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 كتاب الرسومات البيانية لالقتصاد السعودي
8102الربع الثاني   

1 الصفحة 

انتعاش االقتصاد السعودي بفضل قطاع النفط

8102انتعاش االقتصاد السعودي في الربع األول من عام   

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

سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لالحصاء، الرياض المالية

يشييييير نييمييوال تييعييقييي اليينيياتييج الييمييحييلييي 

اإلجمالي إلى انتيعياا السيوق السيعيوديية 

جيراء  2108في الربع األول مين عيام 

 المساهمة اإليجابية لقطاع النفط

بناًء على نموذج تعقب الناتج المحلي اإلجمممالمي  8102انتعش االقتصاد السعودي في الربع األول من عام 

)انظر الشكل الوارد أدناه(. وُيعزى ذلك إلى قطاع النفط الذي ساهم بشكل إيجابي فمي المنمممو. وتشميمر فمي 

الوقت ذاته المؤشرات المتنوعة لالقتصاد غير النفطي إلى تباطؤ في الربع األول.

واصلت االحتياطيات الرسمية من العمالت األجنبية في مؤسسة النقد العربي السعودي استقمرارهما إلمى مما 

، وهو ما بدأ بالفعل في المربمع المرابمع ممن 8102مليار لاير سعودي في الربع األول من عام  0211فوق 

ن والتمويل األجنبي المنتمظمم ممن قمبمل المحمكموممة 8102عام  ، وكان نتيجة لرصيد الحساب الجاري الُمحسَّ

 السعودية.

مليار لاير سعودي ممقمارنمة  81بمقدار  8102قفزت العائدات المالية غير النفطية في الربع األول من عام 

بسبب الدخل الضريبي المرتفع الناتج عن تدابير اإلصمال  المممالمي المحمديمثمة.  8102بالربع األول من عام 

مليار لاير سعودي إلى المممرتمبمات المحمكمومميمة المممرتمفمعمة  01ويمكن أن ُيعزى زيادة اإلنفاق المالي بمبلغ 

 والمزايا االجتماعية العالية )حساب المواطن(.

مليون برميمل يمومميماً فمي المربمع األول ممن عمام  01استمرت السعودية في إنتاج النفط الخام إلى ما دون 

% ممقمارنمة 2. ومع ذلك، ارتفعت صادرات المنتجات المخمام والمممكمررة، فمي المربمع األول بمممعمدل 8102

 دوالر أمريكي لخام برنت. 21بمتوسط العام الماضي. وفي الوقت ذاته، بلغت أسعار النفط 

أشمرمر إلمى االرتمفماع ممرة أخمرى  0يعود سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لقرض مدة استحقاقمه 

فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لقرض بالدوالر األمريكي بمحملمول ممنمتمصم  ممايمو. تمجماوز سمعمر 

الفائدة السائد بين بنوك لندن بصورة مؤقتة سعر الفائدة السائد بين البنموك السمعموديمة عملمى ممدار المربمع 

األول، مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى اتخاذ تدابير كافية لمواجرة فارق سعر الفائدة السلبي.

استمر انتعاش مؤشر تاسي حتى نراية أبريل، عندما بدأ المستثمرون األجانب في جمنمي بمعمض األربما ،  

مملميمار لاير سمعمودي فمي السموق السمعموديمة خمالل األشمرمر  00بعد أن ضخوا مبلًغا غير مسبوق قيمتمه 

السابقة.

نموال تعقي نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد الكلي، شهرياً،   % عيليى 
أساس سنوي 
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2 الصفحة 

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 على أساس 
سنوي

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

نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي، % التغير
 الربعي على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

اإليجابية في النمو من جاني القطاع النفطيي حيييال تياليشيى أاير اتيفياقييية 

 ، 2108األوبك لخفض اإلنتال على إنتال النفط في عام 

بالنسبة للربع األول من هاا العام، يشير نيميوال تيعيقيي الينياتيج اليميحيليي 

اإلجمالي إلى انتعاا االقتصاد اإلجمالي بعد معدالت النمو السليبييية اليتيي 

. ويرجع الك في اليميقيام األول إليى اليميسياهيمية 2107سادت خالل عام 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، الرياض المالية

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

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

نسبة التغير السنوي في معامل انكماا الناتج المحلي اإلجمالي 

نسبة التغير السنوي في مؤشر تضخم أسعار المستهلك  نموال تعقي نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد الكلي، شهرياً، 

 % على أساس سنوي 

 : 0الرسم البياني

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي

 : 8الرسم البياني 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي للقطاع الخاص غير النفطي

 : 0الرسم البياني 

تعقب الناتج المحلي اإلجمالي الشرري لالقتصاد الكلي 

 : 4الرسم البياني 

معامل انكماش الناتج المحلي االجمالي ومؤشر تضخم أسعار المسترلك
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3 الصفحة 

المجاميع النقدية، ونمو القروض والودائع لدى البنوك التجارية

القاعدة النقدية، % على اساس سنوي

(، % على اساس سنوي0عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

(، % على اساس سنوي1عرض النقود )ن

(، % على اساس سنوي2عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

اإلجمالية للعمالء. وال زال االئتمان الموجه إلى القيطياع اليخياص ييظيهير 

، إال أنيه ازداد نيوعياً 2108نمواً سلبياً على أساس سنوي بحلول مارس 

 ما في أول االاة أشهر من العام. 

 ("M1"شهدت المجاميع النقدية األضيق نطاقاً )األساس النيقيدي واليفيئية 

معدالت نمو أحادي الخانة منخفضة على أساس سنوي، بينيميا ليم تيتيغييير 

عيليى نيطياق  "M3"و  "M2"المجاميع النقدية األوسع نطاقاً من الفئتيين 

واسع، ويرجيع اليك فيي اليميقيام األول إليى عيدم الينيميو فيي اإلييداعيات 

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

المحور االيمن -شهريالودائع لدى البنوك التجارية، % أساس المحور األيمن -قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % أساس شهري 

 : 0الرسم البياني 

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

 : 8الرسم البياني 

(0( و )ن8معدل نمو المجاميع النقدية )ن

 : 0الرسم البياني 

نمو االئتمان للقطاع الخاص

 : 4الرسم البياني 

نمو ودائع البنوك التجارية 

المحور االيسر -أساس سنويالودائع لدى البنوك التجارية، % 
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4 الصفحة 

المعدالت الرئيسية للبنوك التجارية

القروض إلى القطاع الخاص، كنسبه )%( من إجمالي الودائع لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبه )%( من إجمالي الودائع لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

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

مليار لاير سعودي، إصدارات الحكومية مين السينيدات اليميحيلييية  21إلى 

، مما رفيع مين ميعيدل اليقيروض إليى 2108خالل الربع األول من عام 

 %.21الودائع بالنسبة للقطاع الحكومي ليقاري 

% فيي 87.9بلغ معدل القروض إلى الودائع بالنسيبية ليليقيطياع اليخياص 

مارس بسبي كل من القروض الكبيييرة نيوعياً ميا اليميقيدمية إليى اليقيطياع 

الخاص واالنخفاض القليل في إيداعات العمالء في اآلونة األخيييرة. وفيي 

الوقت ااته، استوعبت البنوك، التي رفعت حيازتها من اليدييون السييياديية 

إجمالي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

صافي الموجودات األجنبية كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 

 فائض السيولة كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات 
)فائض السيولة = الودائع البنكية الجارية واألخرى في مؤسسة النقد  

العربي السعودي + ااونات مؤسسة النقد العربي السعودي( 

 : 0الرسم البياني 

نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الخاص

 : 8الرسم البياني 

نسبة القروض إلى الودائع في القطاع الحكومي

 : 0الرسم البياني 

معدل الموجودات األجنبية إلى إجمالي الموجودات 

 : 4الرسم البياني 

معدل فائض السيولة إلى إجمالي الموجودات 
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5 الصفحة 

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

كيليييا بشيكيل تيدرييجيي  2108االحتياطيات األجنبية في الربع األول من 

ميليييار لاير  42مليار لاير سيعيودي بيعيد أن زييادة قيدرهيا  00بمقدار 

. وبوجه عام، تمكن االحيتييياطيي 2107سعودي في الربع الرابع من عام 

 مليار لاير سعودي. 0811من العملة األجنبية من أن يستقر فوق 

قفزت االحتياطيات الرسمية من العمالت األجنبية في مؤسيسية الينيقيد فيي 

مليار لاير سعودي، يرجع الك عيليى األرجي   27بمقدار  2108مارس 

ميليييار دوالر أميرييكيي نيتيييجية  6إلى تدفقات رؤوس األموال التي بلغت 

للزيادة في القروض المشتركة بالدوالر األمريكي للحكومة.  وانيخيفيضيت 

، 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 الودائع الحكومية لدى 

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

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

، مليار لاير“ساما”إجمالي الودائع 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 

 : 8الرسم البياني 

“ساما”إجمالي الودائع الحكومية لدى 

 : 0الرسم البياني 

على المدى الطويل“ ساما”احتياطي النقد االجنبي لدى 

 : 4الرسم البياني 

على المدى الطويل“ ساما”إجمالي الودائع الحكومية لدى 



 كتاب الرسومات البيانية لالقتصاد السعودي
8102الربع الثاني   

6 الصفحة 

الرصيد المالي الربع سنوي والدين الحكومي المستحق

تتضمن توزيعات األرباح الخاصة بشركة أراميكيو اليواجيي سيدادهيا فيي 

مليار، وييرجيع اليك  21. وارتفع اإلنفاق بمقدار 2107الربع الااني من 

حصرياً إلى الرواتي والمزايا االجتماعييية اليعيالييية )حسياي اليميواطين(، 

 .2107بينما انخفض االنفاق الرأسمالي مقارنًة بالربع األول من عام 

 22زييادة قيدرهيا  2108حققت اإليرادات المالية في الربيع األول مين 

، ويرجع الك فيي اليميقيام 2107مليار لاير سعودي عن الربع األول من 

األول إلى اإليرادات العالية بدرجة كبيرة من الضرائي )ضرييبية اليقيييمية 

المضافة، ضريبة اإلنتال(. ارتفعت عائدات الينيفيط نيوعياً ميا إال أنيهيا ال 

العائدات النفطية

العائدات غير النفطية 

 المصدر: وزارة المالية

تعويضات الموظفين )الرواتي واألجور(

نفقات جارية أخرى

 المصدر: وزارة المالية

الدين الحكومي المستحق بالعملة المحليةصافي العجز/ الفائض

 المصدر: وزارة المالية المصدر: وزارة المالية

 : 0الرسم البياني 

العائدات المالية الربع سنوية )مليار لاير سعودي( 

 : 8الرسم البياني 

النفقات المالية الربع سنوية )مليار لاير سعودي( 

 : 0الرسم البياني 

العجز /الفائض المالي الربع سنوي )مليار لاير سعودي( 

 : 4الرسم البياني 

الدين الحكومي المستحق )نراية الربع( 

إنفاق رأسمالي 

الدين الحكومي المستحق بالعملة األجنبية 
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7 الصفحة 

مؤشرات اإلنفاق الخاص و التجارة األجنبية الغير نفطية

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

% عيليى أسياس سينيوي، ويذيعيزى اليك إليى 16بينيسيبية  2108مارس 

% من صادرات اليقيطياع 61الصادرات من البتروكيماويات )التي تشكل 

غير النفطي( تذرجم االرتفاع الكبير في أسعار النفيط إليى ارتيفياع أسيعيار 

 المنتجات. 

انتعشت عمليات نقاط البيع التي اتخاناها للداللة على االستهالك الخياص، 

في مارس بعد أن شهدت تراجعاً حاداً في يناير بسيبيي تيطيبيييق ضيرييبية 

القيمة المضافة. كما ارتفعت أيضاً عمليييات الصيراف اآلليي عيليى ميدار 

.  وقفزت صادرات القطاع غير النفيطيي فيي 2108الربع األول من عام 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

الصادرات الغير نفطية، % التغير على أساس سنوي

المتوسط المحرك لاالال أشهر ،% التغير على أساس سنوي

الواردات، % التغير على أساس سنوي

المتوسط المحرك لاالال أشهر ،% التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

عمليات نقاط البيع، % التغير على أساس سنوي

المتوسط المحرك لاالال أشهر، % التغير على أساس سنوي

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

المتوسط المحرك لاالال أشهر، % التغير على أساس سنوي

: 0الرسم البياني 

عمليات نقاط البيع

 : 8الرسم البياني 

عمليات أجرزة الصر  اآللي

 : 0الرسم البياني 

نمو الصادرات الغير نفطية 

: 4الرسم البياني 

نمو الواردات
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8 الصفحة 

مؤشرات مناخ األعمال للقطاع الخاص الغير نفطي

المجمع لمديري المشتريات“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

لمديري المشتريات لإلنتال“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

. ويذعزى هاا التباطؤ على األرج  إليى تيطيبيييق  10.4التاسعة ليصل إلى 

. وقد أار االنخفياض األكيبير فيي 2108تدابير اإلصالح المالي في يناير 

 في إبريل. 11الطلبيات الجديدة، حيال انخفض المؤشر إلى ما دون 

استمرت مؤشرات مديري المشتريات التي اتخاناها ليليداللية عيليى مينياخ 

أعمال االقتصاد غير النفطي، في انخفاضها الملحوظ، الاي بدأ في يينيايير 

. وحقق المؤشر الميركيي، فيي إبيرييل، انيخيفياضياً جيدييداً ليليسينية 2108

 المصدر: شركة ماركت

لمديري المشتريات ألسعار االنتال“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر لمديري المشتريات للطلبات الجديدة“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المصدر: شركة ماركت

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 المتوسط المحرك لستة أشهر المتوسط المحرك لستة أشهر

 : 0الرسم البياني 

المؤشر المركب لمديري المشتريات 

 : 8الرسم البياني 

مؤشر مديري المشتريات لإلنتاج

 : 0الرسم البياني 

مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة

 : 4الرسم البياني 

مؤشر مديري المشتريات ألسعار اإلنتاج
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9 الصفحة 

مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على أساس سنوي

مؤشر التضخم ألسعار الجملة، % التغير على أساس سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

% عيليى أسياس سينيوي بسيبيي تيطيبيييق 6ارتفعت أسعار الغااء بنيسيبية 

%، بينما تأارت أسعار العميليييات بسيبيي 1ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 ارتفاع أسعار البنزين في يناير.

انخفض التضخم حسي مؤشر أسعار المستهلك مرة أخيرى إليى ميا دون 

، بعد أن قفيز فيي يينيايير بسيبيي تيطيبيييق 2108% في ربيع عام 1نسبة 

خيطييوات اإلصييالح الييميالييي. ويذييعيزى الييك عييليى األرجي  إليى الينييشيياط 

االقتصيادي اليميحيدود، الياي ليم ييحيقيق أي ضيغيوط تضيخيم إليى اآلن.  

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم األغاية والمشروبات،
% التغير على أساس سنوي

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

 : 0الرسم البياني 

تضخم أسعار المسترلك )الرقم القياسي لتكلفة المعيشة(

 : 8الرسم البياني 

تضخم أسعار المسترلك وأسعار الجملة

 : 0الرسم البياني 

مؤشر تكلفة المعيشة لقسم الغذاء و السكن 

 : 4الرسم البياني 

مؤشر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 

مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم تأايال وتجهيزات المنزل
 وصيانتها، % التغير على أساس سنوي

مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم النقل، % التغير على
 أساس سنوي
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10 الصفحة 

نشاط الصفقات في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

الصفقات الربعية للعقار في المملكة

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

 :  8الرسم البياني 

الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع السكني(

. وفيي اليواقيع تيخيضيع جيميييع ميبيييعيات 2108القيمة المضافة في يناير 

العقارات السكنية والتجارية لضريبة القيمة المضافة بمعدل قييياسيي قيدره 

1  .% 

جاءت الزيادة الحادة في نشاط الصفقات العيقياريية فيييميا ييتيعيل يق بيأحيجيام 

، ميتيبيوعية بيانيخيفياض 2107وعدد الصفقات في الربع الرابع مين عيام 

. ومن اليميحيتيميل بشيدة أن ييكيون 2108مماال في الربع األول من عام 

السبي الرئيسي وراء هاا النمط السيوقيي اليدوري هيو تيطيبيييق ضيرييبية 

 :  0الرسم البياني 

الصفقات الربعية للعقار في المملكة )القطاع التجاري(

 :  4الرسم البياني 

الربع الرابع( - 8102توزيع قيم الصفقات حسب المناطق )

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

قيمة الصفقات العقارية المنفاة في الربع، % على اساس سنوي

عدد الصفقات العقارية المنفاة في الربع، % على اساس سنوي

قيمة الصفقات العقارية المنفاة في الربع، % على اساس سنوي

قيمة الصفقات العقارية المنفاة في الربع، % على اساس سنوي

عدد الصفقات العقارية المنفاة في الربع، % على اساس سنوي

 منطقة الرياض

 منطقة مكة

 المنطقة الشرقية

 باقي المناطق

عدد الصفقات العقارية المنفاة في الربع، % على اساس سنوي
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11 الصفحة 

مؤشرات األسعار في السوق العقارية 

 :  0الرسم البياني 

مؤشر أسعار العقار للقطاعين السكني والتجاري 

 :  8الرسم البياني 

مؤشر أسعار األراضي للقطاعين السكني والتجاري

أراضي العقارات التجارية. وشهدت أسعار عقارات المراكيز اليتيجياريية، 

، انييخيفيياضيياً بييعييد فيتييرة طييوييليية ميين 2108فيي الييربيع األول ميين عييام 

االستقرار، بينما واصلت أسعار المحالت والمعارض الفنية انتعاشها مينيا 

 .   2107الربع الااني من عام 

انخفضت أسعار العقارات السكنيية تيدرييجييياً فيي اليربيع األول مين عيام 

. واسيتيميرت 2107، بعد أن شهدت فترة مين اليجيميود فيي عيام 2108

، ويذعيزى اليك 2108أسعار العقارات التجارية في االنخفاض خالل عام 

في المقام األول إلى االنخفاض الاي امتيد إليى فيتيرة طيوييلية فيي أسيعيار 

 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

 :  0الرسم البياني 

مؤشر أسعار الفلل والشقق للقطاع السكني 

 :  4الرسم البياني 

مؤشر أسعار المحالت والمراكز للقطاع التجاري
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12 الصفحة 

إحصائيات اسواق النفط: اإلنتاج، التصدير، التكرير و األسعار 

إنتال المملكة من النفط الخام، ألف برميل يومياً.

صادرات المملكة من النفط الخام، ألف برميل يومياً.

 (JODIالمصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات )

إنتال مصافي التكرير في المملكة، ألف برميل يومياً.

 (JODI)المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

مليون برميل يومييياً  10.1انخفض إنتال دول األوبك من النفط الخام إلى 

مليون بيرميييل  11.6بعد أن وصل إلى اروته بمقدار  2108في مارس 

 81قبل اتفاقية خفض اإلنتال بلغت أسعار خيام بيرنيت  2106يومياً في 

 .2104دوالر أمريكي في مايو، وهو مستوى رأيناه آخر مرة في 

إنتال النفط الخام إلى ميا  2108واصلت السعودية خالل الربع األول من 

مليون برميل يومياً. كما ارتيفيعيت صيادرات اليمينيتيجيات اليخيام  01دون 

ميليييون  9.0لييصيل إجيمياليهيا إليى 2108والمكررة في الربع األول من 

بيأكيميليه.  2107مليون برميل على مدار عام  8.4برميل، مقابل متوسط 

 (JODI)المصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

سعر النفط لخام برنتإنتال دول األوبك من النفط الخام، باأللف برميل في اليوم 

سعر النفط لخام غري تكساس

 المصدر: بلومبيرغ

صادرات المملكة من إنتال مصافي التكرير، ألف برميل يومياً.

 : 0الرسم البياني 

إنتاج وتصدير المملكة من النفط الخام

 : 8الرسم البياني 

إنتاج و تصدير مصافي التكرير في المملكة

 : 0الرسم البياني 

إنتاج دول األوبك من النفط الخام 
: 4الرسم البياني 

أسعار النفط
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13 الصفحة 

أسعار الصر  األجنبية: مؤشرات معدالت الصر  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 المرج  لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

الماضية التي شهدت ارتفاع أسيعيار الينيفيط. وارتيفيعيت ميؤشيرات سيعير 

صرف اللاير الحقيقية واالسمية بسبي تزايد قوة الدوالر األمريكي مقيابيل 

 .2107العمالت الرئيسية مؤخراً بعد فترة من الضعف الممتد في عام 

يسيتيمير كيل ميين االرتيفياع فيي أسييعيار الينيفيط واالسييتيقيرار فيي رصييييد 

المدفوعات في توفير دعم قوي في ربط سيعير صيرف اليلاير السيعيودي 

بالدوالر األمريكي. ونتيجة لالك، يتم تداول اليعيالوة اآلجيلية عيليى الينيقيد 

شيهيراً عينيد مسيتيوى مشيابيه ليفيتيرة اليخيميس سينيوات  02األجنبي لمدة 

 المصدر: بلومبيرغ

مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرج  لللاير السعودي

مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرج  لللاير السعودي

مؤشر سعر الصرف اإلسمي المرج  لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : 0الرسم البياني 

شرر( 08سعر الصر  اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير  السعودي )

 : 8الرسم البياني 

معدل سعر الصر  الحقيقي و اإلسمي لللاير السعودي

: 0الرسم البياني 

شرر( في  08سعر الصر  اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير السعودي )
 األجل الطويل

 : 4الرسم البياني 

معدل سعر الصر  الحقيقي الفعلي و اإلسمي لللاير السعودي في األجل الطويل
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14 الصفحة 

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( 1معدل اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي )

سنوات( 1معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريكي )

 المصدر: بلومبيرغ

الاليبور. وتقلص الفارق بين العائد بياليلاير السيعيودي واليعيائيد بياليدوالر 

األمريكي بشكل ملحوظ عند األجل األطول للمنحنى مع أسعار المقيايضية 

نيقيطية أسياس فيي  61سنوات، التي أظهرت فرًقا صغيًرا بمقدار  1لمدة 

 .2108مايو 

، مما دفع مؤسيسية 2108تجاوز سعر الاليبور سعر السايبور في فبراير 

النقد العربي السعودي إلى إيقاف تسهيالت اتفاقية إعادة الشراء )اليرييبيو( 

وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية من طرف واحد قبل االحتياطي اليفيييدراليي 

في مارس. وفي الوقت ااته، عاد السايبور لالرتفاع بصورة طيفيييفية عين 

 المصدر: بلومبيرغ

عام 11

سنوات 1

اتفاقية إعادة الشراء المعاكس  لمؤسسة النقد العربي السعودي

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

 المصدر: بلومبيرغ

 : 0الرسم البياني 

أشرر( 0السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي )

 : 8الرسم البياني 

سنوات( 5معدل اتفاقيات المبادلة لللاير السعودي مقابل الدوالر االمريكي )

 : 0الرسم البياني 

الفرق بين عائد السندات الحكومية األمريكية وعائد سندات الخزانة األمريكية

 : 4الرسم البياني 

معدل الفائدة لمؤسسة النقد و معدل الفائدة المتداول بين المصار  السعودية

سنوات 01

اتفاقية اعادة الشراء لمؤسسة النقد العربي السعودي
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15 الصفحة 

ميزان المدفوعات السعودي

ربع سنوي -ميزان الحساي الجاري، مليار لاير سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

رصيد الحساي المالي )باستاناء التغييرات في األصول االحتياطية األجنبييية، كيل 
تدفيقيات رأس  -االاة أشهر في مليار لاير )+ تدفقات رأس المال الداخلة، 

المال الخارجة (

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

والخطأ، الوارد بصورة معقولة. ونتوقع على األرجي ، فيي اليربيع األول 

، عجزاً طفيفاً، وفقاً ليليبيييانيات الشيهيريية ليميؤسيسية الينيقيد 2108من عام 

 (.1العربي السعودي )انظر صفحة رقم 

شهد رصيد المدفوعات )صافي التغييير فيي األصيول مين االحيتييياطيييات 

ألول ميرة فيي ايالال  2107األجنبية( فائضاً في الربع الرابع مين عيام 

سنوات. وعزى الك إليى اليحيسياي اليجياري ورصيييد اليحيسياي اليمياليي 

اإليجابيين مع الجزء غير الميبيرر مين رصيييد اليميدفيوعيات، أي السيهيو 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 رصيد الحساي الجاري

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : 0الرسم البياني 

ميزان الحساب الجاري

 : 8الرسم البياني 

التحويالت العاملين االجانب 

 : 0الرسم البياني 

ميزان الحساب المالي

 : 4الرسم البياني 

المساهمة في ميزان المدفوعات

 رصيد الحساي المالي

 صافي التغير في االصول االحتياطية االجنبية السهو والخطأ

سنوًيا بالمليار لاير )تدفق التحويالت التحويالت المالية من العمالة الوافدة، ربع 

 المالية إلى الخارل كجزء من رصيد الحساي الحالي( 
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16 الصفحة 

تداول: إحصاءات سوق األسرم السعودي

 المصدر: بلومبيرغ

معدل قيمة التداوالت اليومية، مليون لاير سعودي

 المصدر: تداول

المستامرون األجاني، الاين ضخوا في وقت سيابيق ميبيليًغيا صيافيًييا تيبيليغ 

حتى اآلن، فيي تيحيقيييق  2108مليار لاير سعودي في  00قيمته حوالي 

 بعض األرباح في أخر أبريل ومطلع مايو.

فيي  8111استمر انتعاا مؤشر "تاسي" في الربع الاانيي، ليييصيل إليى 

شهر إبريل. وصاحي هياا االنيتيعياا ارتيفياع حيجيم عيميليييات اليتيداول.  

ميليييار لاير سيعيودي تيقيرييبياً فيي  1وحقق متوسط القيمة المتداولة يومياً 

. وبييدأ 2107مييليييييار لاير سييعييودي خييالل  1.1أبييريييل بييعييد مييتييوسييط 

األفراد

 المصدر: تداول

مؤشر السوق الرئيسي

المتوسط المتحرك لعشرة أسابيع 

 المصدر: تداول

الشركات

 الصناديق المشتركةالجهات اات العالقة بالحكومة

 األفراد اوي القيمة الصافية المرتفعة )والمستامرين العقاريين الدوليين(

 إجمالي المستامرين األجاني )بمن فيهم مواطني دول مجلس التعاون(

 : 0الرسم البياني 

مؤشر السوق الرئيسي

: 8الرسم البياني 

قيمـة التداوالت

 : 0الرسم البياني 

صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية )بالمليار لاير سعودي(

 : 4الرسم البياني 

صافي المشتريات األسبوعية حسب الملكية )بالمليار لاير سعودي(
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تداول: إحصاءات سوق األسرم السعودي

االداء من بداية العام كنسبة مئوية، شامالً توزيعات االرباح

 المصدر: بلومبيرغ

المحور األيسر -ربحية السهم الربعية للمؤشر العام، باللاير السعودي 

 المصدر: بلومبيرغ

.    2106رقم في الربع الرابع أفضل بكاير مين رقيم اليربيع األخييير مين 

الزال التقييم السوقي معتدالً مع تأرج  مكرر اليربيحييية حيول اليميتيوسيط 

 طويل األجل له.

حقق القطاع المصرفي أفضل بداية له هاا اليعيام بيعيائيد مين رقيمييين فيي 

، في الوقت الاي حقق فييه قيطياع اليتيطيويير اليعيقياري 2108شهر يناير 

أسوأ أداء له. واستمرت أرباح الشركات في االنتعاا من خيالل تيحيقيييق 

 المصدر: بلومبيرغ

شهر(  02مكرر الربحية التاريخي )على مدار 

المتوسط طويل األمد

 المصدر: بلومبيرغ

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

شهر(  02مكرر الربحية المستقبلي )على مدار 

المتوسط طويل األمد

 : 0الرسم البياني 

8102أداء مؤشرات سوق األسرم السعودي من بداية العام حتى ابريل 

 : 8الرسم البياني 

األربا  الربعية لسوق االسرم السعودي

 : 0الرسم البياني 

تقييم المؤشر العام: مكرر الربحية التاريخي 

 : 4الرسم 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 األسرم 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

% بيعيد 0.7بيميعيدل + 2108نتوقع تعافي نمو االقتصاد السعيودي فيي 

%.  ويذعزى هاا االنتعياا 1.7-بمعدل  2107االنكماا الاي مر به في 

إلى المساهمة اإليجابية للقطاع النفطي، حيال تالشيى أاير خيفيض اإلنيتيال 

، وازداد االنتعاا المستمر لالقتصاد غير النيفيطيي بياليميوازنية 2107في 

. سيتقلص عجز الموازنة على نحو مليحيوظ إليى 2108التوسعية في عام 

مليار لاير سيعيودي،  091ما دون المبلغ المستهدف بالموازنة والاي يبلغ 

 بسبي تحقيق إيرادات نفطية أعلى من المتوقع.

واستناًدا إلى أحدال توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقيع أن يينيميو  

، بعد أن 2108% في 1.9االقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة ليصل إلى 

.  ويذتوقع أن يكون تسارع هاا النمو عيليى نيطياق 2107% في 1.8كان 

واسع، مدفوًعا بنمو االقتصاديات الناشئة في المقام األول.

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

 م )النسي اآلجلة المجمع عليها(2107تم احتساي جميع النسي على أساس تتابعي باستاناء التوقعات لعام 

201320142015201620172018f

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

0.71.7-2.73.74.11.7إجمالي االقتصاد

7.05.43.40.10.71.8القطاع الخاص غير النفطي

5.13.72.70.61.72.0القطاع الحكومي

3.01.5-1.62.15.33.6-القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

165-238-311-362-71-180رصيد المالية العامة )مليار لاير سعودي(

6.0-9.3-12.9-14.8-2.5-6.4الميزان المالي )% من إجمالي الناتج المحلي(

6044142317443558الدين العام )مليار لاير سعودي(

2.11.65.813.117.320.1الدين العام )% من إجمالي الناتج المحلي(

201320142015201620172018f

اسعار النفط وحجم االنتاج )المتوسط السنوي(

108.799.553.744.154.867.0سعر خام برنت )دوالر للبرميل(

98.092.948.843.350.963.0سعر خام غرب تكساس الوسيط )دوالر للبرميل(

105.996.249.540.752.465.0سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

9.69.710.210.59.910.0إنتاج المملكة من النفط ) مليون برميل يومياً(

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

0.843.10-3.512.241.222.05تضخم مؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي(

0.960.861.552.041.902.65السايبور لثالث أشهر 

0.250.250.500.751.502.50الريبو العكسي

2.002.002.002.002.002.75الريبو االساسي

201320142015201620172018f

الحساب الجاري و الحساب التجاري

835690166209382546الميزان التجاري )مليار لاير سعودي(

29.824.36.88.614.919.7الميزان التجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

9057216-213-508277الحساب الجاري )مليار لاير سعودي(

3.72.27.8-8.7-18.19.8الحساب الجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

201320142015201620172018f

3.33.43.23.23.83.9العالمي

1.21.82.11.72.32.5االقتصادات المتقدمة

1.52.42.61.52.32.9الواليات المتحدة االمريكية

0.40.82.01.82.32.4-منطقة اليورو

1.60.31.10.91.71.2اليابان

1.72.92.21.91.81.6المملكة المتحدة

5.04.74.34.44.84.9اقتصادات االسواق الناشئة

7.77.36.96.76.96.6الصين

6.97.28.07.16.77.4الهند

0.21.51.7-2.8-1.30.7روسيا

3.51.02.3-3.5-2.70.1البرازيل

2013201420152016201704/18

االرقام الرئيسية )نهاية الفترة(

14.68.23.715.4-30.20.7العائد االجمالي كنسبة مئوية

16.418.215.917.217.015.2نسبة العائد للسعر

2.02.11.61.71.61.8نسبة السعر للقيمة الدفترية

12.211.510.29.79.511.6العائد على حقوق المساهمين



 كتاب الرسومات البيانية لالقتصاد السعودي
8102الربع الثاني   

19 الصفحة 

بيان إخالء المسؤولية:

تم جمع المعلومات الواردة في هاا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه مواوق بها. في حين اتخات كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائع الواردة في هاا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في هاه الوايقة هي عادلة ومعقولة، ومع

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

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

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

الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهاا 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 هاا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكار من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استامارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار إليها في هاا التقرير

تالي وبال -كما في تاريخ هاا التقرير فقط  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هاا التقرير تمال اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية 

فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداال المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او 

 التوقعات  واردة في هاا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمال نتيجة محتملة فقط. كما أن  هاه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض

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

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستامارات المشار إليها في هاا التقرير قد تتقلي و / أو تتأار بالتغييرات. األداء السابق ليس 

 .بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لالك، يمكن للمستامرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستامر في األصل

هاا التقرير يقدم معلومات اات طابع عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستامر معين. ولالك، فإنه ال يقصد 

بهاا التقرير تقديم مشورة في مجال االستامار وال يأخا بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستامارية الخاصة و/أو 

االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخاا أي قرار بخصوص  االستامار يجي على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من اوي 

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

ال يحق نسخ أو توزيع هاا التقرير البحاي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجي 

 القواعد ولوائ  حقوق الطبع والنشر.

مليون لاير سعودي ، وبموجي السجل التجاري رقم   211الرياض المالية هي شركه سعودية مساهمة مقفلة  برأس مال مدفوع 

شارع  6771، اإلدارة العامة: 17171-17، والمرخص لها بموجي نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم  0101219214
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