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  البحوث إدارة  
 فريق البحوث  

                          Tel.  +966 1 211 9332, gopij@alrajhi-capital.com 

 السعودية العربية المملكة قتصادإ
 في رميلب مليون 7.9 ليإ سبتمبر شهر في الخام النفط من انتاجها بزيادة قامت قد السعودية العربية المملكة أن لىإ التقارير بعض أشارت

 مختلفة، مصادر عن نقالو ، لبلومبرج وفقا   أنه، غير(. األوبك منظمة تقديرات) اغسطس شهر في اليوم في برميل مليون 7.9 من اليوم،

 بمقدار سواء، حد على المحلي، ستهالكلإل والمستخدم للتصدير المتجه النفط من مداداتهاإ خفضت قد المملكة أن لىإ تشير التقارير نإف

 وفي. المخزون مستويات ذلك يشمل وال المذكور، الشهر نفس خالل اليوم، في برميل مليون 7.89 لىإ ليصل اليوم، في برميل 823,000

 33 السعر متوسط كان وقد .اكتوبر شهر في وذلك سنوات، أربع في نخفاضاإل من لها مستوى أدنى برنت خام أسعار سجلت ذاته، الوقت

 سجلت فقد خر،آ جانب من. سبتمبر شهر في دوالر 77 بلغ الذي سعره متوسط من أقل ذلك هوو توبر،اك شهر خالل للبرميل دوالر

 تشهد ظلت أن بعد أغسطس، شهر في الواردات ارتفعت بينما االرتفاع، من مزيدا   السعودية، العربية المملكة من النفطية غير الصادرات

. السابق الشهر في عليه كان عما ،%2.3 معدل عند سبتمبر شهر في تغيير بدون التضخم وظل. متتالية أشهر تسعة مدى على انخفاضا  

 كان بينما والودائع، القروض نمو معدل ارتفاع مع سبتمبر، شهر في كبيرة بدرجة مستقرة النقدية المؤشرات كانت فقد ذلك، لىإ باإلضافة

 بدرجة السعودي العربي النقد لمؤسسة  األجنبية حتياطيةاإل صولاأل انخفضت وقد. أغسطس شهر في طفيفة بدرجة منخفضا   النقود عرض

 سي بي اس اتش مؤشر ارتفع اذ التحسن، في النفطي، غير السعودي الخاص القطاع اقتصاد استمر فقد ذلك، عن ورغما. سبتمبر في طفيفة

    .2022 يونيو منذ له قراءة أفضل بذلك وسجل سبتمبر، شهر في التوالي على الرابع للشهر المشتريات لمدراء  الرئيسي بي بي ايه اس/ 

   

 على% 8.3 لىإ السعودية العربية للملكة  الحقيقي جمالياإل المحلي الناتج نمو انخفض لقد :4102 الثاني الربع في قتصادياإل النمو

 والقطاع النفطي لقطاعا  انخفاض بسبب ،2022 األول الربع في سنوي أساس على% 1.2 من ،2022 الثاني الربع في سنوي ساسأ

 في تباطؤ أي لىإ منه أكثر المقارنة قاعدة اتساع لىإ االنخفاض هذا ويعزى. الماضية للسنة مستوياتهما عن النفطي، غير الحكومي

 على% 9.2 بنسبة بنموه مقارنة ،2022 الثاني الربع في سنوي اساس على% 2.1 بنسبة النفطي القطاع نما فقد. االقتصادية النشاطات

 في ككل العام أساس على محسوبة% 2.9 نسبة الى النفطي، غير الحكومي القطاع نمو انخفض فقد وبالمثل،. األول الربع في سنوي أساس

 القطاع نمو أن بيد. الفترة نفس خالل  ككل العام أساس على محسوبة% 2.8 بلغت بنسبة نمو من يونيو، – أبريل الفترة في الواقع الربع

 تحسن لىإ يشير مما األخيرة، أشهر الثالثة في% 2.9 من العام، اساس على محسوبة% 2.9 بنسبة مرتفعا   كان فطي،الن غير الخاص

 الحالي العام من المتبقية األرباع في النمو معدل في نخفاضاإل يستمر أن المرجح فمن ذلك، عن ورغما  . االقتصادية النشاطات في هامشي

 االنخفاض بسبب سيئا   النفطي القطاع أداء يكون أن المحتمل ومن. المقارنة قاعدة  اتساع بتأثير يتأثر فسو النفطي القطاع نمو ألن نظرا  

         .االنتاج انخفاض لىإ المطاف نهاية في تؤدي أن يمكن التي الخام النفط أسعار في القياسي

 عرض نما فقد. للودائع المنتظم غير النمو خلفية لىع سبتمبر شهر في طفيف بشكل النقود عرض نمو انخفض لقد :النقدية المؤشرات

 نسبة دخاريةواإل الزمنية الودائع بلغت ذإ سنوي، أساس على% 4331 بنسبة  – الواسع بمعناه النقود عرض مقياس وهو – 3ن النقود

 الخاص القطاع على البنوك اتمطالب جماليإ أيضا   نمت وقد%. 4331 بنسبة الطلب عند الودائع ارتفعت بينما سنوي، اساس على% 3333

 حتياطياتاإل سجلت فقد خر،آ جانب من. أغسطس في سنوي أساس على% 4333 بنسبة بنموها مقارنة سنوي، أساس على% 4333 بنسبة

 النفط أسعار انخفاض بسبب ،3242 مايو منذ سنوي أساس على لها نمو أدنى الخارج، في السعودي العربي النقد لمؤسسة  المتراكمة

 حصة طفيفة، بدرجة ارتفعت بينما األجنبية، صولاأل جماليإ في" األجنبية المالية األوراق في ستثماراتاإل" حصة انخفضت وقد. خامال

  ."الخارجية والودائع األجنبية العمالت"

  السعودية العربية للملكة الكلي االقتصاد مؤشرات :0 جدول  

2013 2013 أغسطس 2014 سبتمبر 2014 المؤشر

2.90% 3.50% 2.80% 2.80% معدل التضخم

106.5 102.4 100.5 94.9 معدل سعر برميل النفط

13.90% 10.90% 14.50% 13.40% المعروض النقدي

14.2 14.5 14.9 15.4 إجمالي مطالبات البنوك

91.60% 95.30% 0.947 0.94 سعر الفائدة بين البنوك )3 أشهر(

2 2 2 2 معدل إعادة الشراء

0.25 0.25 0.25 0.25 معدل إعادة الشراء المعاكس

6 25.5 43.1 36.3 مؤشر األسعار العام )1000=1985(

2012 2013* Q1 2014* Q2 2014*

5.80% 4.00% 5.10% 3.80% الناتج المحلي باألسعار الثابتة )100=1999(

22.4 17.7 14.1 17.4 الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي

19.3 20.5 18.9 20.3 الواردات نسبة إلى الناتج المحلي

6.9 7.2 7.5 7.3  الصادرات غير النفطية نسبة إلى الناتج المحلي
 .يةالمال الراجحي النقد، مؤسسة :المصدر   

 

مالحظة: هذا التقرير ملخص للتقرير الصادر باللغة اإلنجليزية، للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة التقرير اإلنجليزي. 
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 إخالء من المسئولية

ن عماد  شاركة الراجحاي المالياة وال يجاود إعاادة توديع اا أو أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياا  ، المملكاة العربياة الساعودية لدساتاداا العااا ما
ه الوثيقاة واإلطادع علي اا يعتبار بمثاباة موافقاة مان إرسال ا أو اإلفصاح عن ا ، كليا أو جدئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالياة. إن اساتدا هاذ إعادة

وآرا  ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموا من جانب شاركة الراجحاي المالياة.  جانبكا على عدا إعادة توديع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلارين عما تتضمنه من محتويات 
مانات الراجحاي المالياة ال تقادا أياة إقارارات أو ضا وقد تا الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مان مصاادر عاماة ماتلياة يعتقاد أن اا معلوماات موثوقاة لكنناا ال نضامن دقت اا.  وشاركة

مان أي اطاأ أو ريار مضاللة  أو أن اا تصال   ي أو ضمنية( بشأن البيانات والمعلومات المقدمة كما أن ا ال تقر بأن المعلومات التاي تتضامن ا هاذه الوثيقاة هاي معلوماات كاملاة  أو االياة  )صريحة
وال أي رأي وارد فاي هاذه الوثيقاة يشاكل عرضاا أو دعاوة لتقاديا عار  لشارا  أو بياع أي أورا  مالياة أو رر  محدد. فوثيقة البحث هذه إنما تقادا معلوماات عاماة فقاط.  كماا أناه ال المعلوماات 

باار ا هادا  مجال االستثمار كما أن اا ال تأااذ فاي االعتريرها من المنتجات االستثمارية ذات الصلة بتلك ا ورا  المالية أو االستثمارات.  وليس الغر  من هذه الوثيقة تقديا مشورة شاصية في 
 االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة  ي شاص معين قد يستلا هذه الوثيقة. 

ثمار جارت مناقشات ا أو االستثمار في أي أورا  مالية ، أو استثمار آار أو أية استراتيجيات اسات مدئمةينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى 
حقا .  كاذلك ينبغاي للمساتثمرين مدحناة أن الادال مان أورا  مالياة التوصية ب ا في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تي ا أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قاد ال تت

يتعر  للتقلبات وبأن سعر أو قيماة تلاك ا ورا  المالياة واالساتثمارات يكاون عرضاة لدرتيااع أو االناياا . كماا أن التقلباات فاي أساعار من هذا النوع أو ريرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد 
ون أقال مان مبلاأ رأسامال ا المساتثمر أساساا.  ى عائاد يكاالصر  قد يكون ل ا آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدال المتأتي من استثمارات معينة.  وبنا  علياه، يمكان للمساتثمرين أن يحصالوا علا

( مصالحة مالياة فاي ا ورا  المالياة للج اة أو الج اات ويجود أن يكون لشركة الراجحي المالية أو المسئولين في ا أو واحاد أو أكثار مان الشاركات اليرعياة التابعاة ل اا )بماا فاي ذلاك محللاي البحاوث
، بما في ذلك المراكد طويلة أو قصايرة ا جال فاي ا ورا  المالياة ، واياارات شارا  ا سا ا أو العقاود ااجلاة أو الاياارات ا اارى أو  ات ذات العدقةالمصدرة لتلك ا ورا  المالية أو االستثمار

  الاادمات المصارفية االساتثمارية أو ريرهاا مان الاادمات  أو المشتقات ، أو ريرها من ا دوات المالية.  كما يجود لشاركة الراجحاي المالياة أو الشاركات التابعاة ل اا أن تقاوا مان وقات ااار باأدا
وشاركة الراجحاي المالياة ، بماا فاي ذلاك الشاركات السعي لتأمين الادمات المصرفية االستثمارية أو ريرها من ا عمال مان أي شاركة مان الشاركات الماذكورة فاي هاذه الوثيقاة مان وثاائ  البحاث.  

ات الاواردة فاي ئولة عن أي أضرار مباشرة أو رير مباشرة أو أي اسارة أو أضرار  أارى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو رير مباشرة ، من أي استاداا للمعلوماالتابعة ل ا ومونيي ا ، ال تكون مس
 هذه الوثيقة من وثائ  البحث. 

راجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة فاي هاذه الوثيقاة مان وثاائ  تاضع هذه الوثيقة من وثائ  البحث وأية توصيات واردة في ا للتغيير دون إشعار مسب .  وشركة ال
و أن هاذه الوثيقاة مان وثاائ  البحاث ليسات موج اة إلاى أالبحث.  وال يجود تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توديع هذه الوثيقة من وثائ  البحث كليا أو جدئيا باأي شاكل أو باأي وسايلة. كماا يراعاى 
، حيثماا يكاون مثال هاذا التودياع أو النشار أو تاوافر أو معدة للتوديع أو الستادام ا من قبل أي شاص أو كيان سوا  كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلاد أو أياة والياة قضاائية أاارى 

 وع ا القياا بأي تسجيل أو استييا  أي شرط من شروط الترايص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.استاداا هذه الوثيقة مااليا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدتصال

 جيتيش غوبي، سي اف ايه 
 البحوث إدارةمدير 

 9332 211 1 966+: هاتـــف
gopij@alrajhi-capital.com 

 
 شركة الراجحي المالية

 إدارة البحوث
 لمكتب الرئيسيطريق الملك فهد, ا

 00214الرياض  6650ص ب 
 المملكة العربية السعودية 

 بريد الكتروني: 
research@alrajhi-capital.com 

www.alrajhi-capital.com 
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