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 1 الصفحة 

كان اداء االقتصاد جيداً بشكل عام في الربع الرابع من العام الماضي، ويعععود كلعش بشعكعل رإعيعسعي  لع  
النمو القوي في القطاع النفطي. عل  الصعيد االخر، سجل القطاع العخعاغ رعيعر العنعفعطعي تعبعاطع اً معنعك 

 منتصف العام الماضي عل  خلفية زيادة جهود ضبط الميزانية العامة.

م، و 6102تشير العديد من م شرات االقتصاد الكلي ال  استمرار هكا التباط  في الربع االول من ععام 
بالتحديد في نسب نمو المجاميع النقدية عل  أساس سنعوي. بعااضعافعة الع  كلعش انعخعفعضعت مع شعرات 

 االنفاق الخاغ ال  معدالت سالبة.   

اظهرت م شرات مناخ االعمال ككلش انخفاًضا،  ال انها بدأت في االستقرار م خراً مما يشير ال  تعوسعع 

 اقتصادي معتدل. 

% في شهر مارس نتيعجعة 3.2% ال  6.2أرتفع م شر تضخم تكلفة المعيشة بنهاية العام الماضي من 

 ألسعار الطاقة الجديدة التي فرضتها الحكومة بداية العام الجاري.

تراجع النشاط العقاري بشقيه السكني والتجاري في العمعمعلعكعة بشعكعل  تعدريعجعي معنعك كروتعه فعي ععام 
سعنعوات اراجعع العرسعم  2-5م،  ال انه اليزال عند مستويات أعل  من تلش العتعي شعوهعدت قعبعل 6103

 البياني ادناه(.

مليون برميل يوًما، وتشكل الصادرات معنعهعا معا يعزيعد  01.6استقر انتاج المملكة من النفط الخام بنحو 
م 6105مليون برميل يومًيا. كما ان أنتاج أوبش قد ارتفع م خًرا ال  مستويات منتصعف ععام  5.5عن 

 القياسية. 

نعقعطعة أسعاس  311انخفضت عالوة سعر صرف اللاير السعودي لعقود االثني عشر شهًرا اآلجلة الع  
نقطة أساس في شهر يناير الماضي. ومن جهة أخرى أدى انعحعسعار السعيعولعة  0111بعد ارتفاعها ال  

نعقعطعة  031المالية في اسواق رأس المال المحلية ال  توسيع الفارق بين السعابعيعور و العاليعبعور الع  

 أساس.

 االقتصاد السعودي: 

 نمو متباطئ لالقتصاد ولكن في المسار التوسعي 
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 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

تراجعت قيم الصفقات العقارية للقطاعييين 

السكني والتجاري )عليى اسيام ميتيوسيط 

% تيقيرييبيًا وذليك 21شهرًا( بمعيدل  12

م، 2211منذ ذروتها في منيتيصيف عيام 

إال ان قيم الصفقات التزال اعيليى بيثي ثية 

 سنوات 6اضعاف قيمتها قبل 
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 الناتج المحلي ااجمالي لالقتصاد و القطاعات الم سسية

 : الناتج المحلي ااجمالي الحقيقي لالقتصاد والقطاع النفطي0الرسم البياني 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ل قتصاد، % التغير الربعي على اسام سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي، % التغير الربعي على اسام سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، % التغير الربعي 

 اسام سنوي

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للقطاع الخاص غير النفطي، % التغير

 الربعي على اسام سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : الناتج المحلي ااجمالي الحقيقي واالسمي للقطاع الخاغ6الرسم البياني 

 رير النفطي                     

% بنهايية اليعيام اليمياضيي واسيتيقير ميعيدل نيميوه 3.2النفطي تباطؤاً إلى 

%، وهو نفم المستيوى اليذي بيليغيا فيي اليربي  8.8االسمي عند مستوى 

 م. 2218الثالث من عام 

كان اداء االقتصاد جيداً بشكل عام في الرب  الراب  من اليعيام اليمياضيي، 

% مقارنة بنفم الفتيرة مين 3.6حيث سجل االقتصاد نمواً حقيقياً بمعدل 

العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الينيميو اليقيوي فيي اليقيطياع 

% على اسام سنوي(.  سجل نمو اليقيطياع اليخياص غييير 3.7النفطي )

 م6105: تقسيم الناتج المحلي ااجمالي للربع الرابع لعام 2الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي ل قتصاد

 النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص غير النفطي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : الناتج المحلي ااجمالي لالقتصاد والقطاع الخاغ رير النفطي3الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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 المجاميع النقدية، ونمو القروض والوداإع لدى البنوش التجارية

 (0: معدل نمو القاعدة النقدية و  جمالي عرض النقود ان0الرسم البياني 

 القاعدة النقدية، % التغير على اسام سنوي

 (، % التغير على اسام سنوي1عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 (، % التغير على اسام سنوي2عرض النقود )ن

 (، % التغير على اسام سنوي3عرض النقود )ن

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نمو القروض  ل  القطاع الخاغ2الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 إجمالي الودائ  لدى البنوك التجارية، % التغير على اسام سنوي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نمو الوداإع لدى البنوش التجارية3الرسم البياني 

 (2( و ان6: معدل نمو المجاميع النقدية ان6الرسم البياني 

ألول مرة خ ل السنة في شهر مارم. وفيي اليميقيابيل، سيجيليت ميعيدالت 

النمو إلجمالي القروض المصرفية إلى القطاع اليخياص نيميواً قيويياً عيليى 

 في شهر مارم.  12.8اسام سنوي بلغ %

بدأت معدالت النمو للمجامي  النقدية بالتبياطيؤ مين الينيصيف اليثيانيي مين 

العام الماضي، واستمر هذا التباطؤ حتى اصبح معدل الينيميو سيليبيييا  فيي 

الرب  االول من العام الجاري. وينطبق هذا ايضا  عليى اجيمياليي اليودائي  

لدى البنوك، حيث سجلت الودائ  معدل نمو ايجابي على اسيام شيهيري 

 قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % التغير على اسام سنوي

 إجمالي الودائ  لدى البنوك التجارية، % التغير على اسام شهري قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص، % التغير على اسام شهري
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 نسبة القروض  ل  الوداإع لدى البنوش التجارية

 : نسبة القروض  ل  الوداإع في القطاع الخاغ0الرسم البياني 

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبا )%( من إجمالي الودائ  لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبا )%( من إجمالي الودائ  لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : نسبة القروض  ل  الوداإع عل  المدى الطويل2الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 إجمالي القروض إلى القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كنسبا )%( من إجمالي

 الودائ  لدى البنوك

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 للقروض  ل  الوداإع عل  المدى الطويل : المعدل الكلي3الرسم البياني 

 : نسبة القروض  ل  الوداإع في القطاع الحكومي6الرسم البياني 

% وهيو 12.2% إليى 8.7معدل القروض إليى اليودائي  السييياديية مين 

 مستوى ال يزال منخفضا نسبياً اذا ما قورن بالمستويات التاريخية. 

نتيجة لتباطؤ النمو في إجمالي اليودائي  ليدى اليبينيوك واليزييادة فيي نيميو 

% فيي 82.9القروض المصرفية، ارتف  معدل القروض إلى الودائ  من 

% في شهر مارم من العيام اليجياري. 88.28م إلى 2218شهر يونيو 

ومن جهة اخرى، فقد ادى إصيدار السينيدات اليحيكيومييية إليى زييادة فيي 

 القروض إلى القطاع الخاص، كنسبا )%( من إجمالي الودائ  لدى البنوك

 القروض إلى القطاع الحكومي، كنسبا )%( من إجمالي الودائ  لدى البنوك
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 المركز المالي لم سسة النقد العربي السعودي اساما(: العناصر الرإيسية للموجودات والمطلوبات

 “ساما”: احتياطي النقد االجنبي لدى 0الرسم البياني 

 عل  المدى الطويل“ ساما”:  جمالي الوداإع الحكومية لدى 3الرسم البياني  عل  المدى الطويل“ ساما”: احتياطي النقد االجنبي لدى 2الرسم البياني 

 “ساما”:  جمالي الوداإع الحكومية لدى 6الرسم البياني 

م، وذلك نيتيييجية 2218الملحوظ الذي شهدتا خ ل النصف االول من عام 

 إلجراءات التصحيح المالية و تمويل العجز المالي عبر اصدار السندات.

شهد احتياطي النقد االجنبي المتمثل في موجودات مؤسسة النقيد تيراجيعياً 

م، فيما شهدت الث ث اشهر االولى من اليعيام اليجياري 2218خ ل عام 

تباطؤاً في التدفقات الخارجة ، فيما بدأت الودائ  الحيكيومييية )ميطيليوبيات 

مؤسسة النقد العربي السعودي( بياالسيتيقيرار تيدرييجييياً بيعيد االنيخيفياض 

 ، مليار لاير، المحور االيسر“ساما”اجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

 ، مليار لاير، المحور االيمن“ساما”التغير الشهري الحتياطي النقد االجنبي لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير، المحور االيسر“ساما”اجمالي الودائ  الحكومية لدى 

 ، مليار لاير، المحور االيمن“ساما”التغير الشهري للودائ  الحكومية لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 ، مليار لاير“ساما”اجمالي الودائ  الحكومية لدى  ، مليار لاير“ساما”اجمالي احتياطي النقد االجنبي لدى 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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 م شرات االنفاق الخاغ و التجارة االجنبية الغير نفطية

 : عمليات نقاط البيع0الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 : عمليات اجهزت الصراف االلية6الرسم البياني 

نمو الصادرات غير النفطية سالبة، ولكنها تيظيهير بيوادر االسيتيقيرار فيي 

الرب  االول من هذا العام . في حين يعكيم الضيعيف فيي نيميو اليواردات 

 التباطؤ في االقتصاد المحلي.

انخفض النمو السنوي لعمليات اجهزة الصراف اآللييية وعيميليييات نيقياط 

البي  في شهر فبراير، إال انها عاودت االرتفاع جزئياً في شيهير ميارم، 

ويرج  ذلك نسبياً إلى االرتفاع اليكيبييير فيي حيجيم االنيفياق خي ل شيهير 

م )مكافيةة اليراتيبييين(. التيزال ميعيدالت 2218فبراير من العام الماضي 

 : نمو الواردات3الرسم البياني  : نمو الصادرات الغير نفطية 2الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 الصادرات الغير نفطية، % التغير على اسام سنوي

 المتوسط المحرك لث ث اشهر، % التغير على اسام سنوي

 الواردات، % التغير على اسام سنوي

 المتوسط المحرك لث ث اشهر، % التغير على اسام سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 عمليات نقاط البي ، % التغير على اسام سنوي

 المتوسط المحرك لث ث اشهر، % التغير على اسام سنوي

 عمليات السحب من اجهزت الصراف االلية، % التغير على اسام سنوي

 المتوسط المحرك لث ث اشهر، % التغير على اسام سنوي
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 م شرات مناخ االعمال للقطاع الخاغ الغير نفطي

 : الم شر المركب لمديري المشتريات0الرسم البياني 

 المركب لمديري المشتريات“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المتوسط المحرك لث ث اشهر

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات لإلنتاج“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المتوسط المحرك لث ث اشهر

 المصدر: شركة ماركت

 : م شر مديري المشتريات لإلنتاج6الرسم البياني 

إلى استمرار التوس  االقتصادي. من ناحية أخرى، فقد ارتد مؤشر اسعيار 

االنتاج في شهر ابريل مشيراً اليى احيتيميالييية تي يشيي اليقيوة االنيكيمياشييية 

 للتباطؤ االقتصادي.

هدأ مؤشر مناخ االعيميال خي ل اليفيتيرة السيابيقية، إال ان هينياك بيعيض 

ع مات االستقرار في نتائج مؤشر مديري المشتريات السيعيودي لشيهير 

مارم. اضافة إلى ذلك اليزال المؤشر المركب لمديري اليميشيتيرييات و 

نقيطية، ميميا يشييير  82مؤشر اإلنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة اعلى من 

 : م شر مديري المشتريات ألسعار االنتاج3الرسم البياني  : م شر مديري المشتريات للطلبات الجديدة2الرسم البياني 

 المصدر: شركة ماركت

 لمديري المشتريات للطلبات الجديدة“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المتوسط المحرك لث ث اشهر

 لمديري المشتريات ألسعار االنتاج“ بنك االمارات دبي الوطني”مؤشر 

 المتوسط المحرك لث ث اشهر

 المصدر: شركة ماركت
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 م شر تكلفة المعيشة وأسعار الجملة

 : تضخم أسعار المستهلش االرقم القياسي لتكلفة المعيشة(0الرسم البياني 

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على اسام سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، % التغير على اسام سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار الجملة، % التغير على اسام سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 : تضخم أسعار المستهلش وأسعار الجملة6الرسم البياني 

الوقود ... وغيرها، باإلضافة إليى اسيعيار الينيقيل(. فيي اليميقيابيل، التيزال 

المؤشرات االخرى ألسعار المستهلك تظهر بيعيض اليتيراجي  ليميسيتيوييات 

 التضخم بشكل عام.

ارتفعت مؤشرات تكلفة المعيشة )اسعار المستهلك( واسعار الجميلية مينيذ 

بداية العام الجاري نتيجة لسياسة تخفيض الدعم التي اتبعيتيهيا اليحيكيومية. 

ويظهر هذا وبشكل واضح في المؤشرات الفرعيية واليتيي تشيتيميل عيليى 

االسعار المتةثرة بهذه السياسة بشكل مباشر )اسيعيار اليمييياه، اليكيهيربياء، 

 : م شر تكلفة المعيشة لقسم التأثيث والنقل 3الرسم البياني  : م شر تكلفة المعيشة لقسم الغكاء و السكن 2الرسم البياني 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم األغذية والمشروبات،

 % التغير على اسام سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم السكن والمياه والكهرباء

 وانواع الوقود االخرى، % التغير على اسام سنوي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم تةثيث وتجهيزات المنزل

 وصيانتها، % التغير على اسام سنوي

 مؤشر التضخم ألسعار المستهلك، المؤشر الفرعي لقسم النقل، % التغير على

 اسام سنوي
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 (0/6انشطة العمليات في السوق العقارية ا

 : م شر الصفقات العقارية العام للمملكة0الرسم البياني 

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 : م شر الصفقات العقارية لمنطقة الرياض6الرسم البياني 

نشاط العمليات العقارية خ ل السنوات الست الماضية وبشكل ملحوظ فيي 

 منطقة مكة المكرمة تليها المنطقة الشرقية.

تراج  النشاط العقاري بشقيا السكني والتجاري في المملكة تدريجياً مينيذ 

م، وقد انخفض إجمالي قيمية الصيفيقيات اليعيقياريية 2211ذروتا في عام 

ميليييار  36.6ملييار لاير مين  27.7شهر( لـ  12)على اسام متوسط 

م. وارتيفي  2211لاير في ذروة النشاط العقاري في شهر سبتمبير ليعيام 

 : م شر الصفقات العقارية للمنطقة الشرقية3الرسم البياني  : م شر الصفقات العقارية لمنطقة مكة المكرمة2الرسم البياني 

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر
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 (6/6انشطة العمليات في السوق العقارية ا

 : م شر الصفقات العقارية العام للمملكة االقطاع السكني(2الرسم البياني  : م شر الصفقات العقارية العام للمملكة االقطاع التجاري(5الرسم البياني 

العمليات العقارية على االراضي البيييضياء )غييير اليميسيتيخيدمية( تيحيظيى 

من إجمالي قيمة العمليات العقارية لليقيطياعييين  92بنصيب االسد بنسبة %

 م.2216السكني والتجاري خ ل الرب  االول من العام الجاري 

م 2211اثر االنخفاض في انشطة العمليات العقارية منذ منيتيصيف عيام 

على القطاعين السكني والتجاري على حد سيواء. إال ان إجيمياليي قيييمية 

الصفقات العقارية للقطاع التجاري قد عاود االرتفاع خ ل الرب  األخييير 

م والربي  االول مين اليعيام اليجياري. والتيزال 2218من العام الماضي 

 : قيمة صفقات االراضي كنسبه ا%( من  جمالي قيمة8الرسم البياني  : قيمة الصفقات العقارية للقطاعين السكني والتجاري5الرسم البياني 

 م(6102الصفقات العقارية االربع األول من عام                     

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 القطاع السكني، مليون لاير

 القطاع التجاري، مليون لاير

 قيمة صفقات االراضي

 قيمة الصفقات العقارية االخرى

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، المحور االيمن 12عدد الصفقات العقارية المنفذه، ألف، المتوسط المتحرك لـ

 المصدر: وزارة العدل، الرياض المالية

 شهر، 12قيمة الصفقات العقارية المنفذه، مليون لاير، المتوسط المتحرك لـ

 المحور االيسر
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  حصاإيات اسواق النفط: اانتاج، التصدير، التكرير و األسعار 

 :  نتاج وتصدير المملكة من النفط الخام0الرسم البياني 

 إنتاج المملكة من النفط الخام، الف برميل يومياً 

 صادرات المملكة من النفط الخام، الف برميل يومياً 

 (JODIالمصدر: بلومبيرغ، مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات )

 مخرجات معامل التكرير في المملكة، الف برميل يومياً 

 (JODI)المصدر: مبادرة المنظمات المتحدة للبيانات 

 : مخرجات معامل التكرير في المملكة6الرسم البياني 

ميليييون بيرميييل  2.8التوس  في انتاج المصافي السعودية ليبيليغ مسيتيوى 

م. وارتف  انتاج منظمة الدول المصدرة للنفيط 2216يوميا  في شهر فبراير

مليون برميل يومياً فيي شيهير ابيرييل،  33.2)أوبك( مرة اخرى لمستوى 

 م.2218وهي مستويات انتاج لم تشاهد منذ منتصف عام 

ميليييون بيرميييل  12.2استقر مستوى انتاج النفط الخام السيعيودي عينيد 

 12.6يومياً تقريبا ، وهو مستوى أقل من ذروة االنتاج  واليتيي بيليغيت  

م. التيزال صيادرات الينيفيط اليخيام 2218مليون برميل يومياً في يونيو 

مليون برميل يوميا  منذ نهاية العام اليمياضيي. اسيتيمير  7.8فوق مستوى 

 : أسعار النفط3الرسم البياني  :  جمالي  نتاج أوبش من النفط الخام 2الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام، الف برميل يومياً 

 إجمالي إنتاج أوبك من النفط الخام، يشمل انتاج اندونيسيا، الف برميل يومياً 

 م(2218)انضمت اندونيسيا إلى منظمة أوبك في شهر ديسمبر من عام 

 سعر النفط لخام برنت

 سعر النفط لخام غرب تكسام

 المصدر: بلومبيرغ
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 أسعار الصرف األجنبية: م شرات معدالت الصرف اآلجلة و الفعالة 

 : سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير0الرسم البياني 

 شهر( 06السعودي ا                    

 شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير )

 المصدر: بلومبيرغ

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح لللاير السعودي

 مؤشر سعر الصرف االسمي المرجح لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 : معدل سعر الصرف الحقيقي الفعلي و االسمي لللاير السعودي6الرسم البياني 

لللاير انخفاضا  منذ بداية العام الجاري، وذلك لضعف الدوالر بشكيل عيام. 

وم  ذلك، فإن المنظور طويل األجل لمؤشر معدل سيعير الصيرف ليليلاير 

 اليزال يظهر مستويات مرتفعة.

 12انخفض معدل سعر الصرف اآلجل  لللاير السعودي مقابل الدوالر )

نقطة اسيام وذليك بيعيد ان بيليغ  122شهر( بشكل ملحوظ عند مستوى 

نقطة اسيام فيي شيهير يينيايير  10222الحد االعلى لعدة سنوات بحوالي 

من العام الجاري. فيما اظهر ميعيدل سيعير الصيرف اليميوزون تيجياريياً 

 : سعر الصرف اآلجل للدوالر األمريكي مقابل اللاير السعودي2الرسم البياني 

 شهر( في االجل الطويل 06ا                    

 : معدل سعر الصرف الحقيقي الفعلي و االسمي لللاير3الرسم البياني 

 السعودي في االجل الطويل                    

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان

 مؤشر سعر الصرف الحقيقي المرجح لللاير السعودي شهر( 12معدل سعر الصرف اآلجل للدوالر االمريكي مقابل اللاير )

 مؤشر سعر الصرف االسمي المرجح لللاير السعودي

 المصدر: بلومبيرغ، جي بي مورغان
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 أسعار الفاإدة: معدالت سوق النقد، سوق المال و معدالت البنش المركزي 

 أشهر( 2: السابيور مقابل الاليبور بالدوالر األمريكي ا0الرسم البياني 

 السايبور )معدل الفائدة المتداول بين المصارف السعودية(

 ال يبور ) معدل الفائدة المتداول بين المصارف في لندن(

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات( 8معدل اتفاقيات المبادلة باللاير السعودي )

 سنوات( 8معدل اتفاقيات المبادلة بالدوالر االمريكي )

 المصدر: بلومبيرغ

 سنوات(  5: اسعار الفاإدة التفاقيات المبادلة  ا6الرسم البياني 

خلفية االنخفاض في معدالت اتفاقيات المبادلة العياليمييية، إال ان ذليك أتيى 

بعد توس  الفرق مقارنة بمعدالت الفائدة التيفياقيييات اليميبيادلية االميرييكييية. 

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برف  سعر الفيائيدة اليرئيييسيي و ذليك 

 تماشياً م  بنك االحتياطي الفدرالي برف  سعر الفائدة نهاية العام الماضي.

أظهرت أسعار الفائدة السعودية لألجل القصير ارتفاعاً منيذ نيهيايية اليعيام 

الماضي، ويعود ذلك بشكل جزئي الى ارتفاع أسعار الفائيدة االميرييكييية، 

و بشكل أساسي الى انحسار السيولة في السوق. أظهير ميعيدل اتيفياقيييات 

لخمم سنوات تراجيعياً عيليى  ( Swapمبادالت أسعار الفائدة السعودي )

 : معدالت الفاإدة للبنوش المركزية لللاير السعودي و الدوالر3الرسم البياني  : منحن  عواإد السابور2الرسم البياني 

 المصدر: بلومبيرغ

 م 2216ابريل  28بتاريخ 

 م2218ديسمبر  31بتاريخ 

 معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكم  لمؤسسة النقد العربي السعودي

 معدل الفائدة المستهدف للبنك االحتياطي الفدرالي

 المصدر: بلومبيرغ
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 تداول:  حصاءات سوق األسهم السعودية  

 : م شر السوق الرإيسي0الرسم البياني 

 مؤشر السوق الرئيسي

 مؤشر السوق الرئيسي،  المتوسط المتحرك لعشرة اسابي  

 المصدر: بلومبيرغ

 قيمة التداوالت الشهرية، مليار لاير سعودي

 المصدر: تداول

 : قيمـة التداوالت6الرسم البياني 

(. واسيتيطياع QFIوعمليات المستثمرين االجانب المؤهلين لي يسيتيثيميار )

السوق حتى نهاية شهر أبريل من استعادة جمي  خسيارتيا تيقيرييبياً و ذليك 

 بقيادة كل من قطاع العقار و قطاع البتروكيماويات.

إن تعافي سوق األسهيم السيعيودي مين أدنيى نيقيطية ليا فيي يينيايير كيان 

احباً ألحيجيام تيداوالت ميعيتيدلية. تيجياوز صيافيي عيميليييات الشيراء  ُمص 

للمستثمرين االجانب اخيراً عمليات البي  فيي شيهير أبيرييل، وذليك بينياء 

( Equity Swapعلى أجمالي عمليات اتفاقيات ميبيادلية رأم اليميال )

 : أداء القطاعات في سوق االسهم منك بداية العام3الرسم البياني  : صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة والمستثمرين الم هلين 2الرسم البياني 

 المصدر: تداول

 صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة، مليون لاير سعودي

 صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين 

 المصدر: بلومبيرغ
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  حصاءات صناديق االستثمارية: أنواع الصناديق و  جمالي االصول

 :  جمالي االصول في الصناديق االستثمارية0الرسم البياني 

 إجمالي االصول في الصناديق االستثمارية السعودية المسجلة، مليار لاير

 سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 إجمالي االصول في صناديق سوق النقد، مليار لاير سعودي

 إجمالي االصول في صناديق االسهم، مليار لاير سعودي

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 :  جمالي االصول في صناديق االسهم و اسواق النقد6الرسم البياني 

مليار لاير سعودي، إال صناديق الينيقيد  31.9والتي انخفضت اصولها الى 

% مين 38.2ماتزال تشكل اكبر فئات الصناديق االستثمارية بحصة تبلغ 

 أجمالي أصول الصناديق االستثمارية.

أنخفض إجمالي أصول الصناديق االستثمارية المسجلة فيي اليربي  االول 

مليار لاير. لم يكن هيذا االنيخيفياض نيتيييجيًة  91.2من العام الجاري الى 

النخفاض أصول صناديق االسهم على خيليفييية انيخيفياض ميؤشير تيداول 

فقط،  ولكن ايضا كنتيجة لخروج السيييولية مين صينيادييق أسيواق الينيقيد 

 : التوزيع النسبي لألصول حسب نوع الصندوق3الرسم البياني  : عدد الصناديق االستثمارية 2الرسم البياني 

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

 إجمالي الصناديق 

 الصناديق المفتوحة

 المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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 6121تغطية خاصة: ر ية المملكة 

رؤيية اليميميليكية ” في الخامم و العشرين من شهر إبريل قامت حكومة المملكة برف  الغطاء عن خطتها 

لتحويل االقتصاد السعودي خ ل الخمسة عشر عياميا اليقيادمية. هيذه اليخيطية “ 2232العربية السعودية 

ييحيتيوي  1. الجدول 2232تتضمن نطاقاً واسعاً من األهداف االقتصادية التي يجب تحقيقها بحلول عام 

 على ملخص االهداف الرئيسية مصنفة بناًء على ست موضوعات رئيسية.

تعرض الخطة في مضمونها تعدي  على النموذج التقليدي ل قتصاد السعودي الذي تعد فييا اليدولية أحيد 

و أهيم   –% من السعوديين يعملون فيي اليقيطياع اليحيكيوميي 72حوالي   –أهم الُموِظفين في االقتصاد  

مصدر لإلنفاق في االقتصاد المحلي )االستثمار في البنية التحتية، الصحة، التعليم وما الى ذلك(. وعيليييا 

فإن الدولة ماتزال هي المحرك االساسي ل قتصاد. و بما أن العوائد المالية للدولة مرتبطة بيالينيفيط، فيإن 

اليى  2232انماط االنفاق الحكومي تظهر تةثرها بدورات السل  الهيدروكربونية. تهدف رؤية المميليكية 

تخفيض االعتماد على النفط بشكل كبير بالتزامن م  توجيا االقتصاد نحو مسار نمو عاٍل و مسيتيدام. و 

من المتوق  انجاز ذلك من خ ل تقوية اقتصاد القطاع الخاص المحلي بشيكيل كيبييير و تيخيفيييض حيجيم 

القطاع الحكومي و الدور الذي يلعبا في االقتصاد ككل. إن خصخصة الشركات الحكومية سيوف تيميثيل 

تيهيدف اليى تيعيزييز اليقياعيدة  2232جزءاً من االستراتيجية المعدة لتوجيا االقتصاد. إن رؤية المملكة 

الصناعية لكل من قطاع الصناعات التحويلية و قطاع التعدين من خ ل اليتيوسي  فيي اليقيدرة االنيتياجييية 

% من إجمالي الناتج المحلي( كميا 38المحلية، وهذا التوس  سوف يقلل االعتماد الكبير على الواردات )

 –انا سوف يزيد حصة الصادرات غير النفطية في نفم اليوقيت. إن االسيتيثيميارات اليميطيليوبية ييجيب 

ان تكون ممولة من قبل القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى سيبيييل اليميثيال ييميكين   –خ ف ما مضى 

، ومن الميميكين عيميل (PPP)فعل ذلك من خ ل الشراكة بين القطاع العام و الخاص او ما يعرف بال 

 ذلك ايضاً من خ ل زيادة مساهمة المستثمرين األجانب. 

بالتزامن م  هذه االجراءات، سيتم فصل الميزانية المالية عن النفط من خ ل زيادة العوائد غير النفطيية 

بشكل كبير، االمر الذي سوف يتضمن الخفض التدريجي إلعانات الطاقة ) االمير اليذي سيوف يسياعيد 

على كبح النمو المحلي المفرط في استه ك الطاقة( كما انيا سيوف ييتيضيمين فيرض ضيرائيب اليقيييمية 

 المضافة على استه ك السل  و الخدمات.

كما أنا من المرتقب تعزيز اقتصاد القطاع اليخياص واليذي بيدوره سيوف ييخيليق اليعيدييد مين اليفيرص 

الوظيفية للمواطنين، حيث ان التركيبة السكانية الحالية تظهر أن عيدد اليميواطينييين اليوقيعييين فيي اليفيئية 

عاًما بحسب القوانين الحالية( سوف تنيميو ميا بييين اكيثير مين  89الى  18العمرية المؤهلة للعمل ) من 

مليون شخص خ ل الخمسة عشر عاًما المقبلة. وعليا و بياالعيتيمياد  18مليون بقليل الى ما يقارب  11

2232: األهداف االقتصادية الرئيسية لرؤية السعودية 1الجدول   

تعرض الخطة في مضمونها تعدي  على 

 النموذج التقليدي ل قتصاد السعودي 

الى تخفيض  2232تهدف رؤية المملكة 

االعتماد على النفط بشكل كبير بالتزامن م  

توجيا االقتصاد نحو مسار نمو عالي و 

 مستدام

سيتم  فصل الميزانية المالية عين الينيفيط مين 

 خ ل زيادة العوائد الغير نفطية بشكل كبير 

تعزيز اقتصاد القطاع الخاص

الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي -

%68الى % 12الناتج المحلي من 

ارتفاع مساهمة المنش ت الصغيرة و المتوسطة -

%38الى % 22في إجمالي الناتج المحلي من 

تعزيز القاعدة الصناعية للصناعات 
التحويلية و التعدين

تنوي  العوائد الماليةمستدامةفرص عمل خلق 
خارج نطاق النفط

زيادة رأم المال القومي و االستثمار 
على المدى بعيد

 163زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية من -

تريليون لاير سنوًيا 1مليار إلى 

من اإلنفاق العسكري% 82عن توطين ما يزيد -

زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج -

%3المحلي إلى 

جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى  9.8إضافة -

اإلنتاج المحلي

رف  نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز -

%78إلى % 12من 

%7إلى % 11.6تخفيض معدل البطالة من -

رف  نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من -

%32إلى % 22

رف  نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة من -

الى المعدل % 3.8إجمالي الناتج المحلي من 

%8.7العالمي 

العامة من االستثمارات رف  قيمة أصول صندوق -

تريليونات لاير  7مليار إلى ما يزيد على  622

سعودي 

تنوي  العوائد التجارية
خارج نطاق النفط

%  82إلى % 16رف  الصادرات الغير نفطية من -

على االقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن -

مليون معتمر 32م يين الى  8المعتمرين من 
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% حاليا( سوف يكون هناك حاجة الى ما يقيارب 12على مزيد من التطور في مساهمة القوى العاملة ) 

 م يين وظيفة إضافية خ ل الخمسة عشر عاًما القادمة. 8الى  2.8

، حيث انا مين اليميزمي  2232لقد تم إعطاء دور خاص لصندوق االستثمارات العامة في رؤية المملكة 

ميليييار دوالر، و سيوف ييتيم ذليك  2822مليار دوالر اليى حيواليي  162زيادة أصول الصندوق من 

بالدرجة االولى من خ ل دمج شركة أرامكو في الصندوق. هذه االسيتيراتيييجييية اليتيوسيعييية ليليصينيدوق 

(. و عيليى 2سوف تجعلا واحًدا من أكبر الصناديق المؤسساتية على الصعيد العالمي ) الرسم اليبيييانيي 

اعتبار ان الصندوق سوف يتب  سياسة منظمة في توزي  االرباح على الدولة، وهذا يعنيي ان الصينيدوق 

سوف يقوم بامتصاص التةرجح الكبير في العوائد النفطية وسوف يساعد على فصل اليميييزانييية اليميالييية 

عن دورات السل  الهيدروكربونية. سوف يسمح هذا للدولة بتحديد إطار يمكن االعتماد عليا فيي اليميدى 

% مين شيركية 8المتوسط للتخطيط المالي. إضافة الى ما سبق، فإنا مين اليميخيطيط طيرح ميا ييقيارب 

ميليييار دوالر  2222أرامكو ل كتتاب العام، وعلى افتراض ان القيمة السوقية االجمالية ألرامكيو هيي 

يعرض الحجم المتيوقي   3مليار دوالر تقريًبا. الرسم البياني  122تقريًبا، فإن حجم الطرح سوف يعادل 

لهذا االكتتاب بالمقارنة م  أكبر االكتتاب التي تمت على المستوى العالمي و اليميحيليي. اكيتيتياب شيركية 

أرامكو يفوق أكبر اكتتاب على الصعيد العالمي بخمم مرات. هذه المقارنة تظهر احتمالية تيجيزئية هيذا 

االكتتاب على عدة مراحل، و الطرح في عدة اسوق مالية في المرحلة الواحيدة نيظيًرا ليميحيدوديية سيعية 

السوق المالية المحلية. ومن المؤكد فإن طرح شركة أرامكو في سوق االسهم المحيلييية سيوف ييكيون ذا 

%، كيميا ان حيجيم 62أثر إيجابي، حيث ان رأم المال المتداول في السوق سوف يزيد الى ما ييقيارب 

لألسواق الناشئة سيوف ييتيضياعيف اليى ميا  (MSCI)سوق االسهم السعودية في حال ضما إلى مؤشر 

 %.1يقارب 

تتضمن خطة تحول طموحة ل قتصاد السعودي ميوجيهيةل ليليميسيار  2232بشكل عام فإن رؤية المملكة 

الصحيح. م  ذلك فإن آلية التطبيق سوف تكون من االهمية التي ييجيب ميعيهيا أن تيقيوم اليدولية بيإييجياد 

التوازن المناسب لتحقيق التقدم الكاِف على المدى المتوسط دون إجهاد االقتصياد اليميحيليي عيليى اليميدى 

 القصير.

 : اكبر الصناديق السيادية0الرسم البياني  : نظرة الكتتاب شركة ارامكو6الرسم البياني 

 الصناديق السيادية

 صناديق التقاعد و الضمان االجتماعي

 المصدر: بلومبيرغ، تداول المصدر: معهد صناديق الثروة السيادية، بلومبيرغ

التركيبة السكانية الحالية تظهر الحاجة الى ما 

م يييين وظيييفية إضيافييية  8الى  2.8يقارب 

 خ ل الخمسة عشر عاًما القادمة 

من اليميزمي  زييادة أصيول الصينيدوق مينيت 

 مليار دوالر 2822مليار دوالر الى  162

االستراتييجييية اليتيوسيعييية ليليصينيدوق سيوف 

تجعلا واحًدا من أكبر الصناديق المؤسسياتييية 

 على الصعيد العالمي

إن النسبة المخطط طرحها ل كتتاب العام من 

ميليييار  122% تعادل 8شركة أرامكو وهي 

 دوالر تقريًبا 

احتمالييية تيجيزئية هيذا االكيتيتياب عيليى عيدة 

مراحل، وأن ييطيرح فيي عيدة اسيوق ميالييية 

 ضمن المرحلة الواحدة 

تتضمن خطة تحول  2232إن رؤية المملكة 

طموحة ل قتصاد السعيودي ميوجية ليليميسيار 

الصحيح وسوف تلعيب ألييية اليتيطيبيييق دوًرا 

 مهًما في هذه الرؤية 
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 نظرة سريعة عل  االقتصاد السعودي ... حقاإق وارقام

الفاإدةاسعار النفط، معدالت التضخم واسعار  الناتج المحلي االجمالي و الم شرات المالية  

 سوق االسهم السعودية الحساب الخارجي

العالمينمو الناتج المحلي ااجمالي الحقيقي   

 المصدر: بلومبيرغ، مؤسسة النقد العربي، الرياض المالية المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية، الرياض المالية

 المصدر: مؤسسة النقد العربي، الرياض المالية

 المصدر: بلومبيرغ

 المصدر: صندوق النقد الدولي

م بشكل ملحوظ اليى 2216نتوق  تباطؤ نمو االقتصاد السعودي في عام 

% وذلك بسبب إجراءات التصحيح المالية و خفض إعانات الطاقية. 1.3

% 1.6م نتوق  تحسناً في معيدل الينيميو اليى 2217اما فيما يخص عام 

وذلك على خلفية االرتفاع التدريجي ألسعار النفط و انيخيفياض اليتيحيفيظ 

% فيي 3.9في الموقف المالي. كما نتوق  ارتفاع معدالت التضخم اليى 

 م.2217% في عام 8.1م و 2216عام 

بناًء على مرئيات صندوق النقد الدولي حيول أداء االقيتيصياد فيي ربييي  

% فيي 3.2م فإنا من المتوق  نمو االقيتيصياد اليعياليميي بيميعيدل 2216

م. هذا التحسن متوق  ان ييكيون ميدعيومياً 2217% في 3.8م و 2216

باقتصادات االسواق الناشئة حيث ان أوضياع بيعيض هيذه االقيتيصيادات 

التي كانت تعاني من ضغوطات بدأت باالستقرار تدريجياً. من اليميتيوقي  

% فيي 1.6م و 2216% في عام 1.1نمو االقتصادات الناشئة بمعدل 

 م.2217عام 

2017* 2016* 2015 2014 2013 2012

إجمالي الناتج المحلي الحقيفي

1.6 1.3 3.4 3.6 2.7 5.4 إجمالي االقتصاد

2.0 1.5 3.7 5.4 7.0 5.5 القطاع الخاص الغير نفطي

2.0 1.5 3.3 3.7 5.1 5.3 القطاع الحكومي

1.0 1.0 3.1 2.1 -1.6 5.1 القطاع النفطي

الميزان المالي و الدين العام

-205 -330 -367 -71 180 374 رصيد المالية العامة )مليار لاير سعودي(

-7.8 -13.9 -15.0 -2.5 6.5 13.6 الميزان المالي )%  من إجمالي الناتج المحلي(

320 252 142 44 60 99 الدين العام ) مليار لاير سعودي(

12.2 10.6 5.8 1.6 2.2 3.6 الدين العام ) % من إجمالي الناتج المحلي(

2017* 2016* 2015 2014 2013 2012

اسعار النفط وحجم االنتاج )متوسط سنوي(

53.0 41.0 53.7 99.5 108.7 111.7 سعر النفط لخام برنت )دوالر للبرميل(

51.0 39.0 48.8 92.9 98.0 94.1 سعر النفط لخام غرب تكساس )دوالر للبرميل(

52.0 40.0 49.5 96.2 105.9 109.5 سعر سلة أوبك )دوالر للبرميل(

10.4 10.3 10.2 9.7 9.6 9.8 إنتاج المملكة من النفط )مليون برميل يومياَ(

معدالت التضخم واسعار الفائدة )بنهاية السنة(

4.70 3.90 2.18 2.68 3.52 2.87 تضخم مؤشر اسعار المستهلك )متوسط سنوي(

2.90 2.50 1.55 0.86 0.96 0.99 سايبور، لثالث اشهر )الريال السعودي

1.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.25 الريبو العكسي

3.00 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 الريبو االساسي

2017* 2016* 2015 2014 2013 2012

الحساب الجاري و الحساب التجاري

240 105 177 690 835 925 الميزان التجاري )مليار لاير سعودي(

9.1 4.4 7.2 24.4 29.9 33.6 الميزان التجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

-147 -241 -201 277 508 618 الحساب الجاري )مليار لاير سعودي(

-5.6 -10.2 -8.2 9.8 18.2 22.4 الحساب الجاري )% من الناتج المحلي االجمالي(

04/17 04/16 2015 2014 2013 2012

االرقام الرئيسية )نهاية الفترة(

n.a. 0.3 -14.6 0.7 30.2 9.3 العائد االجمالي كنسبة %

14.1 15.7 15.9 18.2 16.4 14.4 السعر للعائد

1.5 1.6 1.6 2.1 2.0 1.8 السعر للقيمة الدفترية

10.7 10.1 10.2 11.5 12.2 12.3 العائد على حقوق المساهمين

 السعر للعائد = السعر/العائد على السهم ، السعر للقيمة الدفترية = السعر/القيمة الدفترية

 م )النسب اآلجلة المجم  عليها(2217تم احتساب جمي  النسب على اسام تتابعي باستثناء التوقعات لعام 

2017* 2016* 2015 2014 2013 2012

3.5 3.2 3.1 3.4 3.3 3.4 العالمي

2.0 1.9 1.9 1.8 1.2 1.5 االقتصادات المتقدمة

2.5 2.4 2.4 2.4 1.5 2.8 الواليات المتحدة االمريكية

1.6 1.5 1.6 0.8 -0.4 -0.6 منطقة اليورو

-0.1 0.5 0.5 -0.1 1.6 1.4 اليابان

2.2 1.9 2.2 2.9 1.7 0.2 المملكة المتحدة

4.6 4.1 4.0 4.7 5.0 4.9 اقتصادات االسواق الناشئة

6.2 6.5 6.9 7.4 7.7 7.7 الصين

7.5 7.5 7.3 7.3 6.9 3.2 الهند

0.8 -1.8 -3.7 0.7 1.3 3.4 روسيا

0.0 -3.8 -3.8 0.1 2.7 0.9 البرازيل

 * توقعات
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 بيان إخ ء المسؤولية:

تم جم  المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بةنا موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

 لضمان أن الوقائ  الواردة في هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات  الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، وم 

ذلك فةن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجا الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات 

الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطة. هذا التقرير ليم، وليم المقصود با أن يفسر على أنا،  عرض للبي  أو تقديم 

 ر. عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليا، فإنا يجب عدم االعتماد على دقة، عدالة ، أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقري

الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياتا، و لن تكون الرياض 

المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن 

 أو محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة لها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية

 .األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

تالي وبال -كما في تاريخ هذا التقرير فقط  -اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية 

فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليم هنالك أي ضمان بةن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة م  أية آراء او التنبؤات او 

 التوقعات  واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير  يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن  هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخض  لبعض

 .المخاطر وعدم التةكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتةثر بالتغييرات. األداء السابق ليم 

 .بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طاب  عام وال يعتبر  ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنا ال يقصد 

بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال يةخذ بعين االعتبار الوض  المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو 

االحتياجات الخاصة بالقارئ .  قبل اتخاذ أي قرار بخصوص  االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي 

 .الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين  حسب الضرورة

ال يحق نسخ أو توزي  هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجمي  المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيا محمية بموجب 

 القواعد ولوائح حقوق الطب  والنشر.
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