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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

Bankmed Market & Economic Research Division

نتائج امليزانية العامة للمملكة العربية ال�سعودية خالل الف�سل الأول ل�سنة 2017

متا�شياً مع التوجهات املُحددة �شمن روؤية 2030، وبهدف اإر�شاء املزيد من ال�شفافية يف ن�رش 

نتائج امليزانية  العامة للمملكة العربية ال�صعودية وفقاً للمعايري العاملية للإف�صاح املايل 

)Global Financial Disclosures(، قامت وزارة املالية ال�صعودية بن�رش تقرير عن اأداء امليزانية 
العامة خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017. وقد جاءت النتائج على ال�صكل التايل:

الإيرادات العامة

بلغ اإجمايل الإيرادات العامة خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017 حوايل 144.1 مليار ريال �صعودي 

العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %72 بن�صبة  زيادةً  م�صجلً  اأمريكي(  دولر  مليار   38.4(

ال�صابق م�صكلً حوايل 22.1% من اإجمايل الإيرادات املتوقعة لعام 2017. ل بد من الإ�صارة اإىل 

اأنه وخلل الف�صل الأول لعام 2017 �صاهم يف هذا الرتفاع ب�صكل اأ�صا�صي زيادة اليرادات 

النفطية بن�صبة 115% لت�صل اإىل حوايل 112 مليار ريال �صعودي )29.9 مليار دولر اأمريكي( 

مدفوعاً ب�صكل اأ�صا�صي بارتفاع معدل اأ�صعار النفط اإىل 53 دولر اأمريكي خلل الف�صل 

الأول ل�صنة 2017 من 33 دولر اأمريكي مت ت�صجيلها خلل الف�صل الأول ل�صنة 2016 بزيادة 

بانخفا�س كل من كميات النفط املُنتج وامل�صدر بن�صبة  بن�صبة 61%. جاء ذلك م�صحوباً 

ال�صابق. وجاء هذا النخفا�س  العام  الفرتة من  التوايل مقارنة مع نف�س  و4.5% على   %2.7

متما�صياً مع التزام اململكة قرار منظمة الدول امل�صدرة للنفط )اأوبك( بخفي�س اإنتاج الدول 

امل�صدرة للنفط. 

 

امل�صدر: وزارة املالية - اململكة العربية ال�صعودية

اقت�ساد

العامة  الإيرادات  ارتفعت 

ل�صنة  الأول  الف�صل  خلل 

مقارنة   %72 بن�صبة   2017

ل�صنة  الأول  الف�صل  مع 

 38.4 اإىل  لت�صل   2016

مليار دوالر �أمريكي.

النفطية  الإيرادات  بلغت 

ل�صنة  الأول  الف�صل  خلل 

مليار   29.9 حوايل   2017

م�صجلًة  �أمريكي  دوالر 
مقارنًة   %115 بن�صبة  زيادة 

العام  من  الفرتة  نف�س  مع 

ال�صابق.



2

الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

Bankmed Market & Economic Research Division

اقت�ساد

امل�صدر: وزارة املالية - اململكة العربية ال�صعودية

Bloomberg  و Joint Organizations Data Initiative : امل�شدر
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اقت�ساد

الإيرادات  اإجمايل  بلغ 

الف�صل  خلل  النفطية 

حوايل   2017 ل�صنة  الأول 

8.6 مليار دوالر �أمريكي.

اأما بالن�صبة للإيرادات غري النفطية، فقد �صجلت ارتفاعا بن�صبة 1.2% يف نهاية الف�صل 

الأول من عام 2017 مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2016 لت�صل اإىل 32 مليار ريال �صعودي 

)8.6 مليار دولر اأمريكي(، م�صجلًة حوايل 15.2% من اإجمايل الإيرادات غري نفطية املتوقعة 

لعام 2017. اأما اأبرز الإيرادات املحققة خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017 مقارنة مع الف�صل 

الأول ل�صنة 2016 فجاءت من العائدات على مبيعات ال�صلع واخلدمات والتي بلغت حوايل 

وم�صكلًة   %7.6 بن�صبة  زيادة   م�صجلًة  اأمريكي(  دولر  مليار   1.5( �صعودي  ريال  مليار   5.7

حوايل 17.7% من اإجمايل الإيرادات غري النفطية للف�صل الأول ل�صنة 2017  تلها ارتفاع يف 

العائدات على الر�صوم اجلمركية لت�صل اإىل 4.5 مليار ريال �صعودي )1.2 مليار دولر اأمريكي( 

النفطية  الإيرادات غري  اإجمايل  14.1% من  حوايل  27.3% م�صكلً  بن�صبة  زيادة   و م�صجلًة 

للف�صل الأول ل�صنة  2017. باملقابل  تراجعت العوائد املتحققة من موؤ�ص�صة النقد بن�صبة 

7.7% يف نهاية الف�صل الأول ل�صنة 2017 مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�صابق  لت�صل 

اإىل 18.3  مليار ريال �صعودي  )4.9 مليار دولر اأمريكي(  وُم�صكلًة حوايل 56.9% من اإجمايل 

الإيرادات غري النفطية املحققة خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017.

امل�صدر: وزارة املالية - اململكة العربية ال�صعودية
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اقت�ساد

�مل�رصوفات �لعامة

بلغ اإجمايل امل�رشوفات العامة خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017 حوايل 170.3 مليار ريال 

�شعودي )45.4 مليار دولر اأمريكي( م�صجلً انخفا�صا بن�صبة 2.5% مقارنة مع الف�صل 

تعوي�صات  انخفا�س  اأ�صا�صي  وب�صكل  الرتاجع  هذا  �صاهم يف  وقد   .2016 ل�صنة  الأول 

العامة خلل  امل�رشوفات  اإجمايل  من   %55 حوايل  �صكلت  والتي   ،%5.2 بن�صبة  العاملني 

الف�صل الأول ل�صنة 2017، لت�صل اإىل 94 مليار ريال �صعودي )25.1 مليار دولر اأمريكي(. 

كان لفتاً اأي�صاً تراجع اإجمايل امل�صاعدات واملنح احلكومية خلل الفرتة ذاتها بن�صبة %27 

لت�صل اإىل 7.2 مليار ريال �صعودي )1.9 مليار دولر اأمريكي(. 

امل�صدر: وزارة املالية - اململكة العربية ال�صعودية

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

العامة  امل�رشوفات  تراجعت 

ل�صنة  الأول  الف�صل  خلل 

بن�صبة 2.5% مقارنة   2017

العام  من  الفرتة  نف�س  مع 

 45.4 اإىل  لت�صل  ال�صابق 

مليار دوالر �أمريكي. 
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امل�صدر: وزارة املالية - اململكة العربية ال�صعودية

امل�صدر: وزارة املالية - اململكة العربية ال�صعودية
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�لعجز و�لدين �لعام

بلغ العجز العام خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017 حوايل 26.2 مليار ريال �صعودي )7 مليار دولر 

اأمريكي( منخف�صاً بن�صبة 72% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�صابق. وقد مت متويل العجز 

من خلل احل�صاب اجلاري ومل يتم طرح اأي �صندات. 

 2017 ل�صنة  الأول  الف�صل  نهاية  2.8% يف  بن�صبة  العام  الدين  اإجمايل  انخف�س  وباملقابل، 

مقارنًة مع نهاية عام 2016 لي�صل اإىل 307.9 مليار ريال �صعودي )82.1 مليار دولر اأمريكي(. 

اململكة  قيام  ذلك  �صاهم يف  وقد  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من   %13 حوايل  ي�صكل  ما  وهو 

بت�صديد ا�صتحقاق الدين الأ�صا�صي وا�صتحقاق �صندات داخلية بقيمة بلغت حوايل 8.7 مليار 

ريال �صعودي )2.3 مليار دولر اأمريكي(.

اقت�ساد

امل�صدر: وزارة املالية - اململكة العربية ال�صعودية

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

اقت�ساد

�ل�سادر�ت و�لو�رد�ت �ل�سلعية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية خالل عام 2016 

�ل�سادر�ت �ل�سلعية )برتولية + غري برتولية( 

بلغت قيمة ال�صادرات ال�صلعية خلل عام 2016 حوايل 688.4 مليار ريال �صعودي )183.6 مليار 

ال�صابق. وقد �صاهم يف هذا  العام  بن�صبة 9.8% مقارنة مع  اأمريكي( م�صجلًة تراجعاً  دولر 

اأ�صا�صي، انخفا�س قيمة �صادرات املنتجات املعدنية بن�صبة 10.9% مقارنة  الرتاجع، وب�صكل 

دولر  مليار   136.2( �صعودي  ريال  مليار   510.7 حوايل   قيمتها  بلغت  التي   ،2015 نهاية  مع 

اأمريكي( وم�صكلًة حوايل 74.4%. يف حني تراجعت قيمة ال�صادرات ال�صلعية غري البرتولية اإىل 

177.7 مليار ريال �صعودي )47.4 مليار دولر اأمريكي( م�صكلًة حوايل 25.8% من اإجمايل �صادرات 

اململكة. وقد �صاهم يف هذا النخفا�س، الرتاجع الذي �صهدته �صادرات منتجات ال�صناعات 

الكيماوية و معدات النقل بن�صبة 14.3% و 9.6% على التوايل مقارنة مع 2015 والتي �صكلت 

كل منها حوايل 28.6% و 9.0% من اإجمايل ال�صادرات ال�صلعية غري برتولية على التوايل. اأما 

اأبرز الدول املُ�صدر اإليها فهي: ال�صني  )11.6%(، اليابان )10.5%(، الوليات املتحدة الأمريكية 

)9.6%(، والهند )%9.3(.
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اقت�ساد

بلغ �إجمايل �لو�رد�ت �ل�سلعية خالل عام 2016 حو�يل 525.6 مليار ريال �سعودي )140.2 
مليار دوالر �أمريكي( م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 19.8% مقارنة مع �لعام �ل�سابق. ويعود 
هذا التدين اإىل النخفا�س الذي �صهده ا�صترياد الآلت واملعدات والأجهزة الكهربائية واأجزاوؤها 

بن�صبة  واجزاوؤها  النقل  معدات  ا�صترياد  يف  تراجع  تبعها   2015 مع  مقارنة   %27.5 بن�صبة 

 %12.2 الكيماوية وما يت�صل بها بن�صبة  22.1%، تله تدين يف ا�صترياد منتجات ال�صناعات 

نهاية  الواردات يف  التوايل من اجمايل  و9.1% على  و%17.9،   ،%24.6 والتي �صكلت كل منها 

2016. اأما اأبرز الدول امل�صتورد منها: الوليات املتحدة الأمريكية )23.2%(، ال�صني )22.5(، اأملانيا 

)10.2%(، و الإمارات العربية املتحدة )%8.5(.

�لو�رد�ت �ل�سلعية
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اقت�ساد

�مليز�ن �لتجاري

�صّجل امليزان التجاري فائ�صاً بقيمة 162.8 مليار ريال �صعودي )43.3 مليار دولر اأمريكي( اأو حوايل 

6.8% من الناجت املحلي الإجمايل مرتفعاً بن�صبة 50% مقارنة مع نهاية 2015. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 

تراجع امليزان التجاري للمملكة منذ عام 2015 جاء متاأثراً ب�صكل رئي�صي برتاجع اأ�صعار النفط 

والذي يُ�صكل الن�صبة الأكرب من �صادرات اململكة.
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امل�صدر: الهيئة العامة للإح�صاء 

امل�صدر: الهيئة العامة للإح�صاء

اقت�ساد

ت�سري �الح�ساء�ت �ل�سادرة عن �لهيئة �لعامة لالإح�ساء يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�لتو�يل،  على  �لثالث  لل�سهر   2017 )مار�س/�آذ�ر(  �سهر  يف  �ملعي�سة  كلفة  �نخفا�س  عن 
مقارنة مع نف�س �لفرتة من �لعام �ل�سابق لت�سل �إىل 0.4-%. ويعود هذا النخفا�س اإىل تراجع 
اأ�صعار الأغذية وامل�رشوبات بن�صبة 2.7% والنقل بن�صبة 2.5%. وقد �صجل موؤ�رش اأ�صعار الت�صالت 

ارتفاعاً بن�صبة 3.2%. ومبقارنة اأداء املوؤ�رش على اأ�صا�س ف�صلي، �صجل املُوؤ�رش تراجعاً بن�صبة %0.3 

خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017 مقارنة مع الف�صل الأول ل�صنة 2016.

املعي�صة يف  كلفة  تراجع 

 ،2017 )مار�س/اآذار(  �صهر 

مقارنة   ،%0.4- بن�صبة 

مع نف�س الفرتة من العام 

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

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

مال وم�سارف

بلغ اإجمايل موجودات امل�صارف التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية خلل الف�صل الأول ل�صنة 

2017 حوايل 2،267 مليار ريال �صعودي )604.6 مليار دولر امريكي( م�صجلًة زيادة بن�صبة %0.5 

منواً  ذاتها،  الفرتة  اخلا�س، خلل  القطاع  اإىل  القرو�س  �صجلت  2016. يف حني  نهاية  مع  مقارنًة 

بن�صبة 0.7% لت�صل اإىل حوايل 1،414 مليار ريال �صعودي )377.3 مليار دولر اأمريكي(. وقد �صجلت 

عام  اآخر  مع  مقارنة  تراجعاً،  واملناجم  والتعدين  الت�صييد  قطاعي  من  لكل  املمنوحة  القرو�س 

2016 ، بن�صبة 3% و11.7% على التوايل. وباملقابل �صجلت القرو�س املمنوحة لكل من القطاعات 

التالية ارتفاعاً يف نهاية الف�صل الأول ل�صنة 2017 مقارنًة مع اآخر 2016: اخلدمات )3.9%( والنقل 

والت�صالت )16.2%( واملياه والكهرباء والغاز واخلدمات ال�صحية )%13.1(.

املوجودات  اإجمايل  بلغ 

التجارية  امل�صارف  يف  

الف�صل  نهاية  يف 

  2017 ل�صنة  الأول 

604.6 مليار دوالر  حوايل 

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

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

مال وم�سارف

بلغ جمموع الودائع يف نهاية الف�صل الأول ل�صنة 2017 حوايل 1،609 مليار ريال �صعودي )429.1 

مليار دولر اأمريكي( م�صجلً تراجعاً بن�صبة 0.5% مقارنة مع نهاية 2016. ول بد من الإ�صارة اإىل 

 Time and( اأنه ومع نهاية الف�صل الأول ل�صنة 2017 تراجعت الودائع التجارية الزمنية والدخارية

saving deposits( والتي �صكلت حوايل 28.9% من اإجمايل الودائع، بن�صبة 5.5% مقارنة مع نهاية 
الف�صل الرابع ل�صنة 2016، وذلك ب�صبب تراجع ودائع كل من الهيئات احلكومية بن�صبة 6.6% )اأو 

ما يعادل 3.9 مليار دولر اأمريكي( و�رشكات واأفراد بن�صبة 4.6% )اأو ما يعادل 3.3 مليار دولر اأمريكي(. 

يف حني بلغت ن�صبة قرو�س القطاع اخلا�س اإىل جمموع الودائع )loan-to-deposit ratio(، حوايل 

87.9% يف نهاية  الف�صل الأول من عام 2017، حمافظة على م�صتوى اأدنى من ن�صبة 90% اأو احلد 

الأق�صى امل�صموح به من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. 

خلل  الودائع  اإجمايل  بلغ 

الف�صل الأول ل�صنة 2017 

دوالر  مليار   429.1 حوايل 

�أمريكي.
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

Bankmed Market & Economic Research Division

مال وم�سارف

بلغت اأرباح امل�صارف التجارية الرتاكمية يف نهاية الف�صل الأول ل�صنة 2017  حوايل 11.3 مليار 

الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %2.8 بن�صبة   تراجعاً  م�صجلًة  اأمريكي(  دولر  مليار   3( �صعودي  ريال 

اأ�صا�صي اإىل ا�صتمرار عدد من امل�صارف الأ�صا�صية بزيادة  من العام ال�صابق. ويعود ذلك ب�صكل 

.)loan-loss provisions( م�صاريف خم�ص�صات التمويل

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

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

Bankmed Market & Economic Research Division

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

مال وم�سارف

ملحة عامة عن �لقرو�س �لعقارية خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2017

اأظهرت ن�رشة اإح�صائية �صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي عن ارتفاع القرو�س العقارية 

املمنوحة من قبل امل�صارف التجارية اإىل الأفراد وال�رشكات بن�صبة 2.7% يف نهاية الف�صل الأول 

ل�صنة 2017 مقارنًة مع نهاية الف�صل الرابع من عام 2016 لت�صل اإىل 212.5 مليار ريال �صعودي 

)56.7 مليار دولر اأمريكي(.

�صكلت القرو�س العقارية املمنوحة للأفراد حوايل 52.9% من اإجمايل القرو�س العقارية 

يف نهاية الف�صل الأول ل�صنة 2017  لت�صل اإىل 112.5 مليار ريال �صعودي )30 مليار 

دولر اأمريكي(، م�صجلًة ارتفاعاً بن�صبة 1.8% مقارنة مع نهاية 2016.

  2017 ل�صنة  الأول  الف�صل  نهاية  يف  لل�رشكات  املمنوحة  العقارية  القرو�س  �صجلت 

ريال �صعودي )26.7  اإىل 100 مليار  2016 لت�صل  اآخر  3.9% مقارنة مع  بن�صبة  ارتفاعاً 

مليار دولر اأمريكي(، م�صكلًة حوايل 47.1% من اإجمايل القرو�س العقارية.

العقارية  القرو�س  ارتفعت 

بن�صبة 2.7% خلل الف�صل 

لت�صل   2017 ل�صنة  الأول 

دوالر  مليار   56.7 اإىل 

�أمريكي.

العقارية  القرو�س  ارتفعت 

بن�صبة  للأفراد  املمنوحة 

الف�صل  نهاية  يف   %1.8
لت�صل   2017 ل�صنة  الأول 

اإىل 30 مليار دوالر �أمريكي.

العقارية  القرو�س  بلغت  

يف  لل�رشكات  املمنوحة 

نهاية الف�صل الأول ل�صنة 

مليار   26.7 حوايل    2017

دوالر �أمريكي.
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

Bankmed Market & Economic Research Division

مال وم�سارف

امل�صدر: موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

اأ�سواق مالية

Bankmed Market & Economic Research Division

امل�صدر: ال�صوق ال�صعودي للأوراق املالية )تداول( - البنك الدويل

تراجع موؤ�رش تداول يف 

الأول  الف�صل  نهاية 

بن�صبة   2017 ل�صنة 

2.9% مقارنة مع نهاية 
.2016

ملحة عامة عن �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2017 ح�سب 
�لتقرير �لف�سلي �ل�سادر عن تد�ول

مع  مقارنة    2017 ل�صنة  الأول  الف�صل  نهاية  2.9% يف  بن�صبة  انخفا�صا  تداول  موؤ�رش  �صجل 

نهاية 2016 لي�صل اإىل 7،001.6 نقطة. وقد �صهد الف�صل الأول ل�صنة 2017 انخفا�صاً يف اأداء 

موؤ�رش 13 قطاع من اأ�صل 20. اأما اأبرز القطاعات التي �صجلت تراجعاً يف موؤ�رشها فقد جاءت 

على ال�صكل التايل: امل�صارف )-4.3%(، املواد الأ�صا�صية )-2.4%(، اإدارة وتطوير العقارات )-%3.5(. 

 %3 بن�صبة  ارتفاعاً  املتداولة  العقارية  ال�صناديق  وقطاع  التاأمني  قطاع  موؤ�رش  �صجل  وباملقابل، 

اأنه وخلل الف�صل الأول ل�صنة 2017، قام �صندوق  اإىل  و16.7% على التوايل. ل بد من الإ�صارة 

اجلزيرة موطن ريت واملنطوي �صمن قطاع ال�صناديق العقارية املتداولة، بطرح 11.8 مليون �صهم 

 31.5( ريال �صعودي  118 مليون  اأو بح�صيلة  الواحد  لل�صهم  ريالت   10 ب�صعر  الأويل  للكتتاب 

مليون دولر اأمريكي( لإجمايل قيمة الكتتاب.   
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

نهاية  )Market Capitalization( يف  املُ�صدرة  للأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت  • قد 
الف�صل الأول ل�صنة 2017 حوايل 1،638 مليار ريال �صعودي )436.8 مليار دولر اأمريكي( 

م�صجلة تراجعاً بن�صبة 2.6% مقارنة مع نهاية 2016. 

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

اأ�سواق مالية

ال�صوقية  القيمة  بلغت 

للأ�صهم املُ�صّدرة  يف نهاية 

  2017 ل�صنة  الأول  الف�صل 

دوالر  مليار   436.8 حوايل 

عدد الصفقات�أمريكي.

    فيما يلي ن�ساط �أبرز �ل�رصكات �ملدرجة خالل �لف�سل �الأول لعام 2017 

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

عدد االسهم املتداولة

عدد االسهم املتداولة

امل�صدر: ال�صوق املالية ال�صعودية

�صمن  وذلك  املوازية  لل�صوق  تداول  من�صة   اإطلق  )فرباير/�صباط(  �صهر  �صهد  وقد 

خطة تطوير ال�صوق املالية ومتا�صياً مع اأهداف وروؤية اململكة 2030. ول بد من الإ�صارة 

تراجعاً  املتداولة  الأ�صهم  قيمة  �صجلت   ،2017 ل�صنة  الأول  الف�صل  وخلل  اأنه  اإىل 

بن�صبة 31.7%  مقارنة مع الف�صل الأول ل�صنة 2016 لت�صل اإىل حوايل 251.5 مليار 

الأ�صهم  عدد  يف  تراجع  مع  ذلك  ترافق  وقد  اأمريكي(.  دولر  مليار   67( �صعودي  ريال 

املتداولة خلل الف�صل الأول من عام 2017 اإىل 13.3 مليار �صهم من 20.4 مليار �صهم 

مت تداولها خلل الف�صل الأول ل�صنة 2016. 
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الن�رشة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

الف�سل االأول - 2017

اأ�سواق مالية

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

القيمة ال�سوقية

)مليون ريال(

قيمة اال�سهم

املتداولة )مليون ريال(
ال�سعر العائد

العائد على

ال�سهم )ريال(

لقيمة  ا / ل�سعر ا

الدفرتية

 P/B Value EPS (SAR) P/E Ratio
517،328

404،728

156،861

122،265

99،013

90،563

44،001

42،745

27،244

27،062

25،001

24،244

15،301

14،580

8،393

7،058

4،344

3،839

2،593

1،637،164

1،163،413

490،894

142،132

334،918

94،256

363،894

1،825،913

72،810

85،478

167،504

570،741

233،807

281،126

152،019

75،165

139،730

21،040

247،860

142،164

6،604،864

2،079،923،513

2،219،227،123

434،373،491

2،028،917،936

177،776،917

543،281،641

2،195،224،689

123،503،632

49،466،114

320،420،389

998،154،409

243،157،042

313،464،748

200،780،774

82،969،210

131،053،626

17،399،358

456،134،092

51،624

40،368

5،918

16،838

4،269

10،700

48،143

1،730

2،885

6،814

16،259

5،969

10،062

5،082

1،967

3،910

660

6،376

3،076

242،652
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ح�سب اإغالق 2017-3-31

االأ�سهم املتداولة القطاعات

عدد

ال�سفقات املنفذة

املواد االأ�سا�سية

البنوك

االت�ساالت

اإدارة وتطوير العقارات

املرافق العامة

اإنتاج االأغذية

التاأمني

اال�ستثمار والتمويل

الرعاية ال�سحية

الطاقة

ال�سلع الراأ�سمالية

جتزئة ال�سلع الكمالية 

اخلدمات اال�ستهالكية

النقل

اخلدمات التجارية واملهنية

جتزئة االأغذية

االأدوية

ال�سلع طويلة االأجل

االإعالم

�إجمايل �ل�سوق

عمليات  قيمة  بلغت 

عنها،  املعلن  ال�صتحواذ 

والتي قامت بها ال�رشكات 

ال�صعودية خلل الف�صل 

الأول ل�صنة  2017 حوايل 

245 مليون دوالر �أمريكي.

عمليات �ال�ستحو�ذ �لتي قامت بها �ل�رصكات �ل�سعودية خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2017 
Thomson Reuters كما وردت على موقع

Thomson Reuters : امل�شدر

بلغ عدد عمليات ال�صتحواذ خلل الفرتة املبينة اأعله 9 عملية. مت تنفيذ 8 عمليات داخل 

اململكة والإعلن فقط عن قيمة 4 منها بقيمه اإجمالية بلغت حوايل 245 مليون دولر 

اأمريكي. ومت تنفيذ عملية ا�صتحواذ واحدة يف ُعمان من دون الإف�صاح عن قيمة ال�صفقة. 

   Saudi Telecom Co. SJSC  )STC اأما اأبرز عملية متت خلل الفرتة املبينة اأعله كانت قيام

  .Sale Advanced Co. Ltd �رشكة  با�صتحواذ  الت�صالت  خدمات  قطاع  يف  والنا�صطة 

يلي  فيما   .%100 اإىل   %40 اإجمايل ح�صتها من  لرتفع  الإلكرتونيات  والنا�صطة يف قطاع 

عمليات ال�صتحواذ املُعلن عن قيمتها خلل الف�صل الأول ل�صنة 2017 كما وردت على 

 :Thomson Reuters

Bankmed Market & Economic Research Division

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 
ُ
اأ

بحثاً او ا�صت�صارة او تو�صية يف جمال 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             

                 


