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 1 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية
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لكة العربية السعودية مللمالوضع المالي من خالل هذا التقرير نستعرض 
للربع االول  للدولة العامةالميزانية  ألداءعن التقرير الربعي بعد االعالن 

 .2017من عام 

 إدارة البحوث
ARC Research Team  

Tel +966 11 211 9370, research@alrajhi-capital.com 

 2017المملكة العربية السعودية للربع االول  ميزانية
 2017 األول للربع جيد مالي وضع

 وقد.2017 األول للربع الربعي المالي وضعها عن تاريخها، في مرة ألول السعودية، العربية المملكة أعلنت
 الى يشير مما لاير، مليار 170 االنفاق بلغ بينما ، لاير مليار 144 الى األول للربع المملكة ايرادات ارتفعت

 49.5 يبلغ الذي للربع المستهدف جزالع نصف األول، للربع المعلن العجز ويبلغ. لاير مليار 26 بلغ عجز
 أرباع على 2017 لعام لاير مليار 198 يبلغ الذي المتوقع العجز بتوزيع  اليه التوصل تم) لاير مليار
 االنفاق بفضل أساسا المستهدف، عن الحقيقي العجز في االنخفاض هذا تحقق فقد ربعي، أساس وعلى(. السنة
 على% 115 بنسبة ارتفعت قد كانت وان) األول الربع ايرادات كانت بينما المستهدف من أقل جاء الذي

 نعتقد اننا. لاير مليار 170 بلغت التي المستهدفة االيرادات ربع عن طفيف بشكل أقل جاءت( سنوي أساس
 من المتبقي الجزء في لالرتفاع الحكومي نفاقلإل كبيرا مجاال يترك االول، الربع في المنخفض العجز أن

 ان. المستقبل في الحكومي االنفاق لمستوى رئيسيا محددا يمثل النفط سعر يزال فال ذلك، ومع. 2017
 أن المرجح من بالدولة، للعاملين والعالوات البدالت اعادة جانب الى الرأسمالي، االنفاق في المتوقع االرتفاع

 المحلية االقراض مؤسسات من لاير مليار 70 مبلغ القتراض الحكومة  وتخطط. االقتصاد في النمو يعزز
 العالمية المؤسسات من( دوالر مليار 15-10)  لاير مليار 50- 37.5 بين يتراوح ومبلغ ،2017 في

 100حوالي  فائضا لديها البنوك فان ، لتقديراتنا وفقا .2017 ميزانية عجز لتمويل( بلومبرج: المصدر)
  لاير مليار 70 يبلغ الذي المحلي لالقتراض الحكومة خطة بمتطلبات فيت أن يمكن السيولة فيمليار لاير 

 العربي النقد مؤسسة لدى الحكومة واحتياطيات ودائع) للحكومة الجاري الحساب أن الى أيضا، هنا ونشير.
 ،2016 نهاية في كما لاير مليار 89 من) األول الربع في لاير مليار 50.6 بمقدار انخفضت قد ،( السعودي

 26 يبلغ الذي األول للربع المالي العجز يتجاوز مبلغ وهو ،(األول الربع نهاية في لاير مليار 38.4 الى
 التي المبادرات من مجموعة مع ينسجم المالي، الوضع بتحديث الحكومة قرار فان ، واجماال. لاير مليار
( 2030 المملكة لرؤية الرئيسية األهداف من وهي) الشفافية مستوى تحسين أجل من المملكة بها قامت

  .أكثر المملكة في المستثمرين ثقة تعزيز الى يؤدي سوف أنه ونعتقد

 من تحققت مليار 112 منها لاير، مليار 144 األول للربع المملكة ايرادات بلغت :والمصروفات االيرادات
 السنوية االيرادات ربع من  االيرادات هذه تقل وبينما ،(االيرادات اجمالي من% 78) النفطية االيرادات
 سنوي أساس على% 115 بنسبة النفطية االيرادات ارتفعت فقد لاير، مليار 120 تبلغ التي المستهدفة

 دوالر 53.4 بلغ األول، للربع النفط سعر متوسط أن الى هنا ونشير. النفط ارأسع ارتفاع الى ذلك ويعزى
 للسعر تقديراتنا بتعديل قمنا: ملحوظة.  تاريخه حتى 2017 لعام للبرميل دوالر 52.22 و ،  للبرميل

 ،2017 في لاير مليار 480 تبلغ التي للحكومة المتوقعة النفطية االيرادات لتحقيق النفط لبرميل المطلوب
 حتى للعام النفط سعر متوسط ان(.العام بداية في للبرميل دوالر 50.3 سابقا)  للبرميل دوالر 54.6 الى

 .للبرميل دوالر 54.6 يبلغ الذي المعدل تقديرنا من% 4.3 بنسبة أقل تاريخه،

 

  2017ملخص الوضع المالي في الربع االول   1 شكل   

(مليار لاير)

الربع االول 

2017 فعلي

متوقع في 2017، بناء على 

%25 من المستهدف 

السنوي

مقارنة 

بالمستهدف %

الربع االول 2016 

فعلي

مقارنة بالربع 

االول 2016 %

%83.772.2%17-144.1173.0االيرادات 

%52.0115.5%7-112.0120.0النفطية

%31.71.3%39-32.153.0غير النفطية

%2.5-174.7%23-170.3222.5المصروفات

 %71.0-91.0%47-26.249.5العجز*
عن الول الربع االى مستهدفات مالحظة اننا توصلنا رجى يمن الحساب الجاري. تمويله * العجز تم  الراجحي المالية. وزارة المالية، المصدر:

الن االيرادات بشكل كامل لك ليس دقيقا ذنعتقد ان ذلك، مع المستهدفات السنوية المعلنة من قبل الحكومة على االرباع السنوية. طريقة تقسيم 
على ارباع السنة.قد التكون موحدة والمصروفات   

 

 يبلغ الذي للربع المستهدف من كثيرا أقل لاير، مليار 170 بلغ الذي األول، للربع الرأسمالي االنفاق كان وقد

 لالرتفاع الحكومي نفاقلإل كبيرا مجاال يترك ، األول الربع في المنخفض العجز أن نعتقد اننا. لاير مليار 222.5

 .2017 من المتبقي الجزء في
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

                  

االيرادات تفاصيل: 2شكل    

(مليار لاير)

الربع االول 

2017

الربع 

االول 

2016

على اساس 

سنوي

%112.052.0115.5االيرادات النفطية

%2.02.03.5الضرائب على الدخل واالرباح والمكاسب الرأسمالية ) منها ضريبة الدخل على الشركات والمنشآت االجنبية(

%5.75.37.6الضرائب على السلع والخدمات )منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتاج الضارة(

%4.53.627.3ضرائب على التجارة والمعامالت )رسوم جمركية(

%1.61.145.5ضرائب اخرى )منها الزكاة(

%7.7-18.319.8االيرادات االخرى )منها العوائد المتحققة من مؤسسة النقد وصندوق االستثمارات العامة(

%32.131.71.3اجمالي االيردات الغير نفطية

%144.183.772.2اجمالي االيرادات  
الراجحي المالية. وزارة المالية، المصدر:  

 

  المصروفات تفاصيل  3 شكل   

التغير على اساس سنوي %الربع االول 2016الربع االول 2017(مليار لاير)

%5.2-94.199.2تعويضات العاملين

%21.7-16.721.4السلع والخدمات

% 100<1.30.1نفقات التمويل

%92.1-0.00.6االعانات

%56.2-0.61.3المنح

%15.3-6.67.8المنافع االجتماعية

%21.920.56.8مصروفات اخرى

%29.123.822.1االصول غير المالية )رأسمالي(

 %2.5-170.3174.7االجمالي
الراجحي المالية. وزارة المالية، المصدر:  

 

  قطاع لكل المعتمدة المصروفات  4 شكل   

الميزانية المعتمدة )2017(المصروفات في الربع االول 2017(مليار لاير)

نسبة المصروفات من اجمالي 

المعتمد )%(

%6.726.725.0االدارة العامة

%39.3190.920.6العسكري

%19.096.719.6االمن والمناطق االدارية

%13.647.928.3الخدمات البلدية

%47.4200.323.6التعليم

%17.7120.414.7الصحة والتنمية االجتماعية

%6.847.314.4الموارد االقتصادية

%5.652.210.7التجهيزات االساسية والنقل

%14.2107.613.2البنود العامة

 %170.389019.1االجمالي
الراجحي المالية. وزارة المالية، المصدر:  

 

 االنفاق يزداد أن المحتمل من أنه االن نتوقع فإننا ، األول للربع المنخفض العجز الى استنادا :المحلي االقتصادي للنمو تعزيز
 البدالت بإعادة مقرونة  ، الحكومي االنفاق في المتوقعة الزيادة أن.2017 من والرابع الثالث الربعين خالل الحكومي

.المستقبل في االقتصادي النمو تعزيز   الى تؤدي أن المحتمل من ، بالدولة للعاملين والعالوات  

 316.6 بلغ الذي الدين من أقل ، لاير مليار 307.8 مستوى عند األول للربع الحكومي الدين وضع ان :االقتراض وضع
 الذي األول للربع المالي العجز تسديد تم كما اضافية، قروض هناك تكن لم األول، الربع وفي. 2016 نهاية في كما لاير مليار

 الراهن الوقت في االجمالي المحلي الناتج الى الدين نسبة وتبلغ. الجاري الحساب من التمويل طريق عن لاير مليار 26.2 بلغ
 مليار 70 مبلغ القتراض حاليا الحكومة وتخطط. 2020 بحلول% 30 سقف عند تقف أن المحتمل ومن ، تقريبا% 13 ،

 أسواق من بالفعل( دوالر مليار 9)  لاير مليار 33.75 مبلغ جمع تم بينما ،(بلومبرج: المصدر)  2017 في محليا لاير
 في الدين مستويات أن نالحظ فإننا ، السلع على تعتمد التي األخرى باالقتصاديات وبالمقارنة. 2017 األول الربع بعد أجنبية

.جيدة تزال ال المملكة  
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 نية على مؤشرا يعتبر ربعي أساس على المالي الوضع بتحديث الحكومة قرار فان نوعية، ناحية من :للمستثمرينفوائد 
 زيادة على بدورها تعمل والتي( 2030 المملكة رؤية لخطة الرئيسية األهداف من وهي)  الشفافية مستوى لتحسين الحكومة

 شهدت قد المملكة أن اذ فقط، الشفافية وليس. األجنبية االستثمارات لجذب الحكومة فيه تسعى وقت في بالمملكة المستثمرين ثقة
 المالية األسواق معايير وربط االفصاح معايير تحسين المالية، أسواقها تطوير شملت القريب، الماضي في المبادرات من العديد

.الدولية بالمعايير  

 : القول يمكن وكملخص

 الجزء في الحكومي االنفاق زيادة في يساعد سوف ، النفطية غير االيرادات في االرتفاع هذا أن 

 من فقط% 18 نسبة النفطية غير االيرادات بلغت ، 2017 األول الربع وفي.2017 من المتبقي

 .لها السنوي المستهدف

 الحكومي االنفاق لمستوى هاما محددا عامال يمثل النفط سعر يزال ال. 
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 إلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم ا

 المسئولية من ءخالا
هتا أو  عتادة ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز  عتادة توزيعأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال

ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى  رسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية.  ن استالم هذ
من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول  عدم  عادة توزيع أو  عادة  رسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه

أو ضتمنية( بشتأن   قرارات أو ضمانات )صتريحةية ال تقدم أية على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه  نمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

تثمارية ذات الصتلة  المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال
أختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال ت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

اتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استترينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
حقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

ي أستعار الصترف قتد ن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ،  
على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم أو االستثمارات ذات العالقةالمالية 

قت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من و
، ال تكتون مستئولة عتن ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 دة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون  شتعار مستبق
موجهتة  لتى أو معتدة أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو  رسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 
ما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث

 أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية 

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا  طار في األسهم لجميع ملالمحت االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق لخال المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى  لى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي سعرال مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم دجيت بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة  لى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت  ذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق اعألوض يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو

 

 لالتصال
 

 مازن السديري
 مدير  دارة األبحاث

 9449 11 211 966+هاتف: 
 alsudairim@alrajhi-capital.com بريد الكتروني:

 
 

 شركة الراجحي المالية
 إدارة البحوث

 طريق الملك فهد, المكتب الرئيسي
 11432الرياض  5561ص ب 

 ربية السعودية المملكة الع 
 بريد الكتروني: 
capital.com-research@alrajhi 
capital.com-www.alrajhi 

 
 37/07068شركة الراجحي المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية السعودية رقم 

 
 

mailto:research@alrajhi-capital.com
mailto:research@alrajhi-capital.com
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/

