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أدت اتفاقية أوبك في أبريلل اللملا لي 

إللى انلخللفلا  يلاد فللي إنللتلاج اللنللفللط 

الخام السعودي في مايو. اللى جلانل  

ذلللك أعلللللنللة الللمللملللللكللة عللن  للفلل  

مللليلون بلرمليلل فلي  0إ افي بمقدار 

يونيو. وبشكلل علام يلعلد ذللك جلهلدًا 

غلليللر مسللبللوق إلعللادة الللتللوا ن إلللى 

 أسواق النفط العالمية.

م بأن االقتصاد السعودي ال يزال متين نسبببيباي فبي 0202تبين في األشهر القليلة األولى من عام 

ظل هذه الظروف الصعبة، في حين أن بعض المؤشرات االقتصادية للقطاع البيبيبر نبفبطبي، عبلبى 

سبيل المثال معامالت نقاط البيع و مؤشرات مناخ األعمال،  تشير إلى تباطؤ ملبوبوف فبي البرببع 

 الثاني من هذا العام.

٪ على أسبا  سبنبوي 02.2( في االرتفاع الى 3وفي الوقت نفسه، استمر توسع عرض النقود )ن

٪ على أسا  سبنبوي 00.0في أبريل. إضافة الى معدل االئتمان للقطاع الخاص بنسبة ال تقل عن 

 .0202وهو مستوى نمو شهدناه عام  –في نفس الفترة 

انخفضت احتياطيات النقد األجنبي في مؤسسة النقد البعبرببي السبعبودي ببمبقبدار قبيباسبي ببلب  

مليبار ريبال سبعبودي مبن  052مليار ريال في مار  وأبريل. ويعود هذا بسبب توويل  083قيمته 

مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق االستثمارات العامة في إطار االستراتيجية العبامبة 

 لتوسين العائدات من األصول األجنبية.

تقرر في اتفاقية أوبك التي انعقدت خالل أبريل الماضي على أن يتم خفض اإلنتاج السعبودي مبن 

النفط في مايو كمواولة إلعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية )انظر الرسم البببيبانبي(. وفبي 

 الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملووف من أدنى مستوياتها في أبريل.  

تسببت جائوة كورونا في خفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك االحتبيباطبي البفبيبدرالبي األمبريبكبي 

و"مؤسسة النقد العربي السعودي" بشكل كبير. ونتيجة لذلك، انخفض السايبور والاليببور لبثبال  

٪ بولول منتصف يونيو. كما نتوقع زيادة تخفيض أسعار الفبائبدة 0.2٪ في يناير إلى 0.0أشهر من 

 المقبلة. 08-00خالل األشهر الب 

خضع سوق األسهم السعودية لتصويوات ملووظة في مار  لكنه تمكن من التعافي جزئياي فبي 

 أبريل ومايو. ومن منظور مالي، مازالت األسعار مرتفعة نسبياي في هذه الفترة.

 سعر النفط لخام برنة، المحور االيمن
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 الناتج المولي 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 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 لإليصاء

انكماش النمو في قطاع النفط وقوة االقلتلصلاد غليلر اللنلفلطلي. وملن 

المتوقع أن تؤثر جائحلة ولورونلا علللى نلملو اللنلاتلج اللملحلللي اإلجلملاللي 

 .2121السعودي ابتداء من الربع الثاني من عام 

٪ 1.2بحلول نهاية العام الما ي، بلغ نمو القطاع الخاص غير النفطلي 

. ولملا 2104وهو مستوى نمو شهدناه في علام  -على أساس سنوي 

يشير نموذج تعق  الناتج المحلي اإلجماللي انلتلعلاشلًا فلي اللنلملو فلي 

، والذي يلملكلن تلفلسليلره ملن  لالل تلاللشلي 2121الربع األول من عام 

 المصدر: الهيئة العامة لإليصاء، الريا  المالية

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

 المصدر: الهيئة العامة لإليصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإليصاء

نسبة التغير السنوي في معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع 

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

 : 0الرسم البياني

 الناتج المولي اإلجمالي الوقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 0الرسم البياني 

 الناتج المولي اإلجمالي الوقيقي واإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي

 : 3الرسم البياني 

 تعقب الناتج المولي اإلجمالي الشهري لالقتصاد الكلي 

 : 2الرسم البياني 

 معامل انكماش الناتج المولي االجمالي ومؤشر تضخم أسعار المستهلك
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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

٪ على أساس سنوي). وعللى  لوء ذللك ، ارتلفلعلة 02.2هذه الفترة (

٪ على أساس سنوي) ملدفلوعلة بشلكلل 9.9الودائع المصرفية بنسبة (

 أساسي بنمو وبير في الودائع تحة الطل  التي ال تحمل فائدة.

في األشهلر األربلعلة األوللى ملن هلذا اللعلام، اسلتلملر نلملو اللملعلرو  

٪ علللى 01.2) في أبريل بنسبة 0النقدي في التسارع مع ارتفاع في (ن

٪ علللى أسلاس سلنلوي، ويلملكلن 01.1) بلنلسلبلة 1أساس سنلوي و (ن

تفسير ذلك من  الل انتعاش نمو قوي لالئتمان للقطاع الخاص  لالل 

 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

٪. ويلعلد انلخلفلا   91األعلى النظامي المسموح به والذي يصل إلى 

ودائع البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي سببا رئيسيا لتراجع 

 .2109سيولة القطاع المصرفي منذ نهاية عام 

وبما أن معدالت نمو االئتمان للقلطلاع اللخلاص تلجلاو ت نلملو اللودائلع 

، فلقلد ارتلفلعلة نسلبلة اللقلرو  إللى 2109المصرفية منذ نهلايلة علام 

الودائع في القطاع الخاص  الل هذه اللفلتلرة. وملع ذللك، فلةن نسلبلة 

٪ في أبريل) مقارنلة اللحلد  78.1القرو  إلى الودائع ال تزال منخفضة (

 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

مللليلار ريلال سلعلودي.  011إلى صندوق االستثمارات اللعلاملة بلقليلملة 

ويج  النظر إلى هذه الصفقة في إطار االستراتيجية العاملة للتلحلسليلن 

العائدات من األصول األجنبية في بيلئلة تشلهلد أسلعلار فلائلدة علاللمليلة 

 منخفضة.

أعلنة مؤسسة النقلد اللعلربلي السلعلودي علن أولبلر انلخلفلا  شلهلري 

اليتياطيات النقد األجنبي على اإلطالق  الل شلهلري ملارس و أبلريلل 

مللليلار ريلال سلعلودي. وقلد يلكلون  91مليار ريال سعودي و  91بقيمة 

ذلك بسب  تحويل مبلغ  خم من مؤسسة النقلد اللعلربلي السلعلودي 

 ، 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 الوكومي المستوق

مليار ريال سعودي. ونتوقع أن يرتفع هلذا  14ما قيمته  2121من عام 

، يليلت تلتلاثلر اإليلرادات اللملالليلة بشلكلل وا ل  2121العجز  الل علام 

 بتداعيات الوباء وانخفا  أسعار النفط.

. 

بلنلسلبلة  2121انخفضة اإليرادات اللملالليلة فلي اللربلع األول ملن علام 

بسلبل  انلخلفلا  علائلدات  2109٪ مقارنة بالربع األول ملن علام 20.7

٪ 4.1النفط. وفي الوقة نفسه، ارتفع اإلنفاق المالي الفصلي بنسبة 

مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك، بلغ العجز المالي في اللربلع األول 

 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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 مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة األجنبية اليير نفطية

 نيلسن المصدر: ريفنتف،  المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

االقتصاد العالمي، فقد واصلة الصادرات غير النفطية انخفلا لهلا فلي 

 ظل ظروف السوق العالمية وباأل ص تصدير البتروويماويات.

وقد تسب  التراجع االقتصادي بسب  جائحة وورونا إلى انلخلفلا  يلاد 

٪ علللى أسلاس سلنلوي فلي أبلريلل. 11في تعامالت نقاط البيع بنسبة 

فلقلد بلدأت ملعلنلويلات  (IPSOS)وفي الوقة نفسله، وفلق اسلتلفلتلاء 

. وبناء علللى  لعلف 2121المستهلكين بالتعثر في الربع الثاني من عام 

 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 اليير نفطي

المجمع لمديري المشتريات“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر   

 المصدر: شركة ماركت

لمديري المشتريات لإلنتاج“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر   

 المصدر: شركة ماركت

. وما يؤدي التباطؤ االقلتلصلادي إللى تلاللشلي قلوة اللتلسلعليلر 11تحة 

أيضًا، التي انعكسة علللى االنلخلفلا  األ ليلر فلي أسلعلار إنلتلاج ملؤشلر 

 مديري المشتريات.

لقد ارتفع مناخ األعمال فلي االقلتلصلاد غليلر اللنلفلطلي، واللذي يلقلاس 

من أدنى مستلوى علنلد  48.0بمؤشر مديري المشتريات، في مايو إلى 

في ملارس. وملع ذللك، فلةن اللقلراءة األ ليلرة ال تلزال تشليلر إللى  42.4

، ولونلهلا ال تلزال 2121االنكماش االقتصادي في الربع الثاني من علام 

 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

٪ على أساس سلنلوي فلي أبلريلل. 6.1وجه التحديد بشكل ملحوظ إلى 

٪ إللى 1ووفقًا لتقديراتنا، فةن  يادة معدل  ريبة القيمة المضافة من 

٪ بحلول منتصف العام ستلؤدي إللى ارتلداد تضلخلم ملؤشلر أسلعلار 01

 ٪ على أساس سنوي في يوليو.8المستهلك إلى ما يقرب 

انخف  التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين تدريجيا فلي أبلريلل إللى 

٪ فلي ملارس. وملع ذللك، 0.1٪ على أساس سنوي بعد أن وصل 0.1

من منظور متوسط األجل، فقد انتعش التضخم منذ فلتلرة االنلكلملاش 

 الل العام الما ي. ارتفعة أسعار المواد الغذائية والمشروبات علللى 

 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(

% 21.8-و ويًا في العقارات في القطاع التجاري مع انخفا  بنسبلة 

مقابل انلخلفلا  بسليلط فلي يلجلم تلعلاملالت اللعلقلارات فلي اللقلطلاع 

 .2121% في الربع األول من عام 2.1-السكني بنسبة 

استمر تباطؤ التعامالت العقارية اللذي بلدأ فلي اللربلع اللرابلع ملن علام 

 2121مع انخفا  يجم التلعلاملالت فلي اللربلع األول ملن علام  2109

٪ على أساس سنوي، بينما انخف  علدد اللتلعلاملالت إللى 6.8-بنسبة 

٪ على أساس سنوي. وقد وان االنخفا  في يجلم اللتلداول أولثلر 0.8

 : 3الرسم البياني 

 التعامالت الربعية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 : 4الرسم البياني 

 (2222 -توزيع قيم التعامالت حسب المناطق )الربع االول

 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

% في الربع الذي يسبقه. وما انخفضة أسعار العقارات فلي 2.0وانة 

-% ملقلارنلة بلاللربلع اللرابلع و1.8-القطاع التجاري بشكل طفيف بنسبة 

. وتعكس هذه اللبليلانلات أيضلا 2109% مقارنة بالربع األول من عام 1.1

 االتجاه السائد في مؤشرات أسعار األرا ي.

أن  2121تؤود بيانات أسعار مبيعات اللعلقلارات للللربلع األول ملن علام 

سوق العقارات السعودي بدأ في االستقرار بعد االنلخلفلا  اللملطلول 

. وبالمقلارنلة ملع اللربلع السلابلق، فلقلد ارتلفلعلة أسلعلار 2104منذ عام 

% بلعلد أن 1.8بنسبلة  2121المساون تدريجيًا في الربع األول من عام 

 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 

ملليلون بلرمليلل  24.6مليون برميل في أبريل إلى  11.1للنفط الخام من 

في مايو. وفي الوقة نفسه، ارتفعة أسعار النفط بشكل وبير بعد أن 

 وانة في أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في أبريل.  

مليلون بلرمليلل  00.1بلغ إنتاج النفط الخام السعودي ذروته مؤقتًا عند 

في أبريل. ونتج عن تنفيذ اتلفلاقليلة أوبلك اللجلديلدة انلخلفلا  يلاد فلي 

مللليلون بلرمليلل فلي ملايلو. ولملا تلم اإلعلالن علن  8.1اإلنتاج يصل نحو 

مليون برميل في يونيو. وقد انخف  إنلتلاج أوبلك 0انخفا  آ ر بمقدار 

 )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

الصرف المرج  تجاريًا. ومع ذلك، علاد لليلنلخلفل  علللى  لللفليلة  لعلف 

 الدوالر األمريكي على نطاق واسع في األشهر التالية.

ارتفعة أسعار العقود اآلجلة للدوالر األمريكي مقابل اللريلال سلعلودي 

في مارس بسب   يادة تقلبات السلوق اللعلاللمليلة أثلر  1.78مؤقتًا إلى 

جائحة وورونا، ولكنها تراجعة تدريجيا منذ ذلك الحليلن. وبلاللملثلل، أدت 

قوة الدوالر األمريلكلي فلي ملارس إللى ارتلفلاع ملؤقلة للملؤشلر سلعلر 

 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 

 00سعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي )
 شهر( في األجل الطويل

 : 2الرسم البياني 

معدل سعر الصرف الوقيقي الوقيقي و اإلسمي للريال السعودي 
 في األجل الطويل
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 أسعار الفائدة: معدالت سوق النقد، سوق المال و معدالت البنك 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

الفائدة القصيرة األجل للدوالر األمريكي والريَال السعلودي بشلكلل يلاد 

في يين اتسع الفارق بين السايبور و الاليبور تدريجيًا. وما أدت تلقلللبلات 

السللوق فللي مللارس إلللى تللوسللع مللؤقللة فللي الللعللائللد بلليللن السللنللدات 

 الحكومية السعودية المقومة بالدوالر وسندات الخزانة األمريكية. 

في مارس،  ف  بنك االيتياطي الفيدرالي األمريلكلي أسلعلار اللفلائلدة 

نقطة أساس في العام. وبلنلاء علللى  011الرئيسية في  طوتين بمقدار 

ذلك،  فضة مؤسسة النقد العربلي السلعلودي ملعلدالتلهلا اللرئليلسليلة 

نلقلطلة أسلاس. وقلد تسلبل  ذللك فلي انلخلفلا  أسلعلار  021بملقلدار 

 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 الميزانية العمومية للملؤسلسلة  011فةن تحويل 

النقد العربي السعودي إلى صندوق االستثمارات العامة سيلؤدي إللى 

 .2121توسيع عجز الحساب المالي في النصف األول من عام 

مللليلار ريلال، أي ملا  087في العام الما ي، بلغ فائ  الحساب الجاري 

، فلةنلنلا 2121% من الناتج المحلي اإلجمالي. وبالنسبة لعام 6.1يعادل 

نتوقع عجزا في ميزان الحساب اللجلاري بسلبل  االنلخلفلا  اللحلاد فلي 

أسعار النفط وانخفا  الصادرات غير اللنلفلطليلة. وفلي اللوقلة نلفلسله، 

 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(

-100

-50

0

50

100

150

200

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-40

-36

-32

-28

-24

-20

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-125

-100

-75

-50

-25

0

25

50

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

 16  الصفحة

 الملخص البياني لالقتصاد السعودي 
0202يونيو   

 

 تداول: إحصاءات سوق األسهم السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

 معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون ريال سعودي

 المصدر: تداول

األشهر األ يرة. و الل مريلة التصحي ، تحول المستثمرون االفراد إللى 

مشترين رئيسيين، في يين ا ذ المستلثلملريلن األجلانل  هلذا اللدور فلي 

 اآلونة األ يرة.

 ضعة سوق األسهم السعودية للتصحيحات في الربع األول من علام 

بسب  التداعيات االقتصادية المتوقعة لوباء وورونا. وفي اللربلع  2121

الثانلي، تلملكلنلة السلوق يلتلى اآلن ملن اللتلعلافلي تلدريلجليلًا ملن أدنلى 

مستوياتها. وفي الوقة نلفلسله، ارتلفلع السلوق بشلكلل ملللحلوظ فلي 

 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(

 : 2الرسم 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

. وبالنسبة للعلام 2109% مقارنة بالربع األول من عام 41-بنسبة  2121

باومله، فةنه من المتلوقلع أن تلنلخلفل  هلذه اللملعلدالت بلنلحلو  2121

%. وهذا يترجم إلى تقييم عالي علللى أسلاس ملكلرر اللربلحليلة للالثلنلا 21

 عشر شهرا القادمة. 

، وان منتجو األغذيلة وتلجلار 2121في األشهر الخمسة األولى من عام 

التجزئة هي القطاعات األعلى أداًء في تاسي، في يين أن اللقلطلاعلات 

األوللثللر دوريللة وللان أدامهللا أقللل مللن ذلللك، مللثللل السلللللع الللرأسللمللاللليللة 

ومطوري العقارات. انخلفلضلة أربلاح تلاسلي فلي اللربلع األول ملن علام 

 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 مايو 
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 الوقائق واالرقام

 المصدر: الهيئة العامة لاليصاء، مؤسسة النقد، الريا  المالية

بعامللليلن رئليلسليليلن: تلداعليلات  2121تاثر االقتصاد السعودي في عام 

تللفللشللي فلليللروس وللورونللا وانللخللفللا  أسللعللار الللنللفللط بسللبلل  الللتللراجللع 

 االقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يتباطا اقتصاد القطاع اللخلاص غليلر اللنلفلطلي بشلكلل 

ملحوظ مع انخفا  دوري في الربع الثاني وارتفاع تدريجي قرب نهايلة 

بشكل عام فةننا نتلوقلع أن يلنلكلملش نلملو  2121العام. وبالنسبة لعام 

 %.4.6-القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 

، ُنلتلوقلع 2120وبناء على فر يلة  وال تلاثليلر جلائلحلة ولورونلا فلي علام 

انتعاش القطاع الخاص غير النفطي  الل اللعلام اللقلادم بلملعلدل نلملو 

 %.4.1عام وامل قدره 

على  لفية اتفاقية أوبك لخف  اإلنتاج، فةنه من المتوقع أن ينخفل  

ويعد ذلك سلبيا في نمو النلاتلج  2121إنتاج النفط السعودي في عام 

%. املا بلاللنلسلبلة 1.2-المحلي اإلجمالي من جان  قطاع النفط بنسبة 

 %.1.4للعام القادم، فةننا نتوقع انتعاشًا بنسبة 

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخف  نمو النلاتلج اللملحلللي اإلجلملاللي 

، وملن اللملتلوقلع أن 2121% فلي علام 1.1-لالقتلصلاد ولكلل بلنلسلبلة 

 % في العام المقبل.1.4يتعافى إلى 

% من النلاتلج اللملحلللي 02.7-ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 

. وملن شلان 2121اإلجمالي بسب  انخفا  عائدات اللنلفلط فلي علام 

االنتعاش االقتصادي المتوقع واالرتفاع فلي أسلعلار اللنلفلط أن يلؤديلا 

% من الناتج المحلي اإلجمالي فلي 7.4-إلى انخفا  العجز المالي إلى 

 .2120عام 

، 2121ونتوقع أن تتعافى أسعار النفط في اللنلصلف اللثلانلي ملن علام 

دوالر بحلول نلهلايلة اللعلام.  11وما نتوقع أن تصل أسعار  ام برنة إلى 

 11، فمن الملتلوقلع أن يلبلللغ سلعلر  لام بلرنلة 2120أما بالنسبة لعام 

 دوالر.

ومن المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل ملحوظ 

بسب   يادة معدل  ريبة القيمة المضافة فلي يلولليلو.  2121في عام 

% بعد معلدل 1.0، نتوقع معدل تضخم يصل الى 2121وبالنسبة لعام 

 .2109% في عام 2.0-سال  قدره 

بعد أن يتم إد ال االرتفاع الجديد في معدل  ريبة القليلملة اللملضلافلة 

بحلول منتصف العام، سوف يظل التضخم مرتفعًا فلي اللنلصلف األول 

% 1من العام المقبل، مما سيبقي متوسط معدل التضخم قلريلبلًا ملن 

 .2120أيضًا في عام 

ومن المتوقع أن يحافظ البنك االيتياطي اللفليلدراللي األملريلكلي علللى 

على األقلل. ونلتليلجلة للذللك،  2122أسعار الفائدة دون تغيير يتى عام 

سوف تبقي مؤسسة النقد العربي السعودي ملعلدل اتلفلاقليلة إعلادة 

الشراء وإعادة الشراء المعاوس عند اللملسلتلويلات اللحلالليلة. وبلاللتلاللي، 

٪ 1.81نتوقع أن تنخف  معدالت السايبور لثالثة أشهر تلدريلجليلا إللى 

 يتى نهاية العام المقبل.

 المصدر: الهيئة العامة لاليصاء، مؤسسة النقد، بلومبيرغ، الريا  المالية

201820192020f2021f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

3.33.4-2.40.3 االقتصاد اإلجمالي

4.64.0-1.93.8القطاع الخاص غير النفطي

0.52.1-2.92.2القطاع الحكومي

3.23.4-3.6-3.1القطاع 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(

71.764.141.053.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

64.957.037.051.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

69.864.040.052.0سعر 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( 2.095.104.90-2.46تضخم م

2.982.230.850.75السايبور لثالث أشهر 

2.501.750.500.50الريبو العكسي
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 19  الصفحة

 الملخص البياني لالقتصاد السعودي 
0202يونيو   

 

 بيان إ الء المسؤولية:

تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بانه موثوق بها. في يين 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 ذلك فان الريا  المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى 

وجه الخصوص، الريا  المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي واملة أو  الية من أي  طا. هذا 

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

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

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

مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الريا  المالية من مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي يال من 

األيوال عن محتويات هذا التقرير. الريا  المالية أو موظفيها أو ايد أو أوثر من الشروات التابعة لها قد يكون لهم 

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

وما في تاريخ هذا التقرير  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشروة الريا  المالية 

وبالتالي فهي عر ة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي  مان بان النتائج أو األيداث 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. وما 

أن  هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبع  المخاطر وعدم التاود واالفترا ات التي لم يتم التحقق منها والنتائج 

 .أو األيداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل ولي

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

السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن 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. 

ولذلك، فةنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يا ذ بعين االعتبار الو ع المالي الخاص و/أو 

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

الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آ رين  يس  

 .الضرورة

ال يحق نسخ أو تو يع هذا التقرير البحثي، وليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه 

 محمية بموج  القواعد ولوائ  يقوق الطبع والنشر.
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