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العناوين الرئيسية

ومن .  2017في عام % 1.2انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة •

وأن يصل إلى % 1.3الى2018عام يتعافى نمط النمو في المتوقع أن 

وسيكون ذلك مدفوًعا على األرجح. على المدى المتوسط% 3متوسط 

نفطية بارتفاع أسعار النفط والتعزيز التدريجي في القطاعات غير ال

.والسياسات المالية المعاكسة للدورات االقتصادية المتوقعة

سنويًا في % 3قفز التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى ما يقرب من •

وقد يُعزى . سنوات4وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 2018فبراير 

مضافة االرتفاع في التضخم بشكل أساسي إلى نظام ضريبة القيمة ال

.  المطبق مؤخراً والتخفيضات في إعانات الطاقة

في مارس 52.8)تشير القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات •

إلى أدنى إلى انخفاض في وتيرة التوسع في القطاع غير النفطي( 2018

ويُعَزى ذلك بشكل . 2009مستوياته منذ بدء االستبيان في أغسطس 

ر في المقابل، ظل عنص. أساسي إلى انخفاض الطلب من المستهلكين

أعلى بكثير من 71.0تفاؤل األعمال في مؤشر مديري المشتريات عند 

.  61.4شهًرا الذي يبلغ 12متوسط 

3الشكل 

التضخم، نسبة التغير السنوي

سنويًا في فبراير% 3قفز التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى ما يقرب من 
ويمكن عزو هذا االرتفاع . سنوات4وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 2018

يضات في بشكل أساسي إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق مؤخرًا والتخف
.  إعانات الطاقة

4الشكل 

أسعار النفط 

2018دوالًرا للبرميل الواحد في مارس 69.6ارتفعت أسعار النفط إلى 

صل دوالًرا للبرميل الواحد في العام السابق وهو أعلى سعر ت53.7من 
وقد أدى الطلب المتزايد على النفط وإدارة اإلمداد. 2014إليه منذ نوفمبر 

.  من قبل منظمة أوبك إلى تعزيز النمو

األحدث

2018مارس 
شهًرا12منذ أشهر3منذ 

69.666.653.7خام برنت بالدوالر-أسعار النفط 

األحدث

2018فبراير 
شهًرا12منذ أشهر6منذ 

تضخم مؤشر أسعار المستهلك 

(نسبة التغير السنوي)
2.95-0.76-0.57

ومن .  2017في عام % 1.2انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
وأن يصل إلى % 1.3الى 2018يتعافى نمط النمو في عام المتوقع أن
وسيكون ذلك مدفوًعا على األرجح. على المدى المتوسط% 3متوسط 

نفطية بارتفاع أسعار النفط والتعزيز التدريجي في القطاعات غير ال
.والسياسات المالية المعاكسة للدورات االقتصادية المتوقعة

1الشكل 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية، نسبة التغير السنوي

2الشكل 

توقعات التوظيف، نسبة التغير السنوي

201720182019

دية توقعات التوظيف في المملكة العربية السعو

(نسبة التغير السنوي)
3.403.403.22

لسنوات القليلة من المتوقع أن يظل النمو في التوظيف ثابتًا نسبيًا على مدار ا
مشاركة القادمة نظًرا ألن الجهود التي تبذلها الحكومة نحو توظيف الشباب و

وم المواطنين السعوديين في القوى العاملة يقابلها القيود وزيادة الرس
.  المفروضة على العمالة الوافدة

5الشكل 

مؤشر مديري المشتريات

األحدث

2018مارس 
شهًرا12منذ أشهر3منذ 

مؤشر مديري المشتريات 

المركب
52.857.356.4

رة التوسع تشير القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض في وتي
ع الطلب من في القطاع غير النفطي إلى أدنى مستوياته على اإلطالق بسبب تراج

مشتريات في المقابل، ظل عنصر تفاؤل األعمال في مؤشر مديري ال. المستهلكين
.  61.4شهًرا الذي يبلغ 12أعلى بكثير من متوسط 71.0عند 

التوقعات

إيكونومكسأوكسفورد/ ماكروبوند: المصدر

التوقعات

ماكروبوند: المصدر

سنوات3المتوسط المتحرك على مدى 
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اللاير السعودي مقابل 

اليورو 
4.644.413.99

اللاير السعودي مقابل 

الجنيه اإلسترليني  
5.374.994.71

10الشكل 

، نسبة التغير السنوي (تداول)أداء مؤشر السوق الرئيسي

فيسنويًا٪15.5نسبة(تداول)العامالماليةاألوراقسوقمؤشرعاارتفسّجل
بارتفاعامدعومً المستثمرينمعنوياتفيتحسنإلىيُشيرمما2018أبريل16

عواملينبمنفوتسي،الناشئةاألسواقمؤشرفيالمتوقعواإلدراجالنفطأسعار
.أخرى

.2017عامأواخرمنذاألسعارفياعتداالً الحظنااألّولي،االرتفاعبعد

وتتداولجياً تدريالمبكرةالمكاسبةالعقارياالستثمارصناديقمعظمخّفَضت
.اإلدراجسعرمنبأقل  الراهنالوقتفيأكثريّتها

7الشكل 

أسعار الفائدة

الفائدةأسعارارتفاعتأثيرتخفيفعلىالسعوديةالعربيةالمملكةتعمل
النمويزتعزبينتوازنلتحقيقمحاولةفيالسايبورمؤشرعلىاألمريكية
يةالمحلالعملةربطعلىيضغطأنشأنهمنالذيالمالرأسهروبوتجنب
.األمريكيبالدوالر

شهًرا12منذ أشهر3منذ 2018فبراير 05

1.901.791.98)%(أشهر3نسبة السايبور لمدة 

2.092.052.16)%(أشهر6نسبة السايبور لمدة 

2.282.242.37()%نسبة السايبور لمدة عام واحد

8الشكل 

أسعار الصرف األجنبي

فيرواليوعملةاليورومنطقةعبراإليجابيةاالقتصاديةالبياناتعززت
مستوىلىأععندالتداولفياإلسترلينيالجنيهيستمر.العمالتمعظممقابل

.وبياألوراالتحاداستفتاءفيالتصويتمنذاألمريكيالدوالرمقابلله

األبحاث

ريا مجدالني

مديرة األبحاث

7176426971+

Raya.Majdalani@me.knightfrank.com

هامشعارإ
منشكلبأيتحّملتال"بيإلإلفرانكنايت"شركةولكنالتقرير،هذافيالواردةوالتوقعاتواآلراءورصدالتحليالتوإجراءالمعلوماتإعدادعندالمستوىرفيعةمعاييرتبنيورغم.األشكالمنشكلبأيعليهاالعتمادعدمويجبفقطعامةمعلوماتتقديمهوالتقريرهذانشرمنالغرض-2018بيإلإلفرانكنايتشركة©

ً تقريرالهذابنسخيُسمحوال.معينةمشاريعأوبممتلكاتيتعلقفيما"بيإلإلفرانكنايت"نظروجهةعنبالضرورةعبّريالهفإنعاماً،تقريراً وباعتباره.الوثيقةهذهلمحتوياتكمرجع  إليهاإلشارةأوالتقريرعلىاالعتمادأواستخدامعنناجمضررأوخسارةأيتجاهالتزامأومسؤوليةأياألشكال ً أوكليا علىالحصولبدونجزئيا

ً (السعوديةالعربيةالمملكةفرع)"المحدودةاألوسطالشرقفرانكنايت"تُعتبر.والمحتوىالشكلعلى"بيإلإلفرانكنايت"شركةمنمسبقةخطيةموافقة ً فرعا الملكطريق،298الشارع،1224المبنى،8رقمالمكتبفيللشركةالمسجلالمكتبويوجد.1010432042التسجيلرقمتحتالسعوديةالعربيةالمملكةفيمسجالً خارجيا

.السعوديةالعربيةالمملكةالرياض،الياسمين،حيالعزيز،عبد

:مكاتب شركة نايت فرانك في دول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي• دبي • الرياض• 

فقط2018المدرجة قبل عام ةالمخطط البياني يعرض صناديق االستثمار العقاري( 1: )ماكروبوند   مالحظة: المصدر

9الشكل 

مؤشر سعر الصرف الفعلي االسمي العام، أداء اللاير السعودي مقابل العمالت الرئيسية

شهًرا12أشهر3شهر1

نسبة التغير في سعر الصرف الفعلي

2018في مارس 
-0.4-1.9-6.4

عامفي٪7.5بنسبةالسعودياللايرصرفسعرمؤشرقيمةانخفضت
عاممنولاألالربعبياناتتشير.األمريكيالدوالربضعفمتأثًرا،2017
.باالنخفاضمستمراتجاهإلى2018

6الشكل 

اإليداعات والقروض، نسبة التغير السنوي 

نسبة التغير السنوي 

(2018فبراير )

نسبة التغير السنوي

(2017ديسمبر )

0.0االئتمان1.6+اإليداعات

النموزخميزالالالودائع،وتراكمالخاصالقطاعإلىاإلقراضحيثمن
الطلبفضعبسببتحدياتتواجهتزالالالبنوكأنإلىيشيرمماضعيفاً 

.السوقفيالمحدودةوالسيولةاالئتماني

مخطط الشهر–11الشكل 

2018مارس 30من تاريخ اإلدراج حتى 1المدرجة المختارةةاليومي لصناديق االستثمار العقاريغالقسعر اإل

ةإجمالي اإليداعات، نهاية الفتر

اليالطلب االئتماني للعمالء، اإلجم

شهًرا12، السايبورأشهر6، السايبورأشهر3، السايبورالريبوسعر 

ماكروبوند: المصدر

/  سعودي لاير 

يورو

/  سعودي لاير 

جنيه إسترليني

%10-: متوسط األداء
همالس/ سعودي لاير 

ملكية ريت مشاركة ريت تعليم ريت ريتالرياض 

جدوى ريت الحرمين ريت الجزيرة موطن  المعذر ريت
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في عام %7.5بنسبة انخفاض 

2017
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