22.01.5المملكة المتحدة

4.95.04.74.14.14.5اقتصادات االسواق الناشئة

7.77.77.36.96.76.5الصين

3.26.97.27.66.67.2الهند

0.61.1-3.7-3.41.30.7روسيا

3.30.2-3.8-0.92.70.1البرازيل
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 بيان إخالء المسؤولية:

تم جمإ المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه مو وق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائإ الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في هذه الو يقة هي عادلة ومعقولة، ومإ

ذلو 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 للبيإ أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقري

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 موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن 

 أو محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أك ر من الشركات التابعة لها قد يكون لهم است مارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

تالي وبال -كما في تاريخ هذا التقرير فقط  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تم ل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية 

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

 التوقعات  واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير  يم ل نتيجة محتملة فقط. كما أن  هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضإ لبعض

 .المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االست مارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و   أو تتأ ر بالتغييرات. األداء السابق ليس 

 .بالضرورة مؤشرا ليداء المستقبلي. وفقا لذلو، يمكن للمست مرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبل  المست مر في األصل

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابإ عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مست مر معين. ولذلو، فإنه ال يقصد 

بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االست مار وال يأخذ بعين االعتبار الوضإ المالي الخاص و أو األهداف االست مارية الخاصة و أو 

االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخاذ أي قرار بخصوص  االست مار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي 

 .الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و أو أي مستشارين آخرين  حسب الضرورة

ال يحق نسخ أو توزيإ هذا التقرير البح ي، كليا أو جزئيا، وجميإ المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب 

 القواعد ولوائلاير حقوق الطبإ والنشر.
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