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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

تهدف ر�ؤية 2030 �إىل 

جعل �القت�ساد �ل�سعودي 

�أقل �عتماد� على �لنفط 

باالإ�سافة �إىل �حلد من 

�ملعوقات �لتي يت�سبب 

بها �لر�تني �الإد�ري �جعل 

�حلكومة �أكرث فعالية.

التقارير    أحدث  حسب  السعودية  العربية  للمملكة   2030 رؤية  عن  عامة  لمحة   •
:)Institute of International Finance IIF( الصادرة عن معهد التمويل المالي

- قامت �ململكة �لعربية �ل�سعودية بطرح ر�ؤية ع�رصية الإعادة هيكلة �القت�ساد �ل�سعودي 

�لنفط  على  �عتماد�  �أقل  �ل�سعودي  �القت�ساد  جعل  بهدف  �خلا�ص  �لقطاع  د�ر  �تفعيل 

باالإ�سافة �إىل �حلد من �ملعوقات �لتي يت�سبب بها �لر�تني �الإد�ري �جعل د�ر  �حلكومة �أكرث 

فعاليًة ��أكرث كفاءةً �تفعيل د�ر �مل�ساءلة ��لرقابة مما ي�سهل �سبط �ملالية �لعامة للد�لة.

    

- ال بد من �الإ�سارة �إىل �إطالق برنامج �لتحّول �لوطني 2020 للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية 2030 

��إدر�ك �لتحديات �لتي تو�جه �جلهات �حلكومية �لقائمة يف �سبيل حتقيقها. �حَددَت �جلهات 

�مل�ساركة يف �لربنامج �أهد�ف ��سرت�تيجية لتحقيق ر�ؤية 2030 �جمابهة هذه �لتحديّات �إىل 

�بناء  �سنوي،  ب�سكل  �الأهد�ف  هذه  لتحقيق  �لالزمة  �ملبادر�ت  حتديد  ثم  �من   ،2020 �لعام 

�رفع  �لبطالة  ن�سبة  خف�ص  �إىل  �ل�سعي  �الأهد�ف  هذه  بني  من   � لها.  تف�سيلية  خطط 

�الإير�د�ت غري �لنفطية من حو�يل 6.7% من �لناجت �ملحلي �ال�سمي يف نهاية 2015 �إىل 20% من 

�لناجت �ملحلي �الإ�سمي بحلول 2020. 

- �قد توقع معهد �لتمويل �لد�يل )IIF( �أن تطبيق ر�ؤية 2030 �سي�ساهم يف خف�ص ن�سبة 

�لعجز �ملتوقعة يف �مليز�نية �لعامة ل�سنة 2016 من حو�يل 12% من �لناجت �ملحلي �الإ�سمي 

�إىل حو�يل 6% من �لناجت �ملحلي �ال�سمي متا�سياً مع خطة �لد�لة  باحتو�ء �رتفاع �لعجز يف 

�مليز�نية �لعامة.

- نّبه معهد �لتمويل �لد�يل )IIF( �إىل �رص�رة �إد�رة تطبيق هذه �لر�ؤية ب�سكل منظم حتى 
�ملرحلة �النتقالية. �يعود  د�ر �لقطاع �خلا�ص خالل  �لت�سخم �تفعيل  يتم �حتو�ء معدالت 

ذلك ب�سكل �أ�سا�سي �إىل توقعاتIIF  بارتفاع معدل �لت�سخم خالل عامي 2016 � 2017 �إىل 

4.3% �4.0% على �لتو�يل مقارنة مع 2.2% مت ت�سجيلها خالل عام 2015. �يعود هذ� �الرتفاع 

ب�سكل �أ�سا�سي �إىل �لرفع �لتدريجي للدعم على م�ستقات �لنفط ��لكهرباء ��ملياه ��لتي 

بد�أت �حلكومة بتطبيقها باالإ�سافة �إىل ��ستحد�ث �رص�ئب جديدة مثل �ل�رصيبة على �لقيمة 

�مل�سافة �غريها للم�ساهمة بزيادة �لعائد�ت �حلكومية.

- �قد �عتربت تقارير معهد �لتمويل �ملايل �إىل كون ر�ؤية 2030 طموحة جد�ً �قادرة على حتقيق 

ن�سبة منو مبعدالت �رصيعة �م�ستد�مًة باالإ�سافة �إىل كون �لقطاع �خلا�ص �ملحرك �الأ�سا�سي 

لهذ� �لنمو. �إال �أن �لتقارير �أ�سارت �أي�ساً �إىل عدد من �لتحديات ت�سبق حتقيق هذه �لنتيجة 

��أبرزها:

توقع حتقيق �ململكة ن�سبة معدالت منو حقيقي متدنية خالل �ل�سنو�ت �لقليلة     •        

          �لقادمة ترت��ح بني 1% �2% مقارنة مع معدل ن�سبة منو بلغ حو�يل 5.2% خالل �لعقد  

          �ل�سابق. �قد يت�سبب هذ� يف �رتفاع معدالت �لبطالة خالل �لفرتة �لق�سرية �إال �إذ� مت 

         �حلد من ��ستقطاب �لعمالة �الأجنبية.

قد حتتاج بع�ص �لقطاعات �القت�سادية �قتاً �أطول من غريها لتتمكن من حتقيق   •         
          ن�سب  منو مرتفعة متا�سياّ مع جناح عملية �إعادة �لهيكلة. 

يبقى �لتحدي �الأ�سا�سي لتطبيق ر�ؤية 2030 كيفيه �حلد من �نخفا�ص �أ�سعار  •         
          �لنفط ��حتو�ء حد�ث �ال�سطر�بات �الجتماعية.

  

اقت�ساد
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Bankmed Market & Economic Research Division

�مل�سدر: م�سلحة �الح�ساء�ت �لعامة ��ملعلومات

�مل�سدر: معهد �لتمويل �لد�يل 

�مل�سدر: معهد �لتمويل �لد�يل

اقت�ساد
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

�مل�سدر: م�سلحة �الح�ساء�ت �لعامة ��ملعلومات

�مل�سدر: �ز�رة �ملالية �ل�سعودية

ملحة عامة عن احل�صابات القومية للمملكة العربية ال�صعودية يف نهاية الف�صل الأول 
ل�صنة 2016:

�سجل �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي �رتفاعاً بن�سبة 1.5% يف �لف�سل �الأ�ل من عام 2016    •    
    مقارنة مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق. �ي�سهد �القت�ساد �ل�سعودي منذ �لف�سل �الأ�ل 

    ل�سنة 2015 تدنياً يف ن�سبة �لنمو بالرت�فق مع ��ستمر�ر �لرت�جع يف معدالت �أ�سعار �لنفط. 

�مل�سدر: �لهيئة �لعامة لالإح�ساء- �ململكة �لعربية �ل�سعودية - �لبنك �لد�يل

اقت�ساد
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اقت�ساد

• فيما يلي معدالت ن�سبة �لنمو يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي ح�سب �لن�ساط �القت�سادي 
خالل �لف�سل �الأ�ل ل�سنة  2016 مقارنة مع �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2015:

�مل�سدر: �لهيئة �لعامة لالإح�ساء �ململكة �لعربية �ل�سعودية
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• بلغ الناجت املحلي الإ�صمي حوايل 565.9 مليار ريال �صعودي )150.9 مليار دولر اأمريكي( 
وتوزعت مكوناته ال�صا�صية على ال�صكل التايل:

   o القطاع النفطي: بلغ �لناجت �ملحلي �الإ�سمي خالل �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016 حو�يل 118.6   
  مليار ريال �سعودي )31.6 مليار د�الر �أمريكي( م�سجالً تر�جعاً بن�سبة 29% مقارنة مع �لف�سل  

  �الأ�ل ل�سنة 2015. �يعود �سبب تر�جع منو �لقطاع �لنفطي ب�سكل �أ�سا�سي، ��لذي بد�أ منذ 

تر�جع  �أي�ساً يف  ت�سبب  �لنفط ما  �أ�سعار  تر�جع معدل  �إىل   ،2014 ل�سنة  �لثالث    �لف�سل 

  م�ساهمة �لقطاع �لنفطي يف �لناجت �ملحلى �ال�سمي �إىل حو�يل 21.5% خالل �لف�سل �الأ�ل 

  ل�سنة 2016 مقارنة مع  ن�سب جتا�زت 50% يف ف�سول �سابقة. 

اقت�ساد

�مل�سدر: �لهيئة �لعامة لالإح�ساء - �ململكة �لعربية �ل�سعودية - �لبنك �لد�يل 
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�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

   • ال بد من �الإ�سارة �إىل ��ستمر�ر �ململكة باتباع �سيا�سة زيادة �إنتاج �لنفط منذ )�ذ�ر/مار�ص(     
   2015  حيث بلغ �أعلى معدل �إنتاج يومي للنفط يف �سهر )حزير�ن/يونيو(  2015 حيث بلغ  

   10.6 مليون برميل يومياً. �قد جاءت هذه �لزيادة متز�مناً مع تباطوؤ �إنتاج �لنفط يف �لواليات  

   �ملتحدة �الأمريكية �خف�ص �النفاق �لعام على �لقطاع �لنفطي يف �لعديد من �لد�ل 

   �ملنتجة للنفط. �قد توقعت در��سة �سادرة موؤخر�ً عن معهد �لتمويل �لد�يل )IIF( عن عدم 

   رغبة �ململكة �لعربية �ل�سعودية بدفع �أ�سعار �لنفط �إىل �ملزيد من �لهبوط تفادياً للولوج 

   �إىل تطبيق �لعديد من �الإ�سالحات �جلذرية يف ماليتها �لعامة ما يت�سبب يف �لتاأخر يف 

   تنفيذ �الإ�سالحات �القت�سادية �ملنطوية �سمن ر�ؤية 2030. 

 Bloomberg ،مل�سدر: �لبنك �لد�يل�

اقت�ساد
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     • القطاع اخلا�ص: �سكل �لقطاع �خلا�ص حو�يل 54.5% من �جمايل �لناجت �ملحلي �الإ�سمي 
    خالل �لف�سل �الأ�ل من عام 2016 م�سجالً �رتفاعا بن�سبة 0.5% مقارنة مع نف�ص �لفرتة  

    من عام   2015 �بلغ حو�يل 308 مليار ريال �سعودي ) 82.2 مليار د�الر �أمريكي(.

 

�الإ�سمي  �لناجت �ملحلي  �إجمايل  24% من  �لعام ن�سبة  القطاع العام: �سكل �لقطاع   •     
    م�سجالً  تر�جع بن�سبة 15.7% مقارنّة مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق �بلغ 136 مليار    

    ريال �سعودي )36.2مليار د�الر �أمريكي(. 

�مل�سدر:  �لهيئة �لعامة لالإح�ساء - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

اقت�ساد
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• ال�صادرات غري البرتولية خالل الف�صل الأول ل�صنة 2016: 

       • بلغت القيمة الجمالية لل�صادرات غري البرتولية  خالل �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016 حو�يل  
     40.7 مليار ريال �سعودي )10.8 مليار د�الر �أمريكي( م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 14.2% مقارنًة مع  

     نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق. �قد �ساهم يف هذ� �النخفا�ص، �لرت�جع �لذي �سهدته �سادر�ت 

    �للد�ئن ��ملطاط �م�سنوعاتها �منتجات �ل�سناعات �لكيما�ية بن�سبة 12.5% �24.8% على 

    �لتو�يل مقارنة مع نف�ص �لفرتة من عام 2015 ��لتي �سكلت كل منها 32.2% �24.8% على 

     �لتو�يل من �إجمايل �ل�سادر�ت يف نهاية �لف�سل �الأ�ل لعام 2016. �أما �أبرز �لد�ل �ملُ�سدر �إليها 

     فهي: �المار�ت �لعربية �ملتحدة )15.3%(، �ل�سني )8.0%(، ��لهند )%5.5(. 

�مل�سدر:  �لهيئة �لعامة لالإح�ساء - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

اقت�ساد
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    • بلغ اإجمايل الواردات خالل الف�صل الأول من عام 2016 حوايل 133.1 مليار ريال �صعودي  
   )35.5 مليار دولر اأمريكي( م�صجلًة تراجعاً بن�صبة 18.6% مقارنة مع نف�ص الفرتة من 

   العام ال�صابق. �يعود هذ� �لتدين �إىل �النخفا�ص �لذي �سهده ��ستري�د �الآالت ��ملعد�ت ��الأجهزة 
   �لكهربائية ��أجز��ؤها بن�سبة 23.3% مقارنة مع �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2015، تبعه تر�جع يف 

  ��ستري�د معد�ت �لنقل ��جز��ؤها بن�سبة 15.5%، تاله تدين يف ��ستري�د منتجات �ل�سناعات �لكيما�ية 

   �ما يت�سل بها بن�سبة 14.0% �قد �سكلت كل منها 26.1%، �18.6%، �9.5% من �جمايل �لو�رد�ت 

   يف نهاية �لف�سل �ال�ل ل�سنة 2016.   

�مل�سدر:  �لهيئة �لعامة لالإح�ساء - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

اقت�ساد
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�رتفعت كلفة �ملعي�سة يف 

�سهر )مار�ص/�آذ�ر( 2016، 

ب�سكل كبري، مقارنة مع 

نف�ص �لفرتة من �لعام 

�ل�سابق لت�سل �إىل %4.3.

ت�صري الح�صاءات ال�صادرة عن الهيئة العامة لالإح�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية 
ارتفاع كلفة املعي�صة يف �صهر )مار�ص/اآذار( 2016، ب�صكل  اإىل  النقد العربي  وموؤ�ص�صة 
كبري، مقارنة مع نف�ص الفرتة من العام ال�صابق لت�صل اإىل 4.3%. ويعترب هذا الرتفاع الأعلى 
على ا�صا�ص �صنوي  منذ )يوليو/متوز( 2012 حيث بلغ ارتفاع كلفة املعي�صة حينها، على 
�لوقود  �أ�سعار  �لدعم عن  �إىل تخفي�ص  �الرتفاع  �يعود �سبب هذ�  اأ�صا�ص �صنوي، حوايل %4.9. 
��لطاقة كجزء �أ�سا�سي من بنود ر�ؤية 2030 ��لبدء تدريجياً بزيادة �ل�رص�ئب على �لعديد من �ل�سلع 

�إىل  �الإ�سارة  بد من  �مل�سافة. �ال  �لقيمة  �ل�رصيبة على  ���ستحد�ث  ��مل�رص�بات  ��لدخان  �لفاخرة 

ت�سمن ر�ؤية 2030 �إمكانية رفع �لدعم كلياً عن �لوقود، �لكهرباء ��ملياه بحلول عام 2020. �كان 

الفتاً �أي�ساً �الرتفاع يف كلفة �ملعي�سة، على �أ�سا�ص �سهري، بني  �سهر )دي�سمرب/كانون �الأ�ل( 2015 

��سهر )يناير/كانون �لثاين( 2016 ��لتي بلغت %1.9.   

�مل�سدر:  موؤ�س�سة �لنقد �ل�سعودي - �لهيئة �لعامة لالإح�ساء - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

اقت�ساد
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فيما يلي ن�سبة �رتفاع جممل �ملوؤ�رص�ت �ملعتمدة يف �حت�ساب �لتغيري يف كلفة �ملعي�سة بالرت�فق 

مع �زنها:  

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

اقت�ساد



12

الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

مال وم�سارف

Bankmed Market & Economic Research Division

• �سجل �إجمايل موجود�ت �مل�سارف �لتجارية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مع نهاية �لف�سل �الأ�ل 
ل�سنة 2016 تباطوؤ�ً بالنمو، مقارنة مع نهاية 2015، لي�سل �إىل حو�يل 0.7% �بلغ حو�يل 2،225 مليار 

ريال �سعودي )593 مليار د�الر �أمريكي(. 

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي 
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• �من جهة �أخرى، بلغت حمفظة �لقر��ص �إىل �لقطاع �خلا�ص حو�يل 1،416 مليار ريال �سعودي )378 
مليار د�الر �أمريكي( م�سجلًة ن�سبة منو بلغت حو�يل 3.3% مقارنة مع نهاية 2015.  

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي 

مال وم�سارف
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

• �قد توزع �الئتمان �لنقدي �ملمنوح �إىل خمتلف �لقطاعات �القت�سادية على �ل�سكل �لتايل: 

�مل�سدر:  موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

مال وم�سارف
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

• �أما بالن�سبة للود�ئع، فقد ��ستقرت عند نف�ص �مل�ستوى �مل�سّجل يف نهاية 2015 لت�سل �إىل حو�يل 
1،609 مليار ريال �سعودي )429 مليار د�الر �أمريكي( .  

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �ل�سعودي 

مال وم�سارف
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

• ال بد من �الإ�سارة �إىل �أنه �عقب قر�ر موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي برفع �حلد �الأق�سى لن�سبة 
خالل   %90 �إىل   %85 من   )loan-to-deposit ratio( �لود�ئع  �إىل جمموع  �خلا�ص  �لقطاع  قر��ص 

�لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016، �سجلت هذه �لن�سبة �رتفاعا يف نهاية �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016 

��سل �إىل 88.1% مقارنة مع 85.5% مت ت�سجيلها يف نهاية �لف�سل �لر�بع من عام 2015 �من%79.5 

مت ت�سجيلها خالل �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2014. 

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

مال وم�سارف
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

• �قد �سجلت �الأرباح �لرت�كمية �رتفاعا بن�سبة 7.4% يف نهاية �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016 مقارنة مع 
نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق.  

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي 

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

مال وم�سارف
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

مال و م�سارف

Bankmed Market & Economic Research Division

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

 ملحة عامة عن القرو�ص العقارية خالل الف�صل الأول 2016:

       • ت�سري �الإح�ساء�ت �ل�سادرة عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي عن �رتفاع �لقر��ص �لعقارية )لالأفر�د  
     ��ل�رصكات( بن�سبة 3.9% مقارنة مع نهاية 2015 لت�سل �إىل حو�يل 193.7 مليار ريال �سعودي 

     )51.7 مليار د�الر �أمريكي(.  

   %54.7 حو�يل  �سكلت  ��لتي  د،  فر� لالأ �ملمنوحة  �لعقارية  �لقر��ص  �رتفعت  �قد   •        
  2016 ل�سنة  �الأ�ل  �لف�سل  نهاية  يف   %4.0 بن�سبة  �لعقارية،  �لقر��ص  �إجمايل  من        

        مقارنة مع نهاية 2015 لت�سل �إىل 106.3 مليار ريال �سعودي )28.3 مليار د�الر �أمريكي(.

          • ��سجلت �لقر��ص �لعقارية �ملمنوحة لل�رصكات، ��لتي �سكلت حو�يل 45.3% من �إجمايل 
2016 مقارنة  �الأ�ل ل�سنة  3.7% يف نهاية �لف�سل  �رتفاعا بن�سبة        �لقر��ص �لعقارية، 

       مع نهاية 2015 لت�سل �إىل 87.4 مليار ريال �سعودي )23.3 مليار د�الر �أمريكي(.     

�رتفعت �لقر��ص بن�سبة 

3.9% مقارنة مع نهاية 
2015 لت�سل �إىل 51.7  

مليار دولر اأمريكي. 
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

م�رصيف  )اإئتمان  العام  القطاع  من  التجارية  امل�صارف  مطلوبات  اإجمايل  بلغ   •
الأول ل�صنة 2016 حوايل  الف�صل  العامة و�صندات حكومية( يف نهاية  للموؤ�ص�صات 
 %28.9 بن�صبة  ارتفاعا  م�صجالً  اأمريكي(  دولر  مليار   43( �صعودي  ريال  مليار   161.1
مقارنة مع نهاية عام 2015. ��سكلت �ل�سند�ت �حلكومية حو�يل 74% من �إجمايل �ملطلوبات 
م�سجلًة زيادة بن�سبة 40% مقارنة مع نهاية 2015 لت�سل �إىل 120.6 مليار ريال �سعودي )32.2 

مليار د�الر �أمريكي(. �يعود هذ� �الرتفاع ب�سكل �أ�سا�سي �إىل حاجة �ململكة �إىل متويل �لعجز 

�ملحقق يف �مليز�نية �لعامة. �أما بالن�سبة �إىل �الئتمان م�رصيف للموؤ�س�سات �لعامة، فقد بلغ 

يف نهاية �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016 حو�يل 40.5 مليار ريال �سعودي )10.8 مليار د�الر �أمريكي( 

م�سجالً �رتفاعاً بن�سبة 4.3% مقارنة مع �آخر 2015.

�سكلت �ل�سند�ت 

�حلكومية حو�يل 74% من 

�إجمايل �ملطلوبات �مل�سارف 

�لتجارية من �لقطاع �لعام 

يف نهاية �لف�سل �الأ�ل 

ل�سنة 2016 لت�سل �إىل 

32.2 مليار دولر اأمريكي.

مال وم�سارف
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

اأ�سواق مالية

Bankmed Market & Economic Research Division

�مل�سدر: �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية، �لبنك �لد�يل 

ملحة عامة عن ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( خالل الف�صل الأول ل�صنة 2016 ح�صب 
التقرير الإح�صائي ال�صادر عن ال�صوق املالية ال�صعودية  )تداول(:  

      • �سجل موؤ�رص تد��ل �نخفا�ساً بحو�يل 10% يف نهاية �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016  مقارنًة   
    مع  نهاية عام 2015 لي�سل �إىل 6،223 نقطة. �قد �ساهم يف هذ� �النخفا�ص تر�جع �أد�ء  

�لبرت�كيما�ية   �ل�سناعات   ،)%9.78-( �مل�سارف  خا�ص:  �ب�سكل  �لقطاعات  جممل  موؤ�رص     

    )-6.2%(، �لزر�عة ��ل�سناعات �لغذ�ئية )-15.9%(. البد من �الإ�سارة �إىل ت�سجيل �ملوؤ�رص خالل  

�ل�سهر  مع  مقارنة   %13.2 بن�سبة  نخفا�ساً  �إ  2016 �لثاين(   )يناير/كانون  �سهر  يف     

    �ل�سابق �ذلك ب�سبب حالة عدم �ال�ستقر�ر يف �ال�سو�ق �خا�سة مبا يتعلق بعدم ��ستقر�ر 

    ��سعار �لنفط، ليعود �ي�سجل حت�سنناً يف �الد�ء خالل �سهري )فرب�ير/�سباط( � )مار�ص/ �آذ�ر( 2016.

تر�جع موؤ�رص تد��ل يف 

نهاية �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 

2016 بن�سبة 10% مقارنة 

مع نهاية �لف�سل �لر�بع 

ل�سنة 2015.
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

اأ�سواق مالية

Bankmed Market & Economic Research Division

   • �قد بلغت �لقيمة �ل�سوقية لالأ�سهم �ملُ�سّدرة ) Market Capitalization( يف نهاية �لف�سل  
   �الأ�ل ل�سنة 2016 حو�يل 1،437 مليار ريال �سعودي )383 مليار د�الر �أمريكي( م�سجلًة �نخفا�ساً 

   بن�سبة 9% مقارنة مع نهاية �لف�سل �لر�بع من عام 2015. 

   • بالن�سبة �إىل عدد عمليات �الكتتاب �الأ�لية خالل �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016، مت ت�سجيل 
  عملية ��حدة بلغت قيمتها حو�يل 1،767 مليون ريال �سعودي )471 مليون د�الر �أمريكي(. 

   �قد قامت �رصكة �ل�رصق �الأ��سط للرعاية �ل�سحية )ميكو( ��لنا�سطة �سمن قطاع �لتجزئة، 

   ��مل�سغلة مل�ست�سفيات �ل�سعودي �الأملاين، باإدر�ج 27.6 مليون �سهم �أ� حو�يل 30% من �أ�سهمها  

   يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية حيث بلغ �سعر �ل�سهم عند �لطرح 64 ريال �سعودي )17 د�الر 

12 مليار ريال    �أمريكي(. �قد بلغت قيمة طلبات �الكتتاب من �ملوؤ�س�سات ��الأفر�د حو�يل 

   �سعودي )3.2 مليار د�الر �أمريكي( يف حني بلغت ن�سبة �لتغطية: للموؤ�س�سات 593.7% �لالأفر�د 

   )274.2%(. ��جلدير بالذكر �إىل �إ�سارة تقرير �سادر عن PWC  يف �سهر )مايو/�أيار( 2016، عن �أن 

   هذه �لعملية هي عملية �لطرح �الأ�لية �لوحيدة �لتي متت يف د�ل جمل�ص �لتعا�ن �خلليجي 

   خالل �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016.   

بلغت �لقيمة �ل�سوقية 

لالأ�سهم يف نهاية �لف�سل 

�الأ�ل ل�سنة 2016 حو�يل 

383 مليار دولر اأمريكي.

بلغت قيمة عمليات 

�الكتتاب �الأ�يل خالل 

�لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016 

حو�يل 471 مليون دولر 

اأمريكي.

pwc :مل�سدر�  
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

اأ�سواق مالية

Bankmed Market & Economic Research Division

• فيما يلي ن�صاط اأبرز ال�رصكات املدرجة خالل الن�صف الأول ل�صنة 2016:
 

�مل�سدر: �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية

�مل�سدر: �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية

�مل�سدر: �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية

• عدد االسهم املتداولة:

• عدد الصفقات:

• قيمة االسهم املتداولة:

فيما يلي اأبرز املوؤ�رصات املالية لل�صوق املالية ال�صعودية بح�صب القطاعات 
القت�صادية خالل الف�صل الأول ل�صنة 2016: 

االأندل�س )التطوير العقاري(

م�رشف االإمناء ) قطاع امل�سارف واخلدمات املالية(

م�رشف االإمناء ) قطاع امل�سارف واخلدمات املالية(

م�رشف االإمناء ) قطاع امل�سارف واخلدمات املالية(

دار االأركان )قطاع التطوير العقاري(

�سابك )قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية(

تهامه لالإعالن )االإعالم والن�رش(

كيان ال�سعودية )ال�سناعات البرتوكيميائية(

االندل�س )التطوير العقاري(

40.285

3.898

13.762

٪45.80

٪80.90

٪71.06

٪4.57

٪18.90

٪14.01

393.814

1.504

11.152

٪56.70

٪48.50

٪65.38

٪4.46

٪7.30

٪11.35

313.711

1.221

3.052

٪52.50

٪39.50

٪32.74

٪3.56

٪5.90

٪3.11

عدد ال�سفقات

عدد االأ�سهم املتداولة 

)مليون �سهم(

قيمة االأ�سهم املتداولة 

)مليون دوالر اأمريكي(

ن�سبة ال�رشكة 

من القطاع

ن�سبة ال�رشكة 

من القطاع

ن�سبة ال�رشكة 

من القطاع

ن�سبة ال�رشكة من 

اإجمايل ال�سوق

ن�سبة ال�رشكة من 

اإجمايل ال�سوق

ن�سبة ال�رشكة من 

اإجمايل ال�سوق

ال�رشكة املدرجة )القطاع(

ال�رشكة املدرجة )القطاع(

ال�رشكة املدرجة )القطاع(

�مل�سدر: �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد��ل(

القيمة ال�سوقية

)مليون ريال(

عدد

اال�سهم املتداولةال�سفقات املنفذة

قيمة اال�سهم

املتداولة )مليون ريال(
ال�سعر العائد

العائد على

ال�سهم )ريال(

لقيمة  ا / ل�سعر ا

الدفرتية

 P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
امل�سارف واخلدمات املالية

ال�سناعات البرتوكيماوية

االإت�ساالت وتقنية املعلومات

الزراعة وال�سناعات الغذائية

التطوير العقاري

الطاقة واملرافق اخلدمية

�رشكات اال�ستثمار املتعدد

التجزئة

االأ�سمنت

اال�ستثمار ال�سناعي

التاأمني

النقل

الفنادق وال�سياحة

الت�سييد والبناء

االعالم والن�رش

اإجمايل ال�صوق

384778

328201

156851

87677

99484

68،131

49،691

55،661

58،206

49،602

36،720

28،555

12،457

16،610

4،998

1,437,622

694،972

852،979

239،831

696،212

880،456

32،037

170،056

612،941

336،747

715،872

1،798،691

312،158

338،810

544،546

598،130

8,824,438

4،815،682،280

3،096،376،064

888،749،043

933،539،058

3،100،434،240

95،893،460

282،511،166

568،017،788

725،263،890

981،678،557

2،709،009،269

504،863،361

363،874،096

981،447،134

574،269،311

20,621,608,717

72،620

63،962

10،322

21،132

34،961

1،491

4،215

20،322

12،500

21،512

44،908

14،340

14،081

13،898

18،063

368,335

8.80

12.21

13.88

16.49

21.98

40.40

48.91

16.03

9.58

28.52

16.75

9.88

8.32

10.81

56.31

13.80

2.70

2.30

2.01

3.07

0.48

0.40

0.25

3.46

3.21

0.81

0.73

3.73

4.00

1.15

1.04-

2.00

1.24

1.34

1.93

2.85

1.79

1.11

1.48

3.56

1.83

1.27

2.96

1.94

1.85

1.27

2.48

1.67

ح�سب اإغالق 2016-3-31

 القطاعات
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2016

مالحظة 

�ملتوفرة  للجمهور، �هي عر�سة للتغيري، �ال ت�سكل �ملعلومات �لو�ردة فيها مرجعاً كما �ال تعترب هذه �لن�رصة بحثاً �� ��ست�سارة �� تو�سية يف جمال �ال�ستثمار�ت. كما �أنها 

ال ترتب �أي �لتز�م �أ� م�سوؤ�لية على بنك �لبحر �ملتو�سط �ص.م.ل. �لذي ال يقدم بهذ� �خل�سو�ص �أي �سمان من �أي نوع كان �رصيحاً �أم �سمنياً جلهة دقة �أ� كفاية �أ� �كتمال 

عدت هذه �لن�رصة على �أ�سا�ص �لتحليل �ل�سخ�سي ��ملعلومات مبا�رصة �أ� غري مبا�رصة، ترتتب عن �أ� 
ُ
�ملعلومات ��لتحاليل �لو�ردة يف هذه �لن�رصة. �ال يتحمل �أية م�سوؤ�لية، �أ

تت�سل بالن�رصة �حلا�رصة �أ� �ملعلومات �لو�ردة فيها.               

                 

اأ�سواق مالية

Bankmed Market & Economic Research Division

�ُسجلت 12 عملية 

��ستحو�ذ خالل �لف�سل 

�الأ�ل ل�سنة 2016 بقيمة 

حو�يل 263 مليون دوالر 

أمريكي.

• عمليات االستحواذ التي قامت بها الشركات السعودية خالل الفصل األول لسنة 2016 
:Thomson Reuters كما وردت على موقع

    بلغ عدد عمليات �ال�ستحو�ذ خالل �لفرتة �ملبّينة �أعاله 12 عملية. مت �الإعالن عن قيمة 5 

    عمليات بقيمة بلغت حو�يل 263 مليون د�الر �أمريكي. مت تنفيذ 5 عمليات ��ستحو�ذ 

    د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية �قد مت �الإعالن عن قيمة 3 عمليات بلغت قيمتها حو�يل 

     108 مليون د�الر �أمريكي، �عمليتني يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث مت �الإعالن عن عملية 

     ��حدة �بلغت قيمتها حو�يل 34 مليون د�الر �أمريكي. مت �أي�ساً تنفيذ عمليتني يف �ململكة 

    �ملتحدة ��الإعالن عن عملية ��حدة بلغت قيمتها حو�يل 121 مليون د�الر �أمريكي )�الأعلى 

    خالل �لف�سل �الأ�ل ل�سنة 2016(. �قد نُفذت عملية يف كل من �الردن، هولند� �ُعمان من 

    د�ن �الإعالن عن قيمة �أي منها. 
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