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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل الثالث - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

لمحة عامة عن الحسابات القومية للمملكة العربية السعودية في نهاية الفصل الثاني 
لسنة 2016:

�صجل الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ارتفاعاً بن�صبة 1.39% يف الف�صل الثاين من عام      •   
     2016 مقارنًة مع نف�س الفرتة من العام ال�صابق. وي�صتمر القت�صاد ال�صعودي بت�صجيل  

     ن�صب منخف�صة من النمو يف ظل ا�صتمرار الرتاجع يف معدلت اأ�صعار النفط.  

امل�صدر: الهيئة العامة للإح�صاء- اململكة العربية ال�صعودية - البنك الدويل

اقت�ساد
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امل�صدر: الهيئة العامة للإح�صاء- اململكة العربية ال�صعودية

فيما يلي معدلت ن�صبة النمو يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ح�صب الن�صاط القت�صادي 

خلل الف�صل الثاين ل�صنة  2016 مقارنة مع الف�صل الثاين ل�صنة 2015:

اقت�ساد
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جتدر الإ�صارة اأنه ومع نهاية الف�صل الثالث ل�صنة 2016، وحتديدا يف يوم 29 )�صبتمرب/

اأيلول( 2016 تو�صلت منظمة الدول امل�صدرة للنفط )اأوبك( اإىل قرار يق�صي بتخفي�س 

اإنتاجها للنفط من 33.24 مليون برميل يومياً اإىل 32.5 مليون برميل يومياً وذلك جتاوباً 

مع رغبة اجلزائر. وقد وافقت اململكة العربية ال�صعودية على خف�س اإنتاجها بحوايل 

500 األف برميل يومياً بالإ�صافة اإىل موافقة اإيران خف�س اإنتاجها تدريجياً لي�صل اإىل 

3.7 مليون برميل يومياً. وقد �صاهم القرار برفع اأ�صعار النفط اإىل حوايل 47.8 دولر 

اأمريكي م�صجلة زيادة بن�صبة 7% مقارنة مع 44.7 دولر اأمريكي مت ت�صجيلها يف 27 

)�صبتمرب/اأيلول( 2016. وقد اأ�صارت التقارير اإىل حاجة �صوق النفط لإعادة التوازن وذلك 

تراجع  ت�صبب يف  مما  انتاجها  برفع م�صتويات  للنفط  املنتجة  الدول  ا�صتمرار  ب�صبب 

ا�صعار النفط من معدل 120 دولر اأمريكي يف منت�صف 2014 اإىل 48 دولر اأمريكي 

يف نهاية الف�صل الثالث ل�صنة 2016. من املتوقع اأن يتم حتديد �صقف حمدد لإنتاج 

كل دولة وذلك خلل اجتماع اأوبك املنوي عقده يف نوفمرب/ت�رشين الثاين 2016.  

• بلغ �لناجت �ملحلي �الإ�سمي حو�يل 577.3 مليار ريال �سعودي )159.3 مليار دوالر �أمريكي(  
   وتوزعت مكوناته �ال�سا�سية على �ل�سكل �لتايل:

�لقطاع �لنفطي: بلغ الناجت املحلي الإ�صمي لقطاع النفط خلل الف�صل الثاين ل�صنة 
تراجعاً بن�صبة  2016 حوايل 154.5 مليار ريال �صعودي )41.2 مليار دولر اأمريكي( م�صجلً 

النفطي  القطاع  منو  تراجع  �صبب  ويعود   .2015 ل�صنة  الثاين  الف�صل  21.5% مقارنة مع 

ب�صكل اأ�صا�صي، والذي بداأ منذ الف�صل الثالث ل�صنة 2014، اإىل تراجع معدل اأ�صعار النفط 

مما ت�صبب اأي�صاً يف تراجع م�صاهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلى ال�صمي اإىل حوايل 

26% خلل الف�صل الثاين ل�صنة 2016 مقارنة مع ن�صب جتاوزت 50% يف ف�صول �صابقة. 

اقت�ساد

•

•
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اقت�ساد

• �لقطاع �خلا�ص: �صكل القطاع اخلا�س حوايل 49.5% من اجمايل الناجت املحلي الإ�صمي 
خلل الف�صل الثاين من عام 2016 حمافظاً على نف�س امل�صتوى امل�صجل خلل نف�س الفرتة 

من عام 2015 وبلغ حوايل 295.5 مليار ريال �صعودي ) 78.8 مليار دولر اأمريكي(.

 

• �لقطاع �لعام: �صكل القطاع العام ن�صبة 23% من اجمايل الناجت املحلي ال�صمي م�صجلً 
ارتفاعاً بن�صبة 2.5% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�صابق وبلغ 138 مليار ريال �صعودي 

)36.9 مليار دولر اأمريكي(. 

امل�صدر: الهيئة العامة للإح�صاء- اململكة العربية ال�صعودية
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• �ل�سادر�ت �ل�سلعية و�خلدمية خالل �لف�سل �لثاين ل�سنة 2016: 

اقت�ساد

بلغت القيمة الجمالية لل�صادرات ال�صلعية واخلدمية خلل الف�صل الثاين ل�صنة 2016  

ح�صب الإح�صاءات ال�صادرة عن الهيئة العامة للإح�صاء حوايل 188.6 مليار ريال �صعودي 

)50.3 مليار دولر اأمريكي( م�صجلًة تراجعاً بن�صبة 19.1% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 

ال�صابق. وقد توزعت على ال�صكل التايل:

ال�صلعية  ال�صادرات  قيمة  بلغت  برتولية(:  وغري  )�لبرتولية  �ل�سلعية  �ل�سادر�ت 
)البرتولية وغري البرتولية( حوايل 173.4 مليار ريال �صعودي )46.2 مليار دولر اأمريكي( 

بن�صبة 21.4% مقارنة مع نف�س  خلل الف�صل الثاين ل�صنة 2016، م�صجلًة تراجعاً 

الفرتة من العام ال�صابق.

�ل�سادر�ت �لبرتولية: بلغت قيمة ال�صادرات البرتولية خلل الف�صل الثاين من عام 
2016 حوايل 130 مليار ريال �صعودي )34 مليار دولر اأمريكي( م�صجلًة تراجعاً بن�صبة 

24.8% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�صابق. 

�ل�سادر�ت �ل�سلعية )غري �لبرتولية(: بلغت قيمة ال�صادرات ال�صلعية غري البرتولية 
دولر  )11.6 مليار  ريال �صعودي  43.4 مليار  2016 حوايل  ل�صنة  الثاين  الف�صل  خلل 

اأمريكي( م�صجلة تراجعاً بن�صبة 9.8% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�صابق.

ل�صنة  الثاين  الف�صل  خلل  اخلدمية  ال�صادرات  قيمة  بلغت  �خلدمية:  �ل�سادر�ت 
2016 حوايل 15.2 مليار ريال �صعودي  )4.1 مليار دولر اأمريكي( لت�صجل ارتفاعاً بن�صبة 

22.7% مقارنة مع نف�س الفرتة ل�صنة 2015. 

امل�صدر: الهيئة العامة للإح�صاء - اململكة العربية ال�صعودية

•

•

•

•



6

الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل الثالث - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

بلغ �إجمايل �لو�رد�ت خالل �لف�سل �لثاين من عام 2016 حو�يل 137 مليار ريال  
�سعودي )36.5 مليار دوالر �أمريكي( م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 19.3% مقارنة مع نف�ص  

�لفرتة من �لعام �ل�سابق. ويعود هذا التدين اإىل النخفا�س الذي �صهده ا�صترياد الآلت 
واملعدات والأجهزة الكهربائية واأجزاوؤها بن�صبة 30.7% مقارنة مع الف�صل الثاين ل�صنة 

2015، تبعه تراجع يف ا�صترياد معدات النقل واجزاوؤها بن�صبة 5.7%، تله تدين يف ا�صترياد  

املعادن العادية وم�صنوعاتها بن�صبة 27.4% وقد �صكلت كل منها 24%، و19.2%، و9.2% من 

اإجمايل الواردات يف نهاية الف�صل الثاين ل�صنة 2016.    

امل�صدر: الهيئة العامة للإح�صاء - اململكة العربية ال�صعودية

ارتفاع لكلفة املعي�صة 

يف �صهر )�صبتمرب/اأيلول( 

2016 بن�صبة 3.0% مقارنة 

مع نف�س الفرتة من العام 

ال�صابق. 

اأظهرت الح�صاءات ال�صادرة عن الهيئة العامة للإح�صاء يف اململكة العربية ال�صعودية 

اإىل بدء تراجع موؤ�رش كلفة املعي�صة العامة يف اململكة ابتداًء من بداية الف�صل الثالث 

ل�صنة 2016 وذلك بعد رفع الدعم وزيادة ال�رشائب على العديد من ال�صلع الفاخرة والدخان 

وامل�رشوبات. وقد تراجع املوؤ�رش من 4.3% و 4.1% مت ت�صجيلها مع نهاية الف�صل الأول والثاين 

ل�صنة 2016، على التوايل، مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�صابق اإىل 3.0% يف نهاية 

الف�صل الثالث ل�صنة 2016 مقارنة مع نف�س الفرتة ل�صنة 2015.

اقت�ساد

•

•
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مل املوؤ�رشات املعتمدة يف احت�صاب كلفة املعي�صة مرتافقاً مع وزنها: • فيما يلي  ن�صبة تغيري مجُ

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

اقت�ساد
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بلغ اإجمايل موجودات امل�صارف التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية  يف نهاية الأ�صهر الت�صعة 

الأوىل ل�صنة 2016  حوايل 2،249 مليار ريال �صعودي )600 مليار دولر اأمريكي( م�صجلً منواً بن�صبة 

1.8%  مقارنة مع نهاية 2015. 

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

مال وم�سارف

 •
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ومن جهة اأخرى، بلغت حمفظة القرو�س اإىل القطاع اخلا�س حوايل 1،435 مليار ريال �صعودي )383 

مليار دولر اأمريكي( م�صجلًة ارتفاعا بلغ حوايل 4.6% مقارنة مع نهاية 2015.  

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

مال وم�سارف

 •
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وقد توزع الئتمان النقدي املمنوح اإىل خمتلف القطاعات القت�صادية على ال�صكل التايل: 

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

مال وم�سارف
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يف حني �صجلت الودائع يف نهاية الأ�صهر الت�صعة الأوىل ل�صنة 2016 تراجعاً بن�صبة 1.4% مقارنة 

مع نهاية 2015،  لت�صل اإىل حوايل 1،582 مليار ريال �صعودي )422 مليار دولر اأمريكي(.  

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد ال�صعودي

مال وم�سارف
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ل بد من الإ�صارة اإىل اأنه خلل الف�صل الثالث ل�صنة 2016 �صهدت ودائع الهيئات احلكومية )حتت 

الطلب والزمنية والدخارية( ارتفاعاً بعد ت�صجيلها تراجعاً يف الف�صلني ال�صابقني بحوايل 9% على 

اأ�صا�س ف�صلي.       

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

مال وم�سارف



13

الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل الثالث - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

ومع نهاية الأ�صهر الت�صعة الأوىل ل�صنة 2016، بلغت ن�صبة قرو�س القطاع اخلا�س اإىل مموع 

الودائع )loan-to-deposit ratio( حوايل 90.7%، مقارنة مع 85.5% مت ت�صجيلها يف نهاية عام 2015. 

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

مال وم�سارف

 •



14

الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل الثالث - 2016

Bankmed Market & Economic Research Division

وقد حافظت الأرباح الرتاكمية يف نهاية الأ�صهر الت�صعة الأوىل ل�صنة 2016 على القيمة ذاتها  

امل�صجلة خلل نف�س الفرتة من العام املا�صي وبلغت حوايل 32.8 مليار ريال �صعودي )8.7 مليار 

دولر اأمريكي(.    

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد ال�صعودي

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

مال وم�سارف

 •
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امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

لمحة عامة عن القروض العقارية خالل النصف األول لسنة 2016:

ت�صري الإح�صاءات ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي عن ارتفاع القرو�س العقارية 

مع  مقارنة   2016 ل�صنة  الأول  الن�صف  نهاية  2.9% يف  بن�صبة  وال�رشكات(  )للأفراد 

نهاية 2015 لت�صل اإىل حوايل 191 مليار ريال �صعودي )51.2 مليار دولر اأمريكي(. 

للأفراد  املمنوحة  العقارية  القرو�س  ارتفعت  لالأفر�د:  �ملمنوحة  �لعقارية  �لقرو�ص 
بن�صبة 5.9% يف نهاية الن�صف الأول ل�صنة 2016 مقارنًة مع نهاية 2015 لت�صل اإىل 

108 مليار ريال �صعودي )28.9 مليار دولر اأمريكي(.

�لقرو�ص �لعقارية �ملمنوحة لل�رشكات: بلغت القرو�س العقارية املمنوحة لل�رشكات  
يف نهاية الن�صف الأول ل�صنة  2016 حوايل 83.6 مليار ريال �صعودي )22.3 مليار دولر 

اأمريكي(، م�صجلًة تراجعاً بن�صبة 0.8 % مقارنة مع نهاية 2015.     

  

ارتفاع القرو�س العقارية 

يف نهاية الن�صف الأول 

ل�صنة 2016 بن�صبة %2.9 

مقارنة مع نهاية 2015 

لت�صل اإىل 51.2 مليار 

دوالر �أمريكي. 

مال وم�سارف

 •

 •

 •
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بلغ إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام )ائتمان مصرفي للمؤسسات 
 220.5 حوالي   2016 لسنة  األولى  التسعة  األشهر  نهاية  في  وسندات حكومية(  العامة 
مليار ريال سعودي )58.7 مليار دوالر أمريكي( مسجال ارتفاعا بنسبة 76.4% مقارنة 
مع نهاية عام 2015. و�صكلت ال�صندات احلكومية حوايل 78.5% من اإجمايل املطلوبات م�صجلًة 
زيادة بن�صبة 100% مقارنة مع نهاية 2015 لت�صل اإىل 173 مليار ريال �صعودي )46.1 مليار دولر 

يف  املحقق  العجز  متويل  اإىل  اململكة  حاجة  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  الرتفاع  هذا  ويعود  اأمريكي(. 

امليزانية العامة. اأما بالن�صبة اإىل الئتمان امل�رشيف للموؤ�ص�صات العامة، فقد بلغ يف نهاية الأ�صهر 

الت�صعة الأوىل ل�صنة 2016 حوايل 47.4 مليار ريال �صعودي )12.6 مليار دولر اأمريكي( م�صجلً 

ارتفاعاً بن�صبة 22.2% مقارنة مع اآخر 2015.  

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

�صكلت ال�صندات 

احلكومية حوايل 78.5% من 

اإجمايل مطلوبات امل�صارف 

التجارية من القطاع العام 

يف نهاية الأ�صهر الت�صعة 

الأوىل ل�صنة 2016 لت�صل 

اإىل 46.1 مليار دوالر 

مال وم�سارف

 •
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خلل الأ�صهر الت�صعة الأوىل ل�صنة 2016، برزت بع�س املوؤ�رشات التي تبني انكما�س ال�صيولة يف 

امل�صارف ال�صعودية وقد انعك�س ذلك يف ارتفاع املتو�صط ال�صهري لأ�صعار الفائدة بني البنوك

)SIBOR(  من 1.333% يف نهاية 2015 اإىل 2.345% يف نهاية �صبتمرب/اأيلول2016.

مال وم�سارف

 •
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اأ�سواق مالية
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امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية، البنك الدويل 

ل�سنة  �الأوىل  �لت�سعة  �الأ�سهر  خالل  )تد�ول(  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  عن  عامة  ملحة 
2016 ح�سب �لتقرير �الإح�سائي �ل�سادر عن �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية  )تد�ول(:  

تراجع موؤ�رش تداول يف 

نهاية الأ�صهر الت�صعة 

الأوىل ل�صنة 2016 بحوايل 

18.6% مقارنة مع اآخر يوم 
تداول ل�صنة 2015.

�صجل موؤ�رش تداول انخفا�صاً بحوايل 18.6% يف نهاية الأ�صهر الت�صعة الأوىل ل�صنة 

2016  مقارنًة مع اآخر يوم تداول يف عام 2015 لي�صل اإىل 5،623 نقطة. وقد �صاهم 

يف هذا النخفا�س تراجع اأداء موؤ�رش القطاعات ال�صا�صية التالية: قطاع امل�صارف 

واخلدمات املالية )%20.6-(، الإ�صمنت )%22.8-(، �رشكات ال�صتثمار املتعدد )33.1%-( 

والتجزئة )%35.6(. وبالرغم من ت�صجيل املوؤ�رش اأعلى نقطة له يف يوم 25 )اأبريل/

ني�صان(، حيث اأغلق موؤ�رش تداول عند معدل 6،868 نقطة وذلك عقب الإعلن عن 

روؤية 2030، واجه املوؤ�رش منذ ذلك الوقت �صغوطاً بيعيه لي�صل يف 28 �صبتمرب/

اأيلول  2016 اإىل 5،440.7 نقطة م�صجلً اأدنى م�صتوى له منذ )يناير/كانون الثاين( 

2016 وذلك يف ظل ال�صبابية املحيطة بخطط اململكة برت�صيد النفاق.

•

TASI

معدل �أ�سعار �لنفط )دوالر �أمريكي(
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية
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Bankmed Market & Economic Research Division

الأ�صهر  نهاية  يف   )Market Capitalization( جُ�صدرة  امل للأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت 

اأمريكي(  دولر  مليار   353( �صعودي  ريال  مليار   1،325.4 2016 حوايل  ل�صنة  الأوىل  الت�صعة 

م�صجلًة انخفا�صاً بن�صبة 20.5% مقارنة مع الفرتة نف�صها من العام ال�صابق.

بلغت القيمة ال�صوقية 

للأ�صهم يف نهاية الأ�صهر 

الت�صعة الأوىل ل�صنة 

2016 حوايل 353 مليار 

دوالر �أمريكي.

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

• عدد الصفقات

فيما يلي نشاط أبرز الشركات املدرجة خالل األشهر التسعة األولى لسنة 2016:

• عدد االسهم املتداولة

• قيمة األسهم املتداولة

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(

�سابك )قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية(

�سابك )قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية(

كيان ال�سعودية )ال�سناعات البرتوكيميائية(

تهامه لالإعالن )االإعالم والن�رش(

1.045481

9.446

33.362

%60.1

%82.60

%72.87

%5.19

%19.43

%14.59

815.046

5.035

28.553

%37.93

%68.30

%64.63

%4.05

%10.36

%12.49

492.369

3.210

7.695

%49.8

%42.05

%40.15

%2.44

%6.60

%3.37

عدد االأ�سهم املتداولة 

)مليون �سهم(

قيمة االأ�سهم املتداولة 

)مليون دوالر اأمريكي(

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(

اأ�سواق مالية

•
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فيما يلي �أبرز �ملوؤ�رش�ت �ملالية لل�سوق �ملالية �ل�سعودية بح�سب �لقطاعات �القت�سادية 
خالل �لت�سعة �أ�سهر �الأوىل ل�سنة 2016: 

خم�س عمليات ا�صتحواذ 

خلل الف�صل الثالث 

ل�صنة 2016.

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(

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

ح�سب اإغالق 2016-09-29

 القطاعات

امل�سارف واخلدمات املالية

ال�سناعات البرتوكيماوية

االإت�ساالت وتقنية املعلومات

التطوير العقاري

الزراعة وال�سناعات الغذائية

الطاقة واملرافق اخلدمية

التجزئة

اال�ستثمار ال�سناعي

االأ�سمنت

�رشكات اال�ستثمار املتعدد

التاأمني

النقل

الت�سييد والبناء

الفنادق وال�سياحة

االعالم والن�رش

�إجمايل �ل�سوق

332،438

350،676

130،046

92،323

80،009

72،086

47،220

48،914

47،310

42،001

32،005

23،440

14،988

9،129

2،784

1,325,368

1،739،028

2،148،651

536،808

1،633،006

1،464،592

167،361

1،433،429

1،508،257

690،962

372،843

4،723،890

649،085

1،450،126

636،611

987،167

20,141,816

11،430،862،349

7،635،288،274

1،972،566،396

7،375،518،737

2،084،155،122

430،302،541

1،262،957،060

2،092،934،265

1،369،114،968

647،186،562

7،157،455،312

1،021،835،387

2،459،825،915

730،499،738

956،963،555

48,627,466,181

171،689

165،683

22،775

71،864

44،699

7،938

46،077

46،640

25،468

9،709

120،047

30،786

37،047

27،612

29،329

857,363

7.60

14.25

13.07

25.20

16.27

43.06

14.60

39.78

8.48

54.48

10.72

7.20

9.36

7.26

-

11.87

2.26

2.09

2.03

0.36

2.51

0.39

2.90

0.50

2.96

0.18

1.47

4.14

1.07

3.36

1.54-

1.84

1.03

1.45

1.64

1.62

2.62

1.18

2.88

1.22

1.53

1.34

2.45

1.56

1.09

1.16

1.49

1.37

• عمليات �ال�ستحو�ذ �لتي قامت بها �ل�رشكات �ل�سعودية خالل �لف�سل �لثالث ل�سنة 
:Thomson Reuters 2016 كما وردت عن

Thomson Reuters : امل�صدر

مالحظة: 

عدت هذه الن�رشة على اأ�صا�س التحليل ال�صخ�صي واملعلومات املتوفرة  للجمهور، وهي عر�صة للتغيري، ول ت�صكل املعلومات الواردة فيها مرجعاً كما ول تعترب هذه الن�رشة 
جُ
اأ

بحثاً او ا�صت�صارة او تو�صية يف مال ال�صتثمارات. كما اأنها ل ترتب اأي التزام اأو م�صوؤولية على بنك البحر املتو�صط �س.م.ل. الذي ل يقدم بهذا اخل�صو�س اأي �صمان من 

اأي نوع كان �رشيحاً اأم �صمنياً جلهة دقة اأو كفاية اأو اكتمال املعلومات والتحاليل الواردة يف هذه الن�رشة. ول يتحمل اأية م�صوؤولية، مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، ترتتب عن اأو 

تت�صل بالن�رشة احلا�رشة اأو املعلومات الواردة فيها             

                 

بلغ عدد عمليات ال�صتحواذ خلل الفرتة املبينة اأعله خم�س عمليات ومل يتم الإعلن عن 

قيمة اأي منها. مت تنفيذ ثلث عمليات ا�صتحواذ داخل اململكة العربية ال�صعودية وواحدة 

يف كل من كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة الأمريكية.  

اأ�سواق مالية


