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األسعار باتجاه الصعود عام 9191


تشير أحدث بيانات الهيئة العامة لإلحصاء حول التضخم لشهر ديسمبر  ،0202إلى زيادة
التضخم الشامل بنسبة  2,0باملائة ،على أساس سنوي ،وبنسبة  2,0باملائة ،على أساس شهري.



بالتالي ،بلغ املتوسط السنوي ملعدل التضخم للعام  0202نحو  0,0-باملائة ،على أساس املقارنة
ً
ً
السنوية ،والذي جاء متطابقا تماما مع تقديراتنا في جدوى لالستثمار.



خالل عام  ،0202جاء أعلى ارتفاع لألسعار في فئة ”املطاعم والفنادق“ ،بنسبة  0,1باملائة،
تلتها فئة ”التعليم“ ،بنسبة  0,1باملائة ،على أساس سنوي.



جاءت الزيادة في أسعار فئة ”املطاعم والفنادق“ نتيجة للطلب املتزايد على الترفيه والسياحة في
اململكة ،في أعقاب تزايد األنشطة املرتبطة بـ ”مواسم السعودية“ في مختلف مناطق اململكة
خالل عام .0202



في غضون ذلك ،جاء أكبر مستوى من التراجع من نصيب فئة ”السكن واملياه والكهرباء“ ،التي
انخفضت أسعارها بنسبة  1,6باملائة ،على أساس سنوي ،ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى الفئة
الفرعية ”إيجارات املساكن“ ،التي تراجعت بنسبة  1,7باملائة ،على أساس سنوي ،عام .0202



في عام  ،0202سجلت عمليات نقاط البيع في ستة قطاعات معدالت نمو أعلى من متوسط
النمو الكلي ،والقطاعات هي :املطاعم واملقاهي ،التعليم ،املرافق العامة ،األجهزة اإللكترونية،
األغذية واملشروبات ،ومواد البناء.



بالنظر إلى املستقبل ،عدلنا توقعاتنا ملعدل التضخم لعام  0202ككل برفعه إلى  0,1باملائة ،بما
يعكس النمو املستمر الذي تشهده األنشطة غير النفطية ،وكذلك املستوى املتصاعد لإلنفاق
االستهالكي.

معدالت التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين
(أحدث البيانات)
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للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
راجا أسد خان
رئيس قسم األبحاث
rkhan@jadwa.com

فبراير 0202

شكل  :1معدالت التضخم

د .نوف ناصر الشريف
اقتصادي أول
nalsharif@jadwa.com

جدوى لالستثمار شركة مرخصة من ِقبل هيئة السوق املالية ألداء
أعمال األوراق املالية بموجب ترخيص رقم 01 /1207
لالطالع على أرشيف األبحاث لشركة جدوى لالستثمار ،وللتسجيل للحصول
على اإلصدارات املستقبلية يمكنكم الدخول إلى موقع الشركة:
http://www.jadwa.com
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صدر هذا التقرير في  7فبراير  ،0202الساعة  02:22بتوقيت الرياض

) سب م وي (

اإلدارة العامة:
الهاتف +211 00 012-0000
الفاكس +211 00 012-0610
صندوق البريد  ،12111الرياض 00666
اململكة العربية السعودية
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أحدث التطورات
في ديسمبر ،ارتفع التضخم الشامل بنسبة 2,0
باملائة ،وهو أول ارتفاع سنوي عام .0202

ً
ً
في عام  ،0202نتوقع ارتفاعا تدريجيا لألسعار.

تشير أحدث بيانات الهيئة العامة لإلحصاء حول التضخم والخاصة بشهر ديسمبر  ،0202إلى ارتفاع
معدل التضخم الشامل بنسبة  2,0باملائة ،على أساس سنوي ،وبنسبة  2,0باملائة ،على أساس
شهري ،وهو أول ارتفاع له خالل عام  ،0202على أساس املقارنة السنوية .في عام  ،0202تراجعت
ً
األسعار بمتوسط سنوي  0,0باملائة ،تمشيا مع تقديراتنا ملعدل التضخم للعام ككل ،والتي عكست
ً
جزئيا تأثير املقارنة باألسعار املرتفعة عام  ،0202والتي يرجع ارتفاعها إلى تطبيق ضريبة القيمة
املضافة ،وإصالح أسعار الطاقة واملرافق.
ً
ً
في عام  ،0202نتوقع ارتفاعا تدريجيا لألسعار ،نتيجة لالنتعاش املستمر في أنشطة القطاع الخاص
غير النفطي ،والذي يتوقع أن يؤدي إلى تعزيز الطلب املحلي وأنشطة تجارة التجزئة.
الفئات في مؤشر تكلفة املعيشة

ارتفعت األسعار في فئة ”األغذية واملشروبات“ بنسبة
 0,0باملائة ،عام  ،0202على أساس سنوي.

انخفضت األسعار في الفئة الفرعية ”ايجارات
املساكن“ ،بنسبة  1,7باملائة ،على أساس سنوي ،عام
.0202

ارتفعت األسعار في فئة ”األغذية واملشروبات“ بنسبة  0,0باملائة ،خالل عام  .0202وبالنظر إلى
املستقبل ،نتوقع ارتفاع أسعار الغذاء بصورة تدريجية عام  ،0202حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء
الخاص بمنظمة الزراعة واألغذية العاملية التابعة لألمم املتحدة (الفاو) بنسبة  0,1باملائة عام ،0202
على أساس سنوي ،مقارنة بتراجعه بنسبة  0,6باملائة ،على أساس سنوي ،عام  .0202وبما أن فئة
”األغذية واملشروبات“ تشتمل على عدد من العناصر املستوردة ،فمن املرجح أن ترتفع األسعار املحلية
ً
في املدى القصير ،تماشيا مع مسار األسعار العاملية (شكل .)0
تراجعت األسعار في فئة ”السكن واملياه والكهرباء والغاز“ بنسبة  1,6باملائة ،على أساس سنوي ،عام
 .0202ويعود هذا التراجع بصورة أساسية إلى تأثير ”ايجارات املساكن“ ،وهي مجموعة فرعية ذات
وزن كبير في الفئة ،والتي انخفضت بنسبة  1,7باملائة ،على أساس سنوي ،خالل عام .0202
بما أن املجموعة الفرعية ”إيجارات املساكن“ معفية من ضريبة القيمة املضافة ،فإننا نعتقد أن هذا
املسار املتراجع يرتبط بدرجة كبيرة بزيادة عدد املساكن التي قدمتها وزارة اإلسكان من خالل برنامج
”سكني“ ،والذي يهدف إلى جعل املساكن متاحة بأسعار معقولة للمواطنين .في ديسمبر  ،0202أعلنت

جدول  :1النقاط الرئيسية في مؤشر تكلفة املعيشة في اململكة
(نسبة مئوية)
األهمية النسبية
االغذية واملشروبات
السكن واملياه والكهرباء والغاز
التبغ
املالبس واألحذية
تأثيث وتجهيزات املنزل وصيانتها
الصحة
النقل
االتصاالت
الترويح والثقافة
التعليم
املطاعم والفنادق
السلع والخدمات املتنوعة
الرقم القياس ي العام
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وزارة اإلسكان عن خطة لتقديم  022ألف منتج إضافي خالل عام  ،0202وهو نفس العدد الذي تم
طرحه عام ( 0202شكل .)0
عالوة على ذلك ،تشير أحدث البيانات إلى انخفاض إجمالي عدد العاملين األجانب في سوق العمل
السعودي بنحو  010ألف شخص ،على أساس صافي ،خالل الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث
لعام  ،0202إضافة إلى مغادرة نحو  022ألف من املرافقين (عائالت األجانب) اململكة خالل عام
 .0202هذا االنخفاض يشير إلى زيادة كبيرة في تأشيرات الخروج النهائي ،ويرجح أنه قد أسهم في تراجع
الطلب على إيجارات املساكن.
زادت األسعار في فئة ”املطاعم والفنادق“ بنسبة  0,1باملائة ،عام  ،0202وهي أعلى زيادة سنوية بين
ً
الفئات املكونة ملؤشر تكلفة املعيشة ،كما توقعنا سابقا في تقريرنا بعنوان تقرير التضخم :أبريل
 ،0202والصادر في مايو .0202

زادت األسعار في فئة ”املطاعم والفنادق“ بنسبة 0,1
باملائة ،عام  ،0202وهي أعلى زيادة سنوية بين
الفئات املكونة ملؤشر تكلفة املعيشة.

تلك الزيادة امللحوظة في األسعار تعود على األرجح إلى زيادة الطلب على الترفيه والسياحة في اململكة،
في أعقاب انتعاش األنشطة املرتبطة بـ ”مواسم السعودية“ في مختلف مناطق اململكة خالل عام
 .0202على سبيل املثال ،شهدت الرياض ،على وجه الخصوص ،زيادة كبيرة في معدالت اإلشغال خالل
موسم الرياض ،وبلغت النسبة  20باملائة في نوفمبر  ،0202ويفوق هذا املعدل بدرجة كبيرة املتوسط
الكلي لإلشغال ،كما أنه يجعل الرياض تحتل املرتبة الثالثة بعد مكة واملدينة .وأدى هذا املستوى
املرتفع من اإلشغال في العاصمة السعودية إلى ارتفاع األسعار ،حيث يشير مؤشر األسعار لخدمات
السكن في العاصمة إلى زيادات كبيرة منذ منتصف عام ( 0202شكل .)7

بلغت معدالت اإلشغال في فنادق الرياض  20باملائة
في نوفمبر  ،0202خالل موسم الرياض.

اإلنفاق االستهالكي
في عام  ،0202سجلت ستة قطاعات معدالت نمو في
عمليات نقاط البيع تفوق متوسط النمو الكلي.

في عام  ،0202بلغ متوسط االرتفاع في تعامالت نقاط البيع نسبة  00باملائة ،مقارنة بمتوسط 01
باملائة عام  .0202خالل عام  ،0202سجلت ستة قطاعات معدالت نمو في عمليات نقاط البيع أعلى
من متوسط النمو الكلي ،والقطاعات هي :املطاعم واملقاهي ،التعليم ،املرافق العامة ،األجهزة
اإللكترونية ،األغذية واملشروبات ،ومواد البناء (شكل  .)6وتعود الزيادة الواضحة في عمليات نقاط
البيع لقطاع املطاعم واملقاهي على األرجح إلى األنشطة املتصلة بمواسم السعودية في اململكة .إضافة
إلى ذلك ،تشير الزيادة في مبيعات مواد البناء إلى مسار إيجابي ألنشطة قطاع التشييد ،الذي شهد
ناتجه املحلي زيادة ملحوظة ،بلغت  7,1باملائة ،على أساس سنوي ،في الربع الثالث لعام  ،0202وكان
القطاع قد سجل معدل نمو يقارب الصفر في نفس الفترة من العام املاض ي .عالوة على ذلك ،تعتبر
زيادة اإلنفاق على بنود ،كاألجهزة اإللكترونية واألغذية واملشروبات ،والتي تصنف كسلع ذات مرونة
ً
عالية إزاء التغير في الدخل ،مؤشرا على زيادة االستهالك املحلي (شكل .)1

ً
ً
شكل  :2أسعار األغذية محليا وعامليا عام 2112

شكل  :3املنتجات التي قدمها برنامج ”سكني“ عام 2112

(التغير السنوي)
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التوقعات املستقبلية
في عام  ،0202نتوقع أن يبلغ متوسط معدل
التضخم  0,1باملائة ،نتيجة لالرتفاع املستمر الذي
تشهده األنشطة غير النفطية.

بالنظر إلى املستقبل ،وعلى ضوء ارتفاع األسعار الذي شهدناه خالل الربع الرابع لعام  ،0202فقد
عدلنا توقعاتنا ملعدل التضخم لعام  0202ككل برفعه إلى  0,1باملائة ،على أساس سنوي ،ما يعكس
ً
أيضا االرتفاع املستمر الذي تشهده أنشطة القطاع الخاص غير النفطي ،وكذلك اإلنفاق االستهالكي
(شكل  .)1مع ذلك ،نتوقع استمرار ارتفاع األسعار في عدد من املجموعات الفرعية ،مثل الفنادق
واملطاعم واملقاهي ،والذي يرتبط باستمرار عدد من األنشطة في قطاع السياحة والترفيه .عالوة على
ً
ذلك ،ونتيجة الستضافة اململكة لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر  ،0202نتوقع ارتفاعا في الطلب
على الفنادق وأماكن االجتماعات في الرياض وعدد من املدن حول اململكة (للمزيد حول هذا املوضوع،
يمكنكم الرجوع إلى تقريرنا بعنوان قمة مجموعة العشرين في اململكة ،والصادر في يناير .)0202

شكل  :5نمو متوسط تعامالت نقاط البيع عام  ،2112حسب
القطاعات

شكل  :4مؤشر أسعار خدمات السكن في الرياض

(يشمل الفنادق والشقق املفروشة)
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شكل  :6نمو متوسط تعامالت نقاط البيع في قطاعات مختارة في عام
 2112مقارنة بعام 2112
2019
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شكل  :7معدالت التضخم السنوية
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إخالء املسؤولية
ما لم يشر بخالف ذلك ،ال يسمح إطالقا بنسخ أي من املعلومات الواردة في هذه النشرة جزئيا أو كليا دون الحصول على أذن تحريري مسبق ومحدد من شركة جدوى
لالستثمار.
البيانات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر إحصائية محلية ،كالهيئة العامة لالحصاء ،ومصادر إحصائية دولية ،كشركة بلومبيرج ،وصندوق النقد
الدولي ،ومنظمة الزراعة واألغذية العاملية (الفاو) ،والبنك الدولي ،ما لم تتم اإلشارة لخالف ذلك.
لقد بذلت شركة جدوى لالستثمار جهدا كبيرا للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة األوقات .حيث ال تقدم جدوى أية ضمانات أو ادعاءات أو
تعهدات صراحة كانت أم ضمنا ،كما أنها ال تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أي من املعلومات التي
تحتويها هذه النشرة .ال تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة التخاذ أي إجراء/إجراءات في املستقبل.
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