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 1 الصفحة 

٪ في النصف األول من 0.1نمو بمقدار   (GDP)حقق الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد السعودي

٪ في الربع الثاني بعد االرتفاع القوي بنسبة 0.2، فيما انخفض نمو القطاع النفطي  إلى 6102عام 

٪ الذي سجله في الربع األول من هذا العام، بينما استقر نمو القطاع الخاص غير النفطي بشكل 1.0

 طفيف فوق مستوى الصفر في الربع الثاني من العام.

تعطي المؤشرات النقدية باإلضافة الى مؤشرات اإلنفاق الخاص داللة على تباطؤ النشاط االقتصادي 

الغير النفطي في الربع الثالث من العام، وهو ما تؤكده مؤشرات مناخ االعمال والذي تراجع في الربع 

 الثالث بعد االنتعاش المؤقت الذي شهده.

واصل حجم الصفقات العقارية تراجعه التدريجي في الربع الثالث على التوالي، حيث شهدت قيمة 

 الصفقات العقارية السكنية تباطؤاً أكثر وضوحاً من صفقات العقارات التجارية مقارنًة بالسنة الماضية.

ارتفع إنتاج النفط الخام في شهر سبتمبر إلى مستوى مقارب من مستوى الذروة الذي شهده في شهر 

يوليو من هذا العام. وبالمثل، ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية إلى مستوى مقارب ألعلى 

مستوياتها التاريخية. في الوقت الذي وصل فيه انتاج أوبك من النفط مستوى قياسي جديد في شهر 

 سبتمبر.

انخفضت أسعار الفائدة على مؤشر سايبور بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر وذلك بعد فترة من االرتفاع 

 (LIBOR). ونتيجة لذلك، فقد تضاءلت معدالت ليبور 6101المضطرد منذ الربع األخير من عام 

على الدوالر األمريكي، وهذا قد يكون مؤشرا على تحسن ظروف السيولة في السوق المالية المحلية. 

 )انظر الرسم البياني(.

شهد سوق األسهم السعودي انتعاشاً ملحوظاً خالل شهر نوفمبر بعد االنخفاض الذي طال أمده منذ 

ربيع هذا العام وقد رافق هذا االنخفاض في سوق األسهم تراجع في أحجام التداول، بينما يستمر 

 المستثمرين األجانب في ممارسة  دور المشتري في السوق. 

 تحسن أوضاع السيولة في سوق المال السعودية 
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 الاليبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف في لندن( 

 المصدر: بلومبيرغ

بدأ معدل سايبور  فيي  2116في نوفمبر 

٪ 2.39االنخفاض من ذروته التي بلغت 

في شيهير اويتيوبير. ونيتيييجية ليذلي   فيقيد 

تضاءلت ميعيدالت ليييبيور عيليى اليدوالر 

 األمريوي.
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 الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد و القطاعات المؤسسية

 : الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي0الرسم البياني 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد  % التغير الربعي على اساس سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي  % التغير الربعي على اساس سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي  % التغير الربعي 

 على اساس سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للقطاع الخاص غير النفطي  % التغير

 الربعي على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

للقطاع الخاص عند  مدعد ل انكماش الناتج المحلي االجمالي  ال زال معامل 

٪ 1.4٪ ، مقارنة بتضخم أسعار المستهلك والذي سجل ارتفاعاً بنسبدة 3.0

 خالل نفس الفترة من العام. 

٪ 4.1نمواً بدندسدبدة  6342سجل االقتصاد العام في الربع الثاني من عام  

٪ عدن 4.2على أساس سنوي. فيما انخفض ندمدو الدقدطداع الدندفدطدي الدى 

٪ الذي وصل إليه في الربع األول من العام الجاري. وسدجدل 1.4مستوى 

٪. وفي الوقد  ااتده 3.4القطاع الخاص غير النفطي مع ل نمو بسيط بلغ 

 : الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد والقطاع الخاص غير النفطي3الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  الرياض المالية

 النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد

 النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

: معامل انكماش الناتج المحلي االجمالي ومؤشر تضخمم أسمعمار 1الرسم البياني 

 المستهلك

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واالسمي للقطاع الخاص6الرسم البياني 

 غير النفطي                     

 نسبة التغير السنوي في معامل انوماش الناتج المحلي االجمالي  

 نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهل  
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 المجاميع النقدية، ونمو القروض والودائع لدى البنوك التجارية

 (0: معدل نمو القاعدة النقدية و إجمالي عرض النقود )ن0الرسم البياني 

 المحور االيمن -القاعدة النقدية  %  مليار لاير

 المحور االيسر -(  % مليار لاير سعودي1عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 المحور االيسر -(  %  مليار لاير سعودي2عرض النقود )ن

 المحور االيمن -(  %  مليار لاير سعودي3عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : قروض البنوك للقطاع الخاص واجمالي ودائع العمالء3الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 المحور االيمن -مليار لاير سعوديالسندات الحوومية لدى البنو  التجارية  % 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : السندات والودائع الحكومية لدى البنوك التجارية1الرسم البياني 

 (3( و )ن6: معدل نمو المجاميع النقدية )ن6الرسم البياني 

يونيو  في حين وانت ودائع الجهات الحوومية مستقيرة بشيويل عيام خيالل 

 هذه الفترة. 

( في اليتيحيسين تيدرييجييياب فيي اليربيع 3( و )ن2بدأت المجاميع النقدية )ن

الثالث على خلفية النمو في الودائع اليميصيرفييية ليليعيميالء. وقيد وصيليت 

ميليييار لاير   173أرصدة السندات الحوومية لدى البنو  التجارية إليى 

مليار لاير منذ نيهيايية  16بنهاية الربع الثالث بعد أن سجلت زيادة قدرها 

 المحور االيسر -قروض البنو  التجارية إلى القطاع الخاص  % 

 المحور االيسر -مليار لاير سعوديودائع الجهات الحوومية لدى البنو  التجارية  %  المحور االيمن -اجمالي ودائع العمالء  % مليار لاير سعودي
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 نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك التجارية

 : نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الخاص0الرسم البياني 

 القروض إلى القطاع الخاص  ونسبه )%( من إجمالي الودائع لدى البنو 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 القروض إلى القطاع الحوومي  ونسبه )%( من إجمالي الودائع لدى البنو 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نسبة القروض إلى الودائع على المدى الطويل3الرسم البياني 

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

 للقروض إلى الودائع على المدى الطويل : المعدل الكلي1الرسم البياني 

 : نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الحكومي6الرسم البياني 

بنهاية الربع الثالث من هيذا اليعيام عيليى خيليفييية إصيدار سينيدات  13.93

 إضافية جرى إيداعها لدى البنو  التجارية. 

تسبب نمو االئتمان المتعثر للقطاع الخاص واالرتفاع الطفيف فيي ودائيع 

العمالء إلى حصول تراجع بسيط في معدالت القروض إلى اليودائيع فيي 

فيي شيهير سيبيتيميبير.   91.71إليى  91.19البنو  التجارية  وذل  من 

وفي الوقت ذاته  ارتفيع ميعيدل اليقيروض إليى اليودائيع اليحيويومييية إليى 

 القروض إلى القطاع الخاص  ونسبه )%( من إجمالي الودائع لدى البنو 

 القروض إلى القطاع الحوومي  ونسبه )%( من إجمالي الودائع لدى البنو 

 إجمالي القروض إلى القطاع الخاص والقطاع الحوومي  ونسبه )%( من إجمالي

 الودائع لدى البنو 
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 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(: العناصر الرئيسية للموجودات والمطلوبات

 “ساما”: احتياطي النقد االجنبي لدى 0الرسم البياني 

 على المدى الطويل“ ساما”: إجمالي الودائع الحكومية لدى 1الرسم البياني  على المدى الطويل“ ساما”: احتياطي النقد االجنبي لدى 3الرسم البياني 

 “ساما”: إجمالي الودائع الحكومية لدى 6الرسم البياني 

ميليييار لاير فيي اليربيع  11النقد  انخفضت الودائع الحوومية بمبلغ وقدره 

 مليار لاير بنهاية شهر سبتمبر.   919الماضي لتصل إلى 

انخفض احتياط النقد األجنبي في مؤسسة النقد العربيي السيعيودي بيميبيليغ 

مليييار  2181مليار لاير في الربع الثالث لتصل إلى   97إجمالي وقدره 

لاير بنهاية شهر سبتمبر. وهذا يشول اقل نسبة انخفاض ربعي منذ الربيع 

. وعلى جانب المطلوبات فيي ميييزانييية ميؤسيسية 2111األخير من عام 

   مليار لاير  المحور االيسر“ساما”اجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

   مليار لاير  المحور االيسر“ساما”اجمالي الودائع الحوومية لدى 

   مليار لاير  المحور االيمن“ساما”التغير الشهري للودائع الحوومية لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

   مليار لاير“ساما”اجمالي الودائع الحوومية لدى    مليار لاير“ساما”اجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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 مؤشرات االنفاق الخاص و التجارة االجنبية الغير نفطية

 : عمليات نقاط البيع0الرسم البياني 

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

 : عمليات أجهزة الصرف اآللي6الرسم البياني 

٪  بالنسبة لعمليات أجهزة الصراف اآللي. وفي الوقت ذاتيه  سيجيل 7.3-

نمو الواردات مزيدا من االنخفاض في نهيايية اليربيع اليثياليث ليييصيل إليى      

-27.9. ٪ 

بعد االنتعاش المؤقت في الربع الثاني من العام الجاري  عادت ميعيدالت 

النمو السنوية لعمليات نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي لتصبي  سيليبييية 

مرة أخرى. وعلى أساس المتوسط المتحر  لثالثة أشهر  وانت معيدالت 

٪  بالنسبة ليعيميليييات نيقياط اليبيييع و     6.9-النمو السنوية في سبتمبر عند 

 : نمو الواردات1الرسم البياني  : نمو الصادرات الغير نفطية 3الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات الغير نفطية  % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحر  لثالث اشهر  % التغير على اساس سنوي

 الواردات  % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحر  لثالث اشهر  % التغير على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 عمليات نقاط البيع  % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحر  لثالث اشهر  % التغير على اساس سنوي

 عمليات السحب من اجهزة الصرف اآللي  % التغير على اساس سنوي

 المتوسط المحر  لثالث اشهر  % التغير على اساس سنوي
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 مؤشرات مناخ االعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

 : المؤشر المركب لمديري المشتريات 0الرسم البياني 

 المجمع لمديري المشتريات“ بن  االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شروة ماروت

 لمديري المشتريات لإلنتاج“ بن  االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شروة ماروت

 : مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج6الرسم البياني 

على اليتيواليي.  أميا ميؤشير أسيعيار  91.8و  97.1للطلبات الجديدة إلى 

فما زال يشييير إليى عيدم وجيود أي ضيغيوط  19.9االنتاج عند مستوى 

 تضخمية في االقتصاد المحلي. 

تبين أن انتعاش مؤشرات مناخ األعمال في نيهيايية اليربيع اليثيانيي ويانيت 

مؤقتة. ففي الربع الثالث شهدت مؤشرات مديري المشترييات انيخيفياض  

بييينيميا  93.2أدى إلى تراجع المؤشر المروب لمديري المشترييات إليى 

انخفض مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج ومؤشر ميدييري اليميشيتيرييات 

 : مؤشر مديري المشتريات ألسعار االنتاج1الرسم البياني  : مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة3الرسم البياني 

 المصدر: شروة ماروت

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

 المصدر: شروة ماروت
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 مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

 : تضخم أسعار المستهلك )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة(0الرسم البياني 

 مؤشر التضخم ألسعار المستهل   % التغير على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهل   % التغير على اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار الجملة  % التغير على اساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : تضخم أسعار المستهلك وأسعار الجملة6الرسم البياني 

٪(. مين نياحييية اخيرى  اسيتيقير 1.3-والمشروبات ليصب  سلبياب بمقدار )

 ٪ في شهر سبتمبر. 3.79التضخم في أسعار الجملة عند مستوى  

في األشهر األخيرة واصل التضخم بشويل عيام تيراجيعيه بيعيد االرتيفياع 

الذي شهده في بداية العام بسيبيب أسيعيار اليوقيود. فيفيي شيهير سيبيتيميبير 

٪ فيي شيهير 1.3٪ بيعيد أن بيليغ ذروتيه 3.1انخفض المؤشر العام إلى 

مارس الماضي في الوقت الذي انخفض فيه الميؤشير اليفيرعيي لي غيذيية 

 : مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 1الرسم البياني  : مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغذاء و السكن 3الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهل   المؤشر الفرعي لقسم األغذية والمشروبات 

 % التغير على اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهل   المؤشر الفرعي لقسم السون والمياه والوهرباء

 وانواع الوقود االخرى  % التغير على اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهل   المؤشر الفرعي لقسم النقل  % التغير على

 اساس سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهل   المؤشر الفرعي لقسم تأثيث وتجهيزات المنزل

 وصيانتها  % التغير على اساس سنوي
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 (0/6انشطة العمليات في السوق العقارية )

 : الصفقات الشهرية للعقار في المملكة0الرسم البياني 

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 شهر  المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه  ألف  المتوسط المتحر  لـ

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 : الصفقات الشهرية للعقار في منطقة الرياض6الرسم البياني 

استمر انخفاض النشاط العقاري في اليميميليوية بشيويل عيام خيالل اليربيع  ٪.21وفي المقابل  انخفض عدد الصفقات العقارية الشهرية بنسبة 

الثالث من العام الجياري. حيييث انيخيفيضيت قيييمية الصيفيقيات اليعيقياريية 

٪ عين نيفيس اليفيتيرة مين 23الشهرية للقطاعين السوني والتجاري بنسبة 

العام الماضي )على أساس المتوسط المتحر  لمدة اثينيي عشير شيهيرا(. 

 : الصفقات الشهرية للعقار في منطقة الشرقية1الرسم البياني  : الصفقات الشهرية للعقار في منطقة مكة المكرمة3الرسم البياني 

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 شهر  المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه  ألف  المتوسط المتحر  لـ شهر  المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه  ألف  المتوسط المتحر  لـ

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 شهر  المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه  ألف  المتوسط المتحر  لـ

 شهر  12قيمة الصفقات العقارية المنفذه  مليون لاير  المتوسط المتحر  لـ

 المحور االيسر

 شهر  12قيمة الصفقات العقارية المنفذه  مليون لاير  المتوسط المتحر  لـ

 المحور االيسر

 شهر  12قيمة الصفقات العقارية المنفذه  مليون لاير  المتوسط المتحر  لـ

 المحور االيسر

 شهر  12قيمة الصفقات العقارية المنفذه  مليون لاير  المتوسط المتحر  لـ

 المحور االيسر
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 (6/6انشطة العمليات في السوق العقارية )

 : الصفقات الشهرية للعقار في المملكة )القطاع السكني(2الرسم البياني  : الصفقات الشهرية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(1الرسم البياني 

٪. وقد  64-٪ من القيمة اإلجمالية و تناقص  اع اد الصفقات بدندسدبدة 03-

٪ من العمليات عدلدى مسدتدوى 62.2شكل  المناطق الرئيسية الثالث نسبة  

 . 6342المملكة في الربع الثالث من عام 

انخفض إجمالي قيمة الصفقات الشهرية من الدندشداط الدعدقداري الدتدجداري 

٪ في شهر سبدتدمدبدر  عدلدى أسداس الدمدتدوسدط 9على أساس سنوي بنسبة 

المتحرك لم ة اثني عشر شهرا( في حين انخفض ع د الصفقات لدلدقدطداع 

٪. وبالنسبة لقيمة صفقات العقار السكنية فق  انخفدضد  بدمدقد ار  42بنسبة 

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 القطاع السوني  مليون لاير

 القطاع التجاري  مليون لاير

 منطقة الرياض

 منطقة موة المورمة

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 شهر  12قيمة الصفقات العقارية المنفذه  مليون لاير  المتوسط المتحر  لـ

 المحور االيسر

 شهر  المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه  ألف  المتوسط المتحر  لـ

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 شهر  المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه  ألف  المتوسط المتحر  لـ

 المصدر: وزارة العدل  الرياض المالية

 شهر  12قيمة الصفقات العقارية المنفذه  مليون لاير  المتوسط المتحر  لـ

 المحور االيسر

   : القيمة الريع سنوية للصفقات العقارية للقطاعين السكني 7الرسم البياني 

  والتجاري        

 : توزيع قيم الصفقات حسب المناطق  8الرسم البياني 

 الربع الثالث( - 6102)      

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق
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 إحصائيات اسواق النفط: اإلنتاج، التصدير، التكرير و األسعار 

 : إنتاج وتصدير المملكة من النفط الخام0الرسم البياني 

 إنتاج المملوة من النفط الخام  الف برميل يومياب 

 صادرات المملوة من النفط الخام  الف برميل يومياب 

 (JODIالمصدر: بلومبيرغ  مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات )

 إنتاج مصافي التورير في المملوة  الف برميل يومياب 

 (JODI)المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

 : إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة6الرسم البياني 

مليون برميل يوميا في نهاية الربع اليثياليث مين  7.81الخام السعودية إلى 

هذا العام. وفي نوفمبر بدأت أسعار النفط في التراجع تدريجيييا مين أعيليى 

 مستوى وصلت إليه خالل العام بحلول منتصف شهر أوتوبر.    

مليون برميل ييومييياب فيي شيهير  11.69ارتفع إنتاج النفط السعودي إلى 

سبتمبر  وهو معدل يقترب من مستوى ذروته التي وصل إليها في شيهير 

 33.89يوليو. وفي هذه األثناء  سجل إنتاج أوب  ارتيفياعياب جيدييداب بيليغ 

مليون برميل يوميا في نهاية شهر سبتمبر. وما ارتفعت صادرات الينيفيط 

 : أسعار النفط1الرسم البياني  : إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام 3الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 إجمالي إنتاج أوب  من النفط الخام  الف برميل يومياب 

إجمالي إنتاج أوب  من النفط الخام  يشمل انتاج اندونيسيا وجمهورية الغيابيون   اليف 

 برميل يومياب )انضمت اندونيسيا وجمهورية الغابون إلى منظمة أوب  (

 سعر النفط لخام برنت

 سعر النفط لخام غرب توساس

 المصدر: بلومبيرغ

 صادرات المملوة من إنتاج مصافي التورير  الف برميل يومياب 
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 أسعار الصرف األجنبية: مؤشرات معدالت الصرف اآلجلة و الفعالة 

 شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريوي مقابل اللاير )

 المصدر: بلومبيرغ

 شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريوي مقابل اللاير )

 مؤشر سعر الصرف االسمي المرج  لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ  جي بي مورغان

بنوعيه الحقيقي واالسمي لللاير في اآلونة األخيرة يأتي عيليى خيليفييية قيوة 

الدوالر األمريوي التي وصلت مستويات قياسية جديدة مين االرتيفياع مينيذ 

 سنوات عديدة وذل  بحلول منتصف شهر نوفمبر. 

 12بدأ معدل سعر الصيرف اآلجيل ليليلاير السيعيودي ميقيابيل اليدوالر )

شهر( في التقلب على نطاق واسع منذ منتصف العام حيييث تيراوي بييين 

نقطية  1111نقطة أساس بعد أن بلغ ذروته عند مستوى   611و  391

أساس تقريبا في شهر يناير من هذا العام. ارتفاع ميعيدل سيعير الصيرف  

 المصدر: بلومبيرغ  جي بي مورغان

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرج  لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرج  لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف االسمي المرج  لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ  جي بي مورغان

 : سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير0الرسم البياني 

 شهر( 06السعودي )                    

 : معدل سعر الصرف الحقيقي الفعلي و االسمي لللاير1الرسم البياني 

 السعودي في االجل الطويل                    

 : سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير السعودي3الرسم البياني 

 شهر( في االجل الطويل 06)                    

 : معدل سعر الصرف الحقيقي و االسمي لللاير السعودي6الرسم البياني 
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 أسعار الفائدة: معدالت سوق النقد، سوق المال و معدالت البنك المركزي 

 أشهر( 3: السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي )0الرسم البياني 

 السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية(

 الاليبور ) معدل الفائدة المتداول بين المصارف في لندن(

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات( 9معدل اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي )

 سنوات( 9معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريوي )

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات(  1: اسعار الفائدة التفاقيات المبادلة  )6الرسم البياني 

نيقيطية أسياس.  21أشهر بأوثر من  3المصارف السعودية )سايبور( لمدة 

وتم التخفيف جزئيا مين االنيخيفياض اليميقيابيل فيي ميعيدالت اليفيائيدة عيليى 

سنيوات( بيفيعيل اليزييادة اليحيادة فيي  9اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي )

 معدالت المبادلة بالدوالر األمريوي. 

انخفض معدل الفائيدة اليميتيداول بييين  2119للمرة األولى منذ ربيع عام 

المصارف السعودية )سايبور( بشول ملحوظ في شهر نوفمبر مما يشييير 

إلى تحسن ظروف السيولة في السوق المالية المحلية. فمنيذ نيهيايية شيهير 

أوتوبر إلى مينيتيصيف نيوفيميبير انيخيفيض ميعيدل اليفيائيدة اليميتيداول بييين 

 : منحنى عوائد السابور3الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 م 2116نوفمبر  17بتاريخ 

 م2119ديسمبر  31بتاريخ 

 معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاوس  لمؤسسة النقد العربي السعودي

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

 المصدر: بلومبيرغ

: معدل الفائدة لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بين                                                1الرسم البياني 

 المصارف السعودية       
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 تداول: إحصاءات سوق األسهم السعودية  

 : مؤشر السوق الرئيسي0الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية  مليون لاير سعودي

 المصدر: تداول

 : قيمـة التداوالت6الرسم البياني 

استمر المستثمرون األجانب بتعزيز مراوزهم بشول ميليحيوظ فيي األسيهيم 

السعودية في شهر أوتوبر بعد أن وانوا في مروز صافي عمليييات الشيراء 

 في األشهر السابقة. 

بعد تراجع طويل األمد في مستوييات السيوق فيي شيهير يينيايير مين هيذا 

العام  شهد سوق األسهيم السيعيودي )تيداول( ارتيداداب حياداب خيالل شيهير 

نوفمبر. وقد سجلت أحجام التداول بوجه عام تراجعاب منذ رييع هذا اليعيام 

إلى أدنى مستوياتها لعدة سنوات في سبتمبر وأوتوبر. وفي هيذه األثينياء  

 : أداء القطاعات في سوق االسهم منذ بداية العام1الرسم البياني  : صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين 3الرسم البياني 

 صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة  مليون لاير سعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر السوق الرئيسي

 مؤشر السوق الرئيسي   المتوسط المتحر  لعشرة اسابيع 

 المصدر: تداول
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 إحصاءات صناديق االستثمارية: أنواع الصناديق و إجمالي االصول

 : إجمالي االصول في الصناديق االستثمارية0الرسم البياني 

 اجمالي االصول في الصناديق االستثمارية السعودية المسجلة  مليار لاير سعودي

 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 اجمالي االصول في صناديق سوق النقد  مليار لاير سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : إجمالي االصول في صناديق االسهم و اسواق النقد6الرسم البياني 

ميليييار لاير. وليليميرة األوليى مينيذ نيهيايية عيام  11ارتفاعها لتصل إليى 

  انخفض عدد صناديق االستثمار بشول طفيف خالل الربع الثياليث 2113

 من العام. 

انخفض إجمالي أصول الصناديق االستثمارية السيعيوديية اليميسيجيلية فيي 

مليار لاير.  وفي اليوقيت اليذي  81.8الربع الثالث من العام الجاري إلى 

واصلت فيه أصول صناديق األسهم اليميحيلييية االتيجياه نيحيو االنيخيفياض 

مليار لاير  فإن أصول صناديق أسواق النيقيد واصيليت  13.8لتصل إلى 

 : التوزيع النسبي لألصول حسب نوع الصندوق1الرسم البياني  : عدد الصناديق االستثمارية 3الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 اجمالي الصناديق

 الصناديق المفتوحة

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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 نظرة سريعة على االقتصاد السعودي ... حقائق وارقام

الفائدةاسعار النفط، معدالت التضخم واسعار  الناتج المحلي االجمالي و المؤشرات المالية  

 سوق االسهم 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

ليييتيراجيع إليى  2116نتوقع تباطؤ نمو االقتصاد السيعيودي فيي عيام 
نتيوقيع أيضيا  2117.  وبالنسبة لعام 2119٪ في عام 3.1٪ من 1.9

٪ بسيبيب تيراجيع نيميو اليقيطياع 1.9تحقيق معدل نمو إجمالي بينيسيبية 
 الخاص غير النفطي نتيجة تراجع نمو القطاع النفطي.

  

بناءب على أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد اليدوليي فيي عيام 
٪ فيي عيام 3.1  يتوقع أن يحقق االقتصاد العالمي نمواب بنسبية 2116
. ومن المتوقع أن يوون هذا االنتعياش 2117٪ في عام 3.1و  2116

مدفوعاب في المقام األول من قبل اقتصادات األسواق الناشئة نيظيرا ألن 
الظروف في بعض االقتصادات المثقلة بياألعيبياء بيدأت فيي االنيتيعياش 
واالتجاه تدريجيا نحو الوضع اليطيبيييعيي. ومين اليميفيتيرض أن تيحيقيق 

وبينيسيبية  2116% فيي عيام 1.2االقتصادات الناشئة نميوا بينيسيبية  
 .  2117% في عام 1.6

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

 م )النسب اآلجلة المجمع عليها(2117تم احتساب جميع النسب على اساس تتابعي باستثناء التوقعات لعام 

 * توقعات

  2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 

              

 3.4 3.1 3.2 3.4 3.3 3.4 العالمي

              

 1.8 1.6 2.1 1.8 1.2 1.5 االقتصادات المقدمة

 2.2 1.6 2.6 2.4 1.5 2.8 الواليات المتحدة االمريكية

 1.5 1.7 2.0 0.8 0.4- 0.6- منطقة اليورو

 0.6 0.5 0.5 0.1- 1.6 1.4 اليابان

 1.1 1.8 2.2 2.9 1.7 0.2 المملكة المتحدة

              

 4.6 4.2 4.0 4.7 5.0 4.9اقتصادات االسواق 

 6.2 6.6 6.9 7.3 7.7 7.7 الصين

 7.6 7.6 7.6 7.2 6.9 3.2 الهند

 1.1 0.8- 3.7- 0.7 1.3 3.4 روسيا

 0.5 3.3- 3.8- 0.1 2.7 0.9 البرازيل

  2012 2013 2014 2015 07/16 07/17 

              

            االرقام الرئيسية )نهاية 

 .n.a 9.9- 14.6- 0.7 30.2 9.3 العائد االجمالي كنسبة مئوية

 12.8 14.3 15.9 18.2 16.4 14.4 نسبة العائد للسعر

 1.4 1.4 1.6 2.1 2.0 1.8 نسبة السعر للقيمة الدفترية

 10.6 9.7 10.2 11.5 12.2 12.3العائد على حقوق 

  2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 

              
            الحساب الجاري و الحساب 

 285 200 177 690 835 925الميزان التجاري )مليار لاير 

 11.4 8.5 7.2 24.4 29.9 33.6الميزان التجاري )% من الناتج 

 95- 155- 201- 277 508 618الحساب الجاري )مليار لاير 

 3.8- 6.6- 8.2- 9.8 18.2 22.4الحساب الجاري )% من الناتج 

  2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 

              

            إجمالي الناتج المحلي 

 0.9 0.9 3.4 3.6 2.7 5.4 إجمالي االقتصاد

 2.0 0.5 3.7 5.4 7.0 5.5 القطاع الخاص غير النفطي

 0.5- 0.6- 3.3 3.7 5.1 5.3 القطاع الحكومي

 0.5 1.9 3.1 2.1 1.6- 5.1 القطاع النفطي

              

            الميزان المالي و الدين 

 160- 295- 367- 71- 180 374رصيد المالية العامة )مليار لاير 

 6.4- 12.5- 15.0- 2.5- 6.5 13.6الميزان المالي )% من 

 472 352 142 44 60 99الدين العام )مليار لاير 

 19.0 15.0 5.8 1.6 2.2 3.6الدين العام )% من إجمالي 

  2012 2013 2014 2015 2016f 2017f 

              

            اسعار النفط وحجم االنتاج 

 53.0 44.5 53.7 99.5 108.7 111.7 سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

 51.0 42.5 48.8 92.9 98.0 94.1سعر خام غرب تكساس 

 51.0 40.0 49.5 96.2 105.9 109.5سعر سلة أوبك )دوالر 

 10.4 10.4 10.2 9.7 9.6 9.8إنتاج المملكة من النفط 

              

            معدالت التضخم واسعار 

 3.30 3.50 2.18 2.68 3.52 2.87تضخم مؤشر اسعار 

 2.60 2.20 1.55 0.86 0.96 0.99 السايبور لثالث أشهر 

 1.25 0.75 0.50 0.25 0.25 0.25 الريبو العكسي

 2.75 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 الريبو االساسي



 

 

 كتاب الرسومات البيانية لالقتصاد السعودي 
6102نوفمبر   

 17 الصفحة 

 بيان إخالء المسؤولية:

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

 لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة  ومع

ذل  فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة   وعلى وجه الخصوص  الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

الواردة في هذا التقرير هي واملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس  وليس المقصود به أن يفسر على أنه   عرض للبيع أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه  فإنه يجب عدم االعتماد على دقة  عدالة   أو اوتمال 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 توون الرياض 

المالية مسؤولة ولن يوون 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 أوثر من الشروات التابعة لها قد يوون لهم استثمارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

تالي وبال -وما في تاريخ هذا التقرير فقط  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشروة الرياض المالية 

فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنال  أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف توون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او 

 التوقعات  واردة في هذا التقرير  و ما ورد في التقرير  يمثل نتيجة محتملة فقط. وما أن  هذه اآلراء  والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض

 .المخاطر وعدم التأود واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشول ولي

القيمة ألي  أو الدخل من أي  من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس 

 .بالضرورة مؤشرا ل داء المستقبلي. وفقا لذل   يمون للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر  ظروف   وأهداف   ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذل   فإنه ال يقصد 

بهذا التقرير تقديم مشورة 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 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 توزيع هذا التقرير البحثي  وليا أو جزئيا  وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب 

 القواعد ولوائ  حقوق الطبع والنشر.
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