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 امللخص التنفيذي

ً 2017كان عام 
ا
و التى من خللها تم أعلنت اململكة عن تدابير مختلفة فقد باألحداث في اململكة العربية السعودية.  حافل

صالحات لًال العام، أدخلت اململكة العربية السعودية العديد من لخ ". ًو2030وضعت حجر ألاساس لتحقيق خطة "رؤية 

فة يزيادة تعًر الطاقة، ًو ًواملشروبات الغازية  رسوم على التبغ ًو ، ًوفى املائة 5ريبة القيمة املضافة بنسبة الرئيسية، بما في ذلك ض

 ق السوق املتوازي نمو ًوًلصالحات في أسواق رأس املال، مثل إطلًاأسعار الوقود. كما شهد العام عددا من كذلك  الكهرباء ًو

ً.T+2إدخال دورة التسوية 

ًتحديد السياسات لهو العام الذي تم فيه  2017عام فيه كان الوقت الذى في 
ا
 2018، فمن املرجح أن يكون عام لمض ي قدما

على زيادة لانفاق الرأسمالي في  2018تدابير لتحقيق الرؤية الطموحة. تركز ميزانية عام التخاذ إالعام الذي يتم فيه هو 

امة. كما أعلنت الحكومة عن تدابير لتعزيز النمو في القطاع الخاص، املرافق الع البناء ًو القطاعات غير النفطية مثل النقل ًو

 التصنيع. الصادرات ًو لاسكان ًوقطاع مليار ريال سعودي، مع التركيز على  72بما في ذلك 

دولة. لدى المكانيات بهدف إستغلل كافة لًاجتماعية لًا قتصادية ًو، أعلنت الحكومة عن عدد كبير من لاصلحات لا2017في عام 

 :2018فيما يلي قائمة باإلصلحات التي ستبدأ أو تنفذ في عام  . ًو2018عملية لاصلح في عام  ن يبدأ تنفيذمن املتوقع أو 

 :عتبارا إأسعار بعض أنواع الوقود زيادة الحکومة بالفعل قد قامت  . ًو2018سیستمر ترشید الدعم في عام  الوضع املالي

ً. ًو2017من شهر عام  31يوم من 
ا
حکومة. الخطة املالية للمع  من املرجح أن یشھد العام املقبل زیادات في ألاسعار تمشیا

ً ًو
ا
 لاصلحات شكلت إذا فى حال الزيادات في الرواتب  أن تعلن الحكومة عن مزيد من العلوات ًو من املتوقع أيضا

ا
ضغوطا

ًلكن  . وفي رأينا أن الحكومة ستواصل بثبات، ًوعلى السعوديين العادين
ا
 باإلصلحات املالية اللزمة ًو بحذر، املض ي قدما

ً
ا
 للمناورة بقدر ما يتعلق ألامر بها. املعلنة خلل العام؛ إال أنها ستكون مرنة بما فيه الكفاية لتترك مجاال

 مؤشرات ضمن اململكة العربية السعودية مؤشر تداول لسوق ألاسهم بمن املتوقع أن يشهد العام إدراج  :سوق املال

ات كتتابلاأكبر و التى تعد  من ، "أرامكوأسهم شركة "إدراج كذلك  ، ًو"راسل يتس ًوف"و "إم.إس.س ي.آي" واق الناشئة ألاس

ًإجانب، ألًاضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين إًلبا في العالم. ًو العامة
ا
، املشاركة 2018 عام ينايًرمن شهر  1 يوم من عتبارا

، مما يساعد البلد على "نموالسوق املوازية "ل لداخل اململكة من خاملتوسطة  ًوللشركات الصغيرة الطروحات ألاولية في 

ً 2018عام شهد سي املتوسطة. ًو جنبية إلى قطاع الشركات الصغيرة ًوألًاستثمارات لًاجذب 
ا
دمج السوق املالية  أيضا

 السعودية بشكل كامل مع النظام املالي العالمي.

  بتداءًاإغيرها من أشكال الترفيه  ستمتاع بالرياضة ًولًا ًوالسيارات قيادة بسعودية سيسمح للمرأة ال جتماعية:إلا النواحي 

ً
ا
بفتح تسمح  على ذلك، من املتوقع أن تبدأ اململكة في إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين ألاجانب ًو من هذا العام. وعلوة

 الزخمإعطاء  اج املرأة في التيار الاقتصادي ًوستؤدي هذه لاصلحات التقدمية إلى زيادة إدم السينما هذا العام. ًودور 

 لقطاعي السياحة والترفيه.

ًإكبيرة نحو  أن تتخذ خطوات ملموسة ًو 2018السعودية في عام الحكومة وبشكل عام، نتوقع من 
ا
،أكثر  قتصادا

ا
فى ظل  تنوعا

ً : النفط. ًوالرئيس ي محركات مختلفة للنمو غير املحرك الحاليوجود 
ا
 من النواحي  سيشهد العام أيضا

ا
 ًو يةالصناعإندماجا

ي حين أننا نتوقع حدوث بعض الصدمات السريعة الطفيفة على طول فمع العالم وأن يبدأ في جني ثمار هذا التطور. لاجتماعية 

ً ة.العامليإال أنها لن تحيد عن لاتجاه و الزخم نحو الطريق، 

ًالسعودي أيسوق ألاسھم على ة قتصادیة لایجابیمن املرجح أن تنعکس ھذه النظرة لا ًو
ا
، ألامر الذي من شأن أن یدعم ضا

فوتس ي "مؤشر  ًو "آي.س ي.إس.إم"مؤشرات ألاسواق الناشئة في مؤشر ضمن اململکة ب إدراج سوق ألاسهمالتدفق ألاجنبي بسبب 

 ألاغذية ًو الكيماويات ًو لاتصاالت ًو تصاد السعودي سيفيد القطاعات املالية ًوقفي لاالحاصل . في رأينا أن التحول "راسل

 ألاسمنت.
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 2017نظرة عامة لإلقتصاد الكلي لعام 

 

 مع إدخال إصلحات إقتصادية و إجتماعية رئيسية. و قد حققت 
ا
 رئيسيا

ا
شهدت اململكة العربية السعودية العام املاض ي تحوال

 في تنفيذ لاصالحا
ا
 كبيرا

ا
، و كذلك بالنسبة لبرنامج 2030ت الرئيسية املعلنة في إطار رؤية اململكة الحكومة السعودية تقدما

فى املائة على معظم  5تطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة باإلعلن عن ، قامت اململكة 2017. و في عام 2020التحول الوطني 

عريفة الكهرباء و أسعار النفط املحلية. و السلع والخدمات، و كذلك زيادة الرسوم على التبغ و مشروبات الطاقة، و زيادة ت

 تصريحات الحكومة إطلق مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع "نيوم" و املشروعات السياحية في البحر 
ا
شملت أيضا

 .2018النساء من قيادة السيارات في  الفساد، و إزالة القيود التي تمنعمكافحة ألاحمر، و إطلق حملة 

ام عدة إصلحات في سواق رأس املال مثل إطلق بورصة نمو للسوق املوازية، و إعادة تصنيف القطاعات و إدخال كما شهد الع

. و بغرض تعزيز لاستثمارات ألاجنبية، سمحت هيئة سوق املال السعودية بالسماح باملستثمرين ألاجانب T+2دورة التسوية 

 من يوم املؤهلين التداول فى بورصة نمو للسوق املوازية إ
ا
، و كذلك وقعت مذكرة تفاهم مع 2018من شهر يناير لعام  1عتبارا

فى املائة أو أكثر في  10الهيئة العامة لإلستثمار السعودية إلنشاء إطار يسمح للمستثمرين ألاجانب غير املقيمين إمتلك حصة 

 مع بورصة ناسداك ألامريكية ل
ا
تطوير البنية التحتية لألسواق املالية في البلد و الشركات املتداولة. كما وقعت اململكة إتفاقا

 .2020التي من املتوقع أن تكتمل بحلول عام 

و يتجلى ألاثر لايجابي لإلصلحات في حقيقة أن شركة "بلك روك" إلدارة الصناديق، و شركة "بلك ستون" لألسهم الخاصة 

مليار دوالر أمريكي بالتعاون مع  40الى  20رات العامة" باستثمار يخططان لفتح مكاتب في اململكة. و قد تعهد "صندوق الاستثما

 شركة "بلك ستون" للستثمار في القطاعات التقليدية، بما في ذلك قطاعات مثل الرعاية الطبية و التعليم.

 على تطوير صناعة السيارات املحلية و تشجع ال
ا
شركات العاملية املصنعة باإلضافة إلى ذلك، تركز اململكة العربية السعودية أيضا

للسيارات بدء عملياتها التسغيلية في البلد. و نتيجة للجهود املتضافرة، دخلت شركة "بنتلي موتورز" في مشروع مشترك مع 

 لتقديم خدمات البيع و ما بعد البيع في اململكة. 2017شركة "ساماكو" في شهر نوفمبر من عام 

" للمؤشرات العاملية بادراج مؤشر سوق املال السعودي )تداول( الى قائمة MSCIكة "، قامت شًر2017و في شهر يونيو من عام 

 يعكس التقدم MSCI" لألسواق الناشئة. و قد شكلت لاضافة إلى قائمة "MSCIاملراقبة إلدراجها املحتمل في مؤشر "
ا
 بارزا

ا
" إنجازا

 قوة كبيرة  الكبير الذي حققته اململكة في النواحي املتعلقة بإصلحات أسواق
ا
رأس املال. و قد شهد سوق لاستثمار العقاري أيضا

 ، حيث تم إدراج ستة صناديق من صناديق لاستثمار العقاري، في حين تمت املوافقة على تسعة صناديق أخرى.2017في عام 

 عقب إتفاق منظمة ألاوبك للبترول على خفض لانتاج النفط
ا
 متواضعا

ا
ي، غير أن ذلك لم يكن و حققت أسعار النفط إنتعاشا

 للحفاظ على النمو لاقتصادي. و لجعلها أكثر تأثيرا، قامت منظمة ألاوبك والدول غير ألاعضاء املتحالفة معها بتمديد 
ا
كافيا

  .2018، والتي من املرجح أن تدعم أسعار النفط و آفاق النمو في عام 2018لاتفاقية حتى نهاية عام 
ا
كما تبذل اململكة جهدا

 عن لاعتماد على العائدات النفطية، وينعكس ذلك في ميزانية عام واعي
ا
 للفك بعيدا

ا
 و واضحا

ا
التي قدمتها الحكومة  2018ا

ًالسعودية.

ارتفعت أسعار 

النفط عند أعلى 

مستوياتها في 

 64 ليبلغعامين 

 دوالر للبرميل
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 2018نظرة عامة على ميزانية عام 

 

 و البنية التحتية و املواصالت الصحةتعزز امليزانية قطاعات 

مليار  978. من املتوقع أن ترتفع النفقات الحكومية إلى 2018عام  قامت الحكومة السعودية بوضع سياسة توسعية مليزانية

مليار ريال في العام املاض ي. باإلضافة إلى ذلك، فإن "صندوق التنمية الوطنية" و "صندوق لاستثمارات العام"  890ريال مقابل 

خارج امليزانية". و يشير التركيز على لاصلحات مليار ريال، على التوالي، في تمويل عمليات "لانفاق  50مليار ريال و  83سينفقان 

 الهيكلية و زيادة لانفاق إلى تحول موقف الحكومة نحو إتخاذ سياسة توسعية خلل السنوات القليلة املقبلة.

، 2018مليار ريال سعودي في عام  783فى املائة على أساس سنوي لتصل إلى  12.6هذا، و من املتوقع أن تنمو لايرادات بنسبة 

مليار ريال،  492نتيجة الضرائب الجديدة و إصلحات أسعار الطاقة. كما تشير التقديرات إلى أن لايرادات النفطية سترتفع إلى 

مليار ريال. و من املتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية  291بينما من املتوقع أن تسجل لايرادات غير النفطية تسارعا لتصل إلى 

. و من شأن 2017مليار ريال في عام  180مليار ريال، مقابل  205لتصل إلى  2018ئة على أساس سنوي في فى املا 14بنسبة 

إرتفاع مستوى لانفاق الرأسمالية أن يخدم القطاعات غير النفطية مثل قطاع املواصلت و البناء و املرافق العامة. و سيتم 

، و كذلك تعزيز معدالت النمو في القطاع الخاص. كما 2030درة رؤية ضخ جزء كبير من قيمة لانفقاتت الرأسمالية لدعم مبا

 عن إصلحات أسعار الطاقة و الضرائب الانتقائية على التبغ و املشروبات الغازية. ومن شأن هذه 
ا
أعلنت الحكومة مؤخرا

فى  0.74قابل معدل نمو بنسبة سالب م 2018فى املائة في  2.7املبادرات أن تعزز معدل نمو الناتج املحلي لاجمالي للمملكة إلى 

ً.2017املائة في عام 

 تقسيم إلايرادات )مليار ريال(

 

 مصدر املعلومات: وزارة املالية

مليار ريال و  311لإلنفاق على قطاع الدفاع و ألامن ألول مرة، بقيمة  2018بينما سيتم تخصيص أعلى حصة من ميزانية عام 

املوازنة. و قد خصص حصص كبيرة لقطاعات أخرى، تشمل؛ الصحة و التعليم و املوارد التى تعادل نحو ثلث لانفاق على 

مليار ريال سعودي تركز على قطاع لاسكان  72لاقتصادية. كما أعلنت الحكومة أيضا عن خطة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 

 21فى املائة للقطاع العقاري، و مبلغ  48.0و الصادرات و التصنيع. بينما سيتم تخصيص الجزء ألاكبر من هذه الحزمة بنسبة 

 مليار ريال لتطوير التقنيات. 14مليار ريال لقروض لاسكان السكنية، و مبلغ 

1,144.8 1,035.0 913.3 446.4 329.0 440.0 492.0

102.6
121.3

131.0

169.5
199.0

256.0 291.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (ع)2018

اإليرادات النفطية اإليرادات غير النفطية

 إلانفاق كز تير 

 على الحكومي

 القطاعات

 إلانتاجية
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 مخصصات امليزانية، تقسيم قطاعي )ريال سعودي(  (ريال)مليار  2017مقابل  2018النفقات التقديرية 

 

 

 

 مصدر معلومات: وزارة املالية

440.0

438.0

135.0

143.0

9.0

14.0

44.0

65.0

7.0

14.0

3.0

3.0

108.0

95.0

180.0

206.0

2017

(ع)2018

رأس المال-األصول غير المالية 

نفقات أخرى

منح

اإلعانات

المنافع االجتماعية

مصاريف التمويل

استخدام السلع والخدمات

تعويضات العاملين 334.0

311.0

228.0

192.0

133.0

147.0

39.0

105.0

85.0

89.0

29.0

54.0

49.0

53.0

30.0

26.0

2017

(ع)2018

اإلدارة العامة

خدمات البلدية

البنية التحتية و النقل

وحدة البرامج العامة

الموارد اإلقتصادية

الصحة والتنمية االجتماعية

التعليم

قطاع األمن

http://falcom.com.sa/


 

Confidential   6 

 حلول 

 مالية

 مبتكرة

 2018إلاقتصاد السعودي عام 

 الفرص و التحديات
 2018يناير،  19 

 

 2018النفط فى عام  نظرة عامة ملستقبل

 إرتفاع مستوى أسعار النفط وسط إرتفاع مستويات الطلب بالرغم من محدودية العرض

. و 2018من املتوقع أن تؤدي زيادة أسعار النفط إلى تعزيز مستويات النمو لاقتصادي في اململكة العربية السعودية في عام 

 لصندوق النقد الدولي، من أجل تحقيق مستوى الت
ا
 70، يجب أن تبلغ أسعار النفط مستوى 2018عادل فى امليزانية لعام وفقا

، مقابل 2017دوالر أمريكي للبرميل الواحد فى عام  73.10دوالر أمريكي للبرميل الواحد. بينما بلغ مستوى التعادل لسعر النفط 

ض سعر النفط على املدى املتوسط . كما أضاف صندوق النقد الدولي، إن إفترا2016دوالر أمريكي للبرميل فى عام  96.60

دوالر للبرميل الواحد. وقد  60ة مع املستويات الحالية البالغة ستظل أسعار النفط متماشي ًو. آلاجلة العقود سوًق إلى يستند

 . فقد توقعت شركة "جولدمان ساكس" أن يصل2018أثارت بنوك الاستثمار العاملية املختلفة توقعاتها ألسعار النفط في عام 

دوالر للبرميل في  60. كما توقعت شركة "جي بي مورغان" أسعار النفط عند 2018دوالر للبرميل في عام  62خام برنت إلى سعر 

ً، مستندين فى ذلك رغبة منظمة ألاوبك في تحقيق التوازن فى ألاسواق.2018عام 

أمريكي للبرميل(، من املتوقع أن تمكن اململكة من  دوالًر 64و مع إرتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلل عامين )حوالي 

تحقيق املوازنة التى تستهدف تعزيز معدالت النمو و لاستثمار، مع الحفاظ على الضبط املالي و خفض مستويات العجز املالي. و 

حفاظ على تخفيض لانتاج تعزى الزيادة في أسعار النفط إلى لاتفاق بين دول منظمة ألاوبك و منتجي النفط من خارج ألاوبك لل

 طوال عام  1.8بمقدار 
ا
 ، على أن تتم مراجعة لاتفاق في منتصف العام.2018مليون برميل يوميا

 توقعات الطاقة على املدى القصير، سعر النفط الخام )دوالر أمريكي للبرميل(

 

  CME، و مجموعة 2018مصدر املعلومات: توقعات الطاقة قصيرة ألاجل، يناير 

 آلان بعد أن وصلت  وعلى
ا
الجانب آلاخر، صرحت الوكالة الدولية للطاقة أن منتجي الصخر الزيتي في الواليات املتحدة أكثر نشاطا

دوالر للبرميل. و قد إرتفعت معدالت الحفر في الواليات املتحدة وسط إنتعاش ألاسعار. و بالتالي، إذا ما  60أسعار النفط إلى 

في الواليات املتحدة بطريقة كبيرة، فإنه من املمكن أن يؤدي الى خفض أسعار النفط في العام إنتعش إنتاج الصخر الزيتي 

 املقبل.

 توازن سوق النفط العاملي )مليون برميل / يوم(

 

 2017مصدر املعلومات: الوكالة الدولية للطاقة، النفط 
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 التحفظ املالي السبيل نحو ألامام

 لخطوة ألاولى نحو ضبط ألاوضاع املالية العامةيعد تطبيق ضريبة القيمة املضافة، ا

 معفى من الضرائب. و بعد إنهيار أسعار النفط قبل ثلث سنوات، سعت حكومة اململكة 
ا
لن تبقى اململكة العربية السعودية دولة

م السلع و الخدمات. فى املائة على معظ 5العربية السعودية إلى تعزيز لايرادات من خلل تطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 

 و تعد ضريبة القيمة املضافة هي جزء من لاصلحات الضريبية طويلة ألاجل للحد من إعتماد اململكة على العائدات النفطية.

ألف ريال  375بينما تم تحديد الحد ألادنى لتسجيل ضريبة القيمة املضافة املطلوبة للشركات بإيرادات سنوية تزيد على 

 لدى  375,000و  187,500ن للشركات التي تحقق إيرادات سنوية تتراوح ما بين سعودي. كما يمك
ا
ريال سعودي أن تسجل طوعا

مصلحة الضرائب للستفادة من املزايا بموجب نظام ضريبة القيمة املضافة. و ستكون هناك بعض لاعفاءات من ضريبة 

 معينة من ألادوية، و تذاكر الطيران، و التعليم املدرس ي.القيمة املضافة مثل لايجار، و املبيعات العقارية، و أنواع 

الخدمات. و مع ذلك، فإن التأثير سيكون في  الصناعات و سيؤدي إدخال ضريبة القيمة املضافة إلى ارتفاع أسعار السلع و و

ً:الغالب على الصناعات التالية

 ًاملنتجات الاستهلكية والصناعية

 ًتصاالتالتكنولوجيا و سائل لاعلم و الا

 ًالخدمات املالية

 ًالعقارات

 ضريبة القيمة املضافة ومناطق التأثير في دورة التنفيذ

 

 2017 فبرايًر - السعودية العربية اململكة في املضافة القيمة ضريبة من مقدمة ديلويت،: املعلومات مصدًر

ال        ال      

 على الطل الت  ير 

استراتيجيات التسعير 

 الم روعات الحالية الت  ير على

 والمخزون

معالجة الصادرات

ال  ا   

 ت  ير ضريبة القيمة المضافة على

 العقود

العقود الحالية 

العقود المستقبلية

ا   را      

 ت  ير ضريبة القيمة المضافة على

ال ي لة  إعادة خطط ال ر ات م ل 

 والم اريع الجديدة والمعام ت

 توضيح القضايا والمعاملة مع السلطات

 الضريبية

 الخاصةالتفاعل مع سلسلة التوريد 

بال ر ة

ال  ا   ال ا      ال  ار  ال  ر   

 االتصال والتعليم 

تدري ال

    ال       

 مراجعة األن مة والتغييرات المتعلقة

بامت ال ضريبة القيمة المضافة

ال  ر   

ن اية التعريفات والرسوم التجارية الحالية 

 تفضيل البا عين المسجلين لضريبة القيمة

 المضافة لتع يم مرا ز التجارة الدولية

 أفضل   استخدام الفوترة ال اتية

األخرى فوترة لعمليات الالممارسات 

 لتحقي  أقصى قدر من اال تمانات

واردات السلع الرأسمالية والمواد الخام

ال    

 في الممارسات االتصال عملية تغير

 التجارية

  التمويل   ي ل العرو 

ليات الدعم والحوافز 

ال        ا  ار 

الت  ير على التدفقات النقدية 

 القيمة ضريبة  وتحديد المعام ت

 المضافة

 تع يم ضريبة الدخل على ضريبة

 القيمة المضافة على الم تريات

التسجيل واالمت ال 

 إندماجا  تحتاج إلى أن ت ون أ  ر

?      ر    ال     ال                                          

 أن املتوقع ومن

 ضريبة تؤدي

 إلى املضافة القيمة

 إيرادات زيادة

 ولكن الحكومة

 تأثير  لها سيكون 

 على سلبي

 الصغيرة الشركات
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دي إلى زيادة أسعار معظم السلع و الخدمات. و من املتوقع أن تمرر معظم الشركات ضريبة القيمة املضافة للمستهلكين، مما يًؤ

وهذا من شأنه أن يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين و يحفزهم على أن يكونوا أكثر حكمة في معدالت إنفاقهم، ألامر الذى 

ًيستوجب على الشركات إتخاذ عدة تدابير مبتكرة للحد من تأثيرها على أعمالها التجارية.

 على مبيعات السلع الفاخرة و الكماليات، حيث من املتوقع أن ينخفض و سيكون تأثير ضريبة 
ا
القيمة املضافة أكثر وضوحا

 ألنھا سوف تجد صعوبة أکبر في 
ا
، نظرا

ا
الطلب بشكل حاد. کما نتوقع أن تکون الشرکات الصغيرة واملتوسطة ھي ألاکثر تضررا

 التنظیمي. التکیف و یتعين علیھا تکبد نفقات إضافیة لضمان لامتثال

 للوضع املالي لإلقتصاد فى البلد، حيث أنه سيساعد املواطنين على 
ا
وعلى صعيد الجانب لايجابي، سيكون هذا لاجراء إيجابيا

ترشيد عاداتهم لاستهلكية و خفض مستويات لاستهلك املحلي من املنتجات النفطية بشكل غير مباشر، مما يساعد اململكة 

 لى زيادة إحتياطياتها النفطية و صادراتها.العربية السعودية ع

 إلتزمت الحكومة السعودية بترشيد إلانفاق على إلاعانات

، قررت اململكة العربية السعودية كبح جماح إعانات الوقود و الطاقة التي يتمتع بها مواطنوها في ظل تراجع 2015في عام 

 على الوض
ا
، ألامر الذي شكل ضغوطا

ا
فى املائة  15ع املالي للمملكة )الفجوة فى امليزانية إرتفعت إلى أكثر من أسعار النفط عامليا

ً( منذ طفرة الذهب ألاسود.2015من الناتج املحلي لاجمالي في عام 

 دعم أسعار الطاقة ) نسبة مؤية من إجمالي الناتج املحلي(  الدعم النفطي )نسبة مؤية من إجمالي الناتج املحلي(

 

 

 

 ت: الهيئات الحكومية، الوكالة الدولية للطاقة، و تقديرات خبراء صندوق النقد الدوليمصدر املعلوما

، وأعلنت عن خططها ملزيد من الزيادات كجزء من خطة 2015و قد رفعت اململكة أسعار الوقود في شهر ديسمبر من عام 

السلطات عن خططها لتخفيف دعم الوقود  . كما أعلنت2020التحول لاقتصادي و تحقيق التوازن فى امليزانية بحلول عام 

 بحلول عام 
ا
ً.2020والطاقة تدريجيا

 التدابير ألاخيرة ألسعار الطاقة -اململكة العربية السعودية 

  الغاز الكهرباء الديزل  البنزين

 الدرجة عالي البنزين سعًر ارتفعإ

 0.24 إلى ليصل فى املائة 50 بنحًو

 رتفعإ بينما الواحد، للتًر دوالًر

 دوالًر 0.12 من العادي نزينالب

 للتًر أمريكي دوالًر 0.2 إلى أمريكي

 .الواحد

 0.07 من الديزًل أسعاًر رتفعتإ

 دوالًر 0.12 إلى الواحد للتًر دوالًر

 0.09 ًو النقل لقطاع الواحد للتًر

 للقطاع الواحد للتًر دوالًر

 .الصناعي

 في نخفاضإ عن السلطات أعلنت

 .املياه ًو الكهرباء إعانات

 الكهرباء فةيتعًر رتفعتكما إ

 في فى املائة 35 بنسبة لألسًر

 .املتوسط

لايثان  رتفع سعر غاز امليثان ًوإ

دوالر للتر الواحد إلى  0.75من 

 1.75دوالر للتر الواحد و  1.25

 .على التوالي ،دوالر للتر

 2015ديسمبر 

  

 الكهرباء سعًر متوسط زيادة

 ألافراد غيًر للمستخدمين املباعة

 فى املائة. 20 عن تزيد بنسبة

 2010يونيو  

8.0% 4.1%
0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

2013 2016

3.9%

9.4% 4.4%
0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2013 2016

5.0%

 تخفيف سيتم

 عن إلاعانات

 والكهرباء الوقود

 2025 عام بحلول 
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، وأعلنت عن خططها ملزيد من الزيادات كجزء من خطة 2015و قد رفعت اململكة أسعار الوقود في شهر ديسمبر من عام 

. كما أعلنت السلطات عن خططها لتخفيف دعم الوقود 2020التحول لاقتصادي و تحقيق التوازن فى امليزانية بحلول عام 

 ب
ا
ً.2020حلول عام والطاقة تدريجيا

 
ا
 للخطط ألاولية للمملكة و أجبرت السلطات على إعادة نهج معايرها. و وفقا

ا
ومع ذلك، فان وضع لاقتصاد املتباطئ وضع حدا

، حيث تسعى الحكومة 2025للنهج الجديد، تقوم اململكة العربية السعودية بتوسيع جدولها الزمني لخفض دعم الطاقة إلى عام 

 تدابير التقشف على لاقتصاد املتباطئ. إلى تعويض تأثير 

 للتدابير الجديدة، ستصل أسعار البنزين 
ا
و بالرغم من أن سرعة لاصلح قد تباطأت، فإن الحكومة ال تزال تتحرك بحزم. و وفقا

عار الديزل . كما سترتفع أس2020، مقارنة بالهدف السابق لعام 2025املحلية إلى التكافؤ مع املستويات الدولية بحلول عام 

 و بشكل مطرد إلى 
ا
 .2025فى املائة من ألاسعار الدولية بحلول عام  90املحلية تدريجيا

 كما سيتم تغيير أسعار أخرى كما يلي:

  مع فرض  2021و  2020فى املائة من ألاسعار الدولية بين عامي  75سيتم زيادة ألاسعار املحلية للغاز الطبيعي و لايثان إلى

فى املائة من  90. وسيتم رفع أسعار الغاز الطبيعي املسال بما في ذلك البروبان و البيوتان إلى 2021ام سقف للسعر في ع

 ؛ كانت الخطة السابقة تتعلق بالتكافؤ مع ألاسعار الدولية في ذلك العام.2020ألاسعار الدولية في عام 

  ؛  كانت 2019املائة مع ألاسعار الدولية في عام  فى 100سيتم ربط غاز الكيروسين وغاز البترول املسال للمساكن بنسبة

 .2020الخطة السابقة تتعلق بالتكافؤ مع ألاسعار الدولية في عام 

  في وقت سابق عن الخطة السابقة للرتفاع التدريجي 2018سيتم رفع سعر وقود الطائرات إلى املستويات الدولية في عام ،

 .2020إلى  2019بين عامي 

  فى املائة من السوائل النفطیة املستخدمة لتولید الکھرباء مثل الوقود الثقیل و الخام العربي الخفيف  90سیتم ربط نسبة

فى  100لتحقیق نسبة  2020. وقد حدد البرنامج القدیم عام 2025فى املائة بحلول عام  90و الخام الثقيل العربي بنسبة 

 املائة من التكافؤ مع ألاسعار الدولية.

 فى املائة من  100ر الكهرباء للوحدات السكنية و التجارية، و التي كان من املقرر أن تصل إلى نسبة سيتم رفع أسعا

 بين عامي 
ا
 .2025و  2018املستويات الدولية هذا العام، بينما سيتم زيادتها تدريجيا

  بين عامي 
ا
للوصول إلى املستويات  مقارنة بالخطة السابقة 2025و  2019سيتم رفع أسعار الكهرباء الصناعية تدريجيا

 الدولية هذا العام.

 .
ا
 سیتم تعدیل أسعار املیاه أیضا

، قامت اململكة العربية السعودية برفع أسعار الوقود. 2017من شهر ديسمبر عام  31كجزء من لاصلحات الحكومية، في يوم 

ريال للتر  2.04هللة لكل لتر إلى  90أوكتان من  95ريال لكل لتر، و وقود  1.37هللة لكل لتر إلى  75من  91إذ إرتفع وقود أوكتان 

 عند  0.378الواحد. سعر الديزل للصناعات و املرافق العامة 
ا
ريال  0.47ريال للتر الواحد.  بينما بقى سعر الديزل للنقل ثابتا

 ريبة القيمة املضافة.ريال للتر الواحد. تشمل ألاسعار ض 0.64للتر الواحد. و باملثل بقى سعر الكيروسين دون تغير عند 

ومن املتوقع، في املستقبل، أن تخضع التدابير للتطورات لاقتصادية، و أن تنفق حسب لاحتياجات الظرفية، وأن تتطلع 

 الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين تدابير التقشف و معدالت النمو الاقتصادي املستهدفة.
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 السعوديين على الدعم تخفيض و  املضافة لقيمةا على الضريبة أثر  لتعويض املواطن حساب برنامج

 العاديين

مستفيد  مليوًن 13 من ألكثًر املواطن حساب برنامج عن الاجتماعية والتنمية العمل وزارة أعلنت ،2017 ديسمبًر 21 من بتداءإ

 الدعم يقدم ًو. لعاديا واملتوسط املنخفض الدخل ذات السعودية ألاسًرعلى املختلفة  الاقتصادية لاصلحات تأثيًر من لتخفيف

 الكهرباء أسعاًررتفاع إًل نتيجة ألاسعاًر في الزيادة عن الدعم يعوضكما . املستفيدين إلى املباشرة النقدية التحويلت خلل من

 أشهًر ثلثة كل املخصصات هذه مراجعة وستتم. املشروبات ًو الغذائية السلع على املضافة القيمة ضريبة وتطبيق البنزين، ًو

ً. املعيشية ألاسًر ملتطلبات الاستحقاق مبلغ تيفاءاس لضمان

 
ا
و من أجل تقليل أثر تطبيق ضريبة القيمة املضافة وزيادة أسعار الوقود على السعوديين العاديين، أصدر امللك سلمان أمرا

 من يوم 
ا
يناير. بينما سيحصل من شهر  1بزيادة الرواتب و البدالت ملوظفي القطاع العام السعودي و العسكريين و ذلك إعتبارا

ريال شهريا كبدل  1000ريال سعودي، في حين يحصل موظفي الدولة على  5000الجنود العاملين في اليمن على مكافأة قدرها 

 للمرسوم امللكي الصادر عن وكالة ألانباء السعودية.
ا
 معيشة ملدة سنة، وفقا

ريال سعودي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. و قد  500 ريال سعودي للمتقاعدين ًو 500كما أمر امللك سلمان بدفع مبلغ 

فى املائة ملدة سنة، و ستتحمل تكلفة الضريبة على القيمة املضافة للمواطنين  10رفعت الدولة البدل املخصص للطلب بنسبة 

وة على ذلك، ستدفع الذين يستخدمون الخدمات الصحية و التعليمية الخاصة، وفقا لتقرير وكالة ألانباء السعودية. وعًل

ًألف ريال لشراء املنزل ألاول من قبل املواطنين السعوديين. 850الحكومة ضريبة القيمة املضافة بما ال تتجاوز 

، نعتقد أن اململكة ملتزمة بسياسة الحذر املالي و ترشيد الدعم. ومع ذلك، فإن وتيرة وكثافة لاجراء 2018و بالنسبة لعام 

 للمناخ لاجتماعي و لاقتصادي، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم املرحلة لانتقالية للوضع املالي و لاجتماعي بطريقة 
ا
تختلف تبعا

 سهلة.
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 عجز إنخفاض 

بينما  العامة؛ املالية

 في التضخممعدل 

 الارتفاع

 قتصادية على إقتصاد اململكة أثر إلاصالحات إلا

 إنتعاش إلاقتصاد السعودي بقوة عقب تنفيذ إلاصالحات

فى املائة في  1.67مقابل  2017فى املائة في عام  0.74تراجع معدل نمو الناتج املحلي لاجمالي في اململكة العربية السعودية إلى 

فى املائة. بينما تسارع نمو الناتج املحلي لاجمالي غير النفطي  2.97. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع قطاع النفط بنسبة 2016عام 

، إال أنه لم يتمكن من تعويض التباطؤ فى مستويات أسعار 2016فى املائة في عام  0.23مقابل  2017فى املائة في عام  1.01إلى 

.
ا
 النفط عامليا

 بمعدل ، تتوقع الحكومة أن يسجل الناتج املحلي لاجمالي 2018و في عام 
ا
 بمعدل نمو إجمالي  2.7الحقيقي نموا

ا
فى املائة، مدعوما

فى املائة. ومن املتوقع أن تتحسن لايرادات الحكومية غير النفطية بشكل كبير بعد سياسة  3.7للناتج املحلي غير النفطي بنسبة 

ع أن يرتفع الناتج املحلي لاجمالي النفطي مالية توسعية، و إدخال ضريبة القيمة املضافة و الضريبة على املقيمين. و من املتوق

ًفى املائة، وسط تخفيض الحكومة لانتاج النفطي بما يتماش ى مع إتفاقية دول منظمة ألاوبك. 1.4ببطء بنسبة 

 (2018-2013) السعودية العربية مملكةلل الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج نمو 

 

 مصدر املعلومات: وزارة املالية

  املالي ز إنخفاض العج

بعام  مقارنة ،2018 عام في ريال ملياًر 195 إلى كبيًر بشكل السعودية العربية اململكة في املالي ينخفض العجًز أن املتوقع من

ً ذلك و يرجع. ريال ملياًر 230و الذى سجل فيه  2017
ا
زيادة  ،2018 في ريال ملياًر 291) النفطية غيًر لايرادات زيادة إلى أساسا

 النفط أسعاًر في لايجابي الزخم أن كما. لانتاجي غيًر لانفاق على ، باإلضافة الى القيود(سنوًي أساس على املائة فى 13.7 بنسبة

فى  11.8 زيادة بنسبة ،2018 في ريال ملياًر 492) النفط عائدات من املتوقع أن تساعد على تعزيًز الطاقة أسعاًر و إصلحات

ً(.سنوًي أساس على املائة
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  )مليار ريال( 2023و تقديرات العجز املالي حتى عام إنفاق إلايردات 

 

 مصدر املعلومات: وزارة املالية 

و  من السوق املحلي و كذلك لاقتراض ألاجنبي النقد إحتياطيات ًو الحكومية الودائع من خلل أرصدة العجًز تمويل و سيتم

 فائض تحقيق في املتمثل هدفها تحقيق و تسعى فى وسعية،الت باتباع سياسة امليزانية الحكومة تستمًر أن املرجح و من. الدولي

 .2023 عام إلى 2020 عام من امليزانية في

 إلاصالحية ترفع من معدل التضخم التدابير 

 (توقعم 2018 – 2013معدل التضخم اململكة العربية السعودية )

 

 مصدر املعلومات: مؤسسة النقد السعودي

 يرتفع أن املتوقع ألاسعار، حيث أنه من إرتفاع مستويات في الاقتصادية لاصلحات من آلاخًر الجانب يكوًن أن املتوقع من

ً ذلك و يرجع املاض ي، العام في فى املائة 0.15 قدره سلبي مقابل معدل 2018 عام في فى املائة 5.7 إلى التضخم معدل
ا
 إلى أساسا

ً.الطاقة أسعاًر و إصلحات املضافة القيمة ضريبة تنفيذ

 كوميالح الدين

 هذه إجتذبت و قد. واملحلية الدولية و الصكوك السندات من ريال ملياًر 134 حوالي الحكومة أصدرت ،2017 عام خلل

ً لاصدارات
ا
، طلبا

ا
و مع . املحلي لاقتصاد في املستثمرين ثقة يعكس مما مرات، 4 إلى 3 بنحًو لاكتتاب فيها نسبة وتجاوزت كبيرا

 سعودي ريال ملياًر 117 مبلغ إقتراض الحكومة كما تخطط. سعودي ريال ملياًر 438 العام لدينا إجمالي بلغ ،2017 عام نهاية
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 يرتفع أن املالية وزارة هذا و تتوقع. 2018 عام نهاية بحلوًل سعودي ريال ملياًر 555 إلى العام الدين من سيزيد مما العام، هذا

 بإبقاء السعودية بينما تلتزم. 2020 عام في سعودي ريال ملياًر 749 ًو 2019 عام في سعودي ريال ملياًر 673 إلى العام الدين

 .املالية املوازنة فترة خلل فى املائة 30 من أقل لاجمالي املحلي الناتج الى نسبة الدين

 اململكة العربية السعودية: الدين العام )نسبة مؤية من الناتج املحلي إلاجمالي(

 

ًاملالية السعودية، بنك لامارات دبي الوطني للبحوث مصدر املعلومات: هافر للبحوث، وزارة

ً

، للضغط و النقدية لاقتصادية لاصلحات فيه ستتعرض الذي العام هًو 2018 عام وسيكوًن
ا
فى  لاقتصاد بينما يضع قدما

 .للنمو الرئيس ي املحرك تعتبًر و التي النفطية غيًر القطاعات الطريق الصحيح نحو لاعتماد على
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 أداء أسواق ألاسهممن سواق املالية تعزز إصالحات ألا 

و "فوتس ي راسل" لجذب  "إم.إس.س ي.آي"إدراج مؤشر تداول ضمن مؤشرات ألاسواق الناشئة في مؤشر 

 تدفقات رؤوس ألاموال ألاجنبية

 من خطة رؤية اململكة 
ا
 رئيسيا

ا
لاعتماد على  الرامية نحو التحول لاقتصادي و تقليل 2030يعد تطوير أسواق رأس املال جزءا

لايرادات النفطية. و قد إتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو تحقيق هذا الهدف خلل العامين املاضيين. و حتى منتصف عام 

، لم يكن باستطاعة املستثمرين ألاجانب لاستثمار في سوق رأس املال السعودي إال من خلل عمليات املقايضة، و التى 2015

التكلفة املرتفعة. و بعد ذلك، لجذب املستثمرين ألاجانب و رؤوس ألاموال، تم تنفيذ سلسلة من التغييرات كانت تتسم بالتعقيد و 

فى صالح املستثمرين. و قد شملت التدابير إصلحات مختلفة لتمكين املؤسسات املالية املؤهلة من لاستثمار املباشر في سوق 

اركة املؤسسات الدولية. كما قامت هيئة سوق املال بتغيير دورة التسوية رأس املال و تبسيط القواعد لتشجيع املزيد من مش

 ، و أنشأت نظام التسليم مقابل الدفع، كما إعتمدت املعيار العالمي للتصنيف الصناعي )جيكس(.T+2إلى 

م.إس.س ي.آي" و إلى جانب تعزيز إطار حوكمة الشركات، الى إهتمام شركات املؤشرات الدولية مثل "إ و قد مكنت لاصلحات

 "فتس ي" فى إدارج أكبر سوق رأس مال في منطقة الشرق ألاوسط و شمال أفريقيا في مؤشر ألاسواق الناشئة.

، تم إدراج مؤشر سوق ألاسهم السعودية )تداول( في قائمة املراقبة الخاصة لهذه الشركات و 2017و في شهر يونيو من عام 

 على أنه سيتم إتخاذ القرار بشأن لادراج فى مؤشر  .2018أدرجتها للترقية املحتملة في عام 
ا
 واسعا

ا
و يبدو أن هناك إجماعا

 .2019، و لادراج في منتصف عام 2018"إم.إس.س ي.آي" في منتصف عام 

، و فى تقرير "إستعراض ألاسواق الدولية"، أصدرت شركة "فتس ي 2017وبعد ذلك بوقٍت قصير، في نهاية شهر سبتمبر من عام 

 باملعايير التي سيتم الترويج لها من وضع "غير مصنف" إلى راسل" ب
ا
 صرحت فيه أن اململكة العربية السعودية ستفي قريبا

ا
يانا

 .2018"سوق ناشئة ثانوية"، على أن يتم تقييم السوق السعودي في شهر مارس من عام 

 2020مليار دوالر بحلول ديسمبر  144.5التدفقات النقدية فى سوق ألاسهم تصل الى 

 

2017ًأكتوبر  -مصدر املعلومات: غلوبال أدفيسورس، التحول فى أسواق رأس املال السعودية 
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التدفقات الترا مية من المؤسسات المملو ة للدولة باست ناء أرام و

التدفقات المترا مة من طرح أس م  ر ة أرام و

"فوتسي "التدفقات المترا مة من إدراج األس م السعودية إلى مؤ ر 

" ي.سي.إم"التدفقات المترا مة من إدراج األس م السعودية إلى مؤ ر 

لألس م السعودية"  ي.سي.إس.إم"القيمة السوقية الحالية لألس م الحرة لمؤ ر 

3/2018
ح م فوتسي تعلن
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تعلن نتا ج " 

البحوث 
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11/2018
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3/2019 بداية طرح المؤسسات 
المملو ة للدولة

5/2019 بداية تنفي   مؤ ر 
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1/2019
إدراج األس م 
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 2018يشهد عام 

العديد من 

حات فى ال إلاص
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وفقا للتقرير الصادر عن "ستيت ستريت غلوبال لإلستشارات"، فى حال إذا ما تم إعادة تصنيف أسهم مؤشر سوق املال 

ليار دوالر من ألاصول من قبل مدراء ألاموال ألسهم م 1.5السعودي من قبل مؤشر "إم.إس.س ي.آي"، فانه سيتم تقييم أكثر من 

 38مؤشر "إم.إس.س ي.آي" لألسواق الناشئة، ألامر الذى يمكن سوق ألاسهم في اململكة من تلقي تدفقات نقدية أجنبية بنحو 

الى حصيلة التدفقات مليار دوالر يمكن أن تضاف  4.4مليار دوالر من ألاموال و التي تتبع هذا املؤشر وحده. هذا باإلضافة الى 

 ملا  2.7النقدية ألاجنبية فى حال لادراج فى مؤشر "فوتس ي راسل" ، بافتراض أنها تمثل نسبة 
ا
فى املائة من املؤشر، و ذلك وفقا

خبير إستراتيجي فى مجال ألاسهم يعمل فى إحدى ألاذرع البحثية ل "املجموعة املالية هيرميس القابضة"  -صرح به "محمد الحاج" 

 دبي. في

مؤشر سوق  إلى الدوالرات من مليارات عدة تدفق "فوتس ي" إلى ًو"إم.إس.س ي.آي"  مؤشًر في لادراج املحتمل يؤدي أن كما يمكن

ً بل السلبية )املعطلة(، ألاموال خلل من فقط ليس ألاسهم تداول،
ا
 و سيعتمد. املؤشرات هذه تتبع التي النشطة ألاموال من أيضا

 لادراج و كذلك وقت "فوتس ي" في ًو"إم.إس.س ي.آي" يتتبعها مؤشر  التي لألموال املطلقة القيمة على الداخلة التدفقات حجم

 من الوزن النسبي قد يزيد السعودية" و السيما أن لاكتتاب العام الذى تخطط له شركة "أرامكًو. ملؤشر تداوًل السوقية القيمة

 التريليوًن تتجاوًز قد السعودية" "أرامكًو لشركة السوقية القيمة أن حيث املؤشرات هذه في السعودية العربية ألسهم اململكة

ً.دوالر

 "السعودية أرامكو" الطرح العام لشركة

ً مساهمة شركة إلى السعودية" "أرامكًو قامت بتغيير الشكل القانوني لشركة اململكة أن السعودية الحكومة أعلنت
ا
من  إعتبارا

 إجمالي أسهم شركة من فى املائة 5 عن تقل حصة لبيع تستعد اململكة أن عن علنلًا تم وقد. 2018 من شهر يناير عام 1 يوم

أسهم شركة  إدراج كما يمكن. مض ى وقت أي من العالم عملية طرح عام في أكبًر يكوًن أن املتوقع ومن. للدولة اململوكة "أرامكو"

 من بورصة في السعودية" "أرامكًو
ا
تسعى ألن تكون السوق  شركة "تداول" فإن ذلك، ومع. كونغ و هونغ و نيويورك لندن كل

 ."أرامكو" لشركة ألاولي العام الحصري للطرح

 و املتوسطة الصغيرة للشركات بورصة نمو  إفتتاح

ً السعودية العربية اململكة أطلقت
ا
ً مؤخرا

ا
 أنها بحيث أقل إدراج متطلبات مع واملتوسطة للشركات الصغيرة "نمو" موازية سوقا

ً. للطرح العام للشركات يلةبد سوًق بمثابة
ا
 سمح سوق املال السعودي للمستثمرين ،2018 من شهر يناير عام 1يوم  من و إعتبارا

 الحكومة جانب من القراًر هذا وسيساعد. اململكة و املتوسطة في الصغيرة للشركات العام لاكتتاب في املؤهلين باملشاركة ألاجانب

 واملتوسطة املشروعات الصغيرة و ستكوًن. ألاجانب قبل املستثمرين من لاستثماًر ةلزياد بوابة إلى أسهمها سوًق تحويل على

 .و تحقيق لاستدامة لاقتصادي النمًو في املساهمة وبالتالي أعمالها، و تطويًر توسيع على قادرة

 املالية للتقارير  الدولية املعايير  إعتماد

 من مطلوبا كان ألاولى، املرحلة في. مرحلتين على املالية للتقاريًر الدولية املحاسبية املعاييًر السعودية العربية اململكة إعتمدت

 ينايًر 1 بحلوًل املالية التقاريًر إلعداد الدولية املعاييًر مع متوافقة تكوًن أن التأمين و شركات و البنوك املدرجة الشركات جميع

 إلطاًر املالية التقاريًر إلعداد الدولية املعاييًر إلى تقلتن أن املدرجة غيًر الشركات جميع على تعين الثانية املرحلة وفي ،2017

عمل  و قابلية و الشفافية، التقارير، جودة ، و ذلك بغرض تعزيًز2018 ينايًر 1 من إعتبارا واملتوسطة الصغيرة الشركات

ً.السعودية ألاسواق في ألاجنبي يرتفع لاستثماًر و التى على إثرها يتوقع أن املقارنات،
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 املؤهلين تثمرينالسماح للمس

 متطلبات تحت ألاصوًل من ألادنى الحد ستخفض أنها السعودية املالية السوًق هيئة أعلنت ،2018 من شهر يناير عام 10 في يوم

 .املدرجة املالية ألاوراق من فى املائة 49 إلى يصل ما بتملك ألاجانب و السماح للمستثمرين املؤهلة ألاجنبية للمؤسسات لادارة

 ألاصوًل تكوًن وسوف الشركات ألاجنبية املؤهلة، على و املوافقة املالية السوًق هيئة مراجعة إلغاء الجديدة لتعديلتا و تشمل

 دوالًر مليوًن 500 إلى أمريكي دوالًر واحد ملياًر من املالية املؤهلة حفظ ألاوراق املالية للمؤسسات متطلبات أًو لادارة تحت

 .أمريكي

 -تداوًلً– السعودي املال هيئة سوًق أعلنت و يتمتع بالسيولة و آلامان، كفاءة أكثًر السوًق لجعل خًرآلًا الهامة إحدى التدبيًر و في

و  السوًق إلى العامة املالية املؤسسات وصوًل تطويًر على سيعمل و الذي ألاسهم على نحٍو مستقل، لحفظ نموذج ستحدث أنها

ً "تداول" م املستقل. كما ستصدًرحفظ ألاسه لعملء التداوًل حدود في يعمل على تحسين املرونة
ا
ً نموذجا

ا
ً إختياريا

ا
 يتيح جديدا

 .لاستثمار و صناديق التقديرية لاستثمارية املحافظ - املدارة ألاصوًل تجميع ألاصوًل ملديرًي

رتقائها و يعمل على إ السعودي، املالي القطاع في إجراؤھا تم التي لاصلحات بفرصة قوية فى تحقیق العام یحظى ھذا أن و نتوقع

 الى املستويات املالية العاملية.
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  إمكانات القطاع الخاص إلطالق السياحة و إلاصالحات الاجتماعية 

 من خلل تحرير قوانينها 2030و كجزء من رؤية 
ا
 املحافظة، تسير اململكة العربية السعودية قدما

ا
 تدريجيا

ا
. و سيشهد هذا العام تحركا

 و 
ا
. و من املتوقع حدوث تغييرات رئيسية.نحو مجتمع أكثر تحررا

ا
 إنفتاحا

 السينما دور  مثل الترفيه وسائل من املزيد

، 35 دام حظًر بعد
ا
شهر  و بحلوًل. 2018 إبتداءا من عام السينمائية إلنشاء الدوًر تراخيص منح في ستبدأ أنها إلى الحكومة أشارت عاما

ً. ألاولى السينما قاعات أبواب إفتتاح يتوقع ،2018 مارس من عام
ا
 فإن أرون" املدير التنفيذي لشركة "إيه.إم.س ي"، لتصريح "آدم و وفقا

 يتطلع لاستثمارية املربحة هذه الفرص كما إن. دوالر ملياًر إلى يصل أن يمكن ،نسمة مليوًن 30ها عدد البالغ اململكة في قطاع السينما

ً.و لاقليمية الشركات الدولية مختلف إليها

  بقيادة السيارات... اءللنس السماح سيتم

 شهًر في للسيارات سيرفع املرأة قيادة على ألامد الطويل الحظًر أن أعلن ،2017 شهر سبتمبر من عام في امللكي املرسوم عقب صدوًر

 في أكبًر مساهمة تقديم من و تمكنها املرأة ستمكن أنها إذ معدالت النمو، الخطوة هذه تحفًز أن املتوقع ومن. 2018 يونيه من عام

ً ذلك و سيمكن. السعودي الاقتصاد
ا
 في الناشطات النساء من املائة في 30 وجود في املتمثل 2030 رؤيتها لعام تحقيق اململكة من أيضا

، حيث تهدف املائة في 22مقابل  العاملة، القوًى
ا
ً 30تلك النسبة الى  رفع إلى 2030 رؤية حاليا

ا
 زيادة فإن ذلك، على فى املائة. وعلوة

ً هي العاملة القوة في ساءالن عدد
ا
 الناتج من املائة في 65 تحقيق في املتمثل الحكومة هدف إحدى املحركات الرئيسية لتحقيق أيضا

ً.الخاص القطاع من لاجمالي املحلي

  الرياضية ألاحداث ومشاهدة... 

ً
ا
شهر  في. بثبات و لكن ببطء التقيد هذا تخفيف يتم ذلك، و مع. العامة ألاماكن في السعوديين عن النساء الرجال فصل يتم ما عادة

 سوف البلد في امللعب أكبًر من ثلثة أن اململكة في للرياضة الرئاسية الهيئة وهي للرياضة، العامة الهيئة أعلنت ،2017 أكتوبر من عام

 إلستيعاب جاهزة و الدمام و جدة مدينة الرياض في املخصصة الثلثة امللعب و ستكوًن. 2018 عام أوائل في ألاسًر بإستيعاب تبدأ

 .ألاماكن ستجهز داخل الفيديًو و شاشات و املقاهي املطاعم أن السلطات و أضافت. 2018 عام مطلع من إبتداء العائلت

  بالسياح الترحيب

و  للسياحة السعودية الهيئة حيث أعلنت. ألاولى للمرة السعودية العربية اململكة زيارة من السياح سيتمكن ،2018 عام من إبتداءًا

 املسافرين على تقتصًر السابق في السفًر تأشيرات و كانت. 2018 عام في لها سياحية تأشيرات أوًل ستصدًر اململكة أن الوطني التراث

و . السياحة صناعة ميةلتن الطموحة اململكة خطط مع املبادرة هذه كما تتماش ى. املقدسة أماكنها لزيارة أًو اململكة بغرض العمل إلى

 100 مسافة السياحية على املنتجعات من سلسلة بناء ذلك في بما املشروعات، من العديد عن اململكة أعلنت دور السياحة، لتعزيًز

 جذب في املتمثل هدفها تحقيق من و السيما أن السماح بالسياحة ألاجنبية سيمكن اململكة. ألاحمر للبحًر الرملي الساحل من ميل

ً زائًر مليوًن 30
ا
 .2016 عام في زائًر مليوًن 18 مقابل ،2030 عام بحلوًل سنويا

 ألاضخمإلاقتصادية  مشروع املنطقة "نيوم"

 من ألاردن ضخم مشروع و هًو نيوم، مشروع عن السعودية العربية اململكة كشفت ،2017من عام  شهر أكتوبًر في
ا
و  على حدود كل

 لها و سيكوًن. البحرية الواجهة كم 468 مع جنب إلى جنبا مربع، كيلومتًر 26,500 مساحة على الجديدة املدينة تنتشًر و سوف. مصر

 صندوًق من دوالًر ملياًر 500 عن تزيد إستثمارات املشروع و سيدعم. مستقل قضائي و نظام و العمل بالضرائب الخاصة قوانينها

 املحلي الناتج في 2030 عام بحلوًل أمريكي دوالًر ملياًر 100 بحوالي يساهم أن املتوقع و من. الدوليين و املستثمرين العامة لاستثمارات

 التحويلية و الصناعات الرقمية و العلوم و ألاغذية الحيوية التكنولوجيا و النقل و للطاقة إقتصادي كمركًز تعمل وأن للمملكة، لاجمالي

 .املتقدمة و لانتاجية

سواء ما تم إتخاذه ) تقدمية أكثًر بتدابيًر 2030 عام ظل رؤية في 2018 عام في املجتمع الخطط نحو تحريًر تنفيذ يستمًر أن ونتوقع

ً.(بالفعل أو ما تم إعلنه

 و  املرأة تمكين

املحفزة  التدابير 

تعمل  للسياحة

 تعزيز على 

 الاقتصاد
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 2018 لعام القطاعات و ألاسهم أهم

 أن نتوقع فإننا للحكومة، املعلنة لاقتصادية الرؤية وملمح املقبل، العام في لاقتصاد تحريك كيفية حوًل توقعاتنا ضوء في

رؤية  يلي و فيما. العام هذا في أداءًا القطاعات أفضل من و ألاسمنت و ألاغذية و الكيماويات و لاتصاالت ةاملالي القطاعات تكوًن

  و ألاسهم من الوجهه لاستثمارية: تفصيلية للقطاعات

 القطاع املصرفي

 ول املعطلة الحالية. ألاص مستویات و خفض املالي القطاع إستقراًر علی یساعد مما ،2018 عام في لاقتصاد یستقًر أن نتوقع

 .الكبيرة الضغوط من عامين بعد السعودية البنوك في املالي ألاداء إستقراًر العام و سيشهد

 للقطاع معدالت لاقراض في النمًو 2030 السعودية الرؤية لتنفيذ الجارية لاستراتيجية املبادرات تدفع أن املتوقع من 

 .الخاص

 تعزیًز إلی یؤدي مما القروض، صافي رفع إلی لاقراض تکلفة و إنخفاض روضالق نمًو تحسن يؤدي أن أیضا املتوقع من 

 .أعلی مستويات ألارباح دفع من البنوك و تمکين ألارباح صافي

 لانماء و بنك البلد، و بنك الراجحي،  القطاع؛ بنك هذا توصياتنا لاستثمارية فى أبرًز. 

 الكيميائية املوادقطاع 

 املستقبل في الرئيسية لاقتصادية العوامل من واحد باعتباره لبتروكيماوياتا قطاع على 2030 رؤية ركزت. 

 لترتفع معها إحتمالية املكاسب املرتفعة  ،2030 عام بحلوًل الکیمیائیة املنتجات علی العالمي الطلب یتضاعف أن املتوقع من

 .لانتاج تکلفة تحقيقها جراء إنخفاض السعودیة الکیمیائیة التى يمكن للشرکات

 القطاع. بتحفيًز الحكومة تقوم أن املتوقع من 

 الصناعي  لإلستثماًر السعودية املجموعة التصنيع، سافكو، القطاع؛ شركة سابك، ينساب، هذا توصياتنا لاستثمارية فى أبرًز

 .املتقدمة و شركة البتروكيماويات السعودية، كيان ،

 قطاع الاتصاالت

 سلبية إخبارية تقاريًر بسبب السوًق قبل للضغوط من القطاع تعرض. 

 للصعود من جديد. مھیأ وھًو بلغ القاع، قد القطاع أن نعتقد فإننا صعبة، فیه القطاع أوقات یشھد الذي الوقت في 

 .ًتتداول أسهم القطاع على أسعار أقل من قيمها العادلة

 التغطية الواسع و لابداع و نطاق لإلتصاالت التحتية البنية تشكل حيث ،2030 عام رؤية ركائًز أحد لاتصاالت قطاع يعتبًر 

 على الحكومة وستساعد. املحورية الرئيسية تعد من املجاالت الرقمي لاقتصاد في و كذلك لاستثماًر املتقدمة التقنيات في

 .القطاع هذا في ألاخيرة السلبية التطورات بعض من التخفيف

 السعودية زين و شركة عوديةالس شركة إتصاالت القطاع؛ هذا فى لاستثمارية توصياتنا أبرًز. 

 قطاع التأمين

 السعوديين املوظفين لجميع التعاوني الصحة مجلس عنه أعلن و الذي لالزامي الصحي التأمين اليزال ً
ا
 نمًو في رئيسيا عامل

 .السعودي الصحي التأمين قطاع

 ليشهد حاالت إندماج و إستحواذات فيما بين الشركات العا 
ا
 املتوقع من ملة فى هذا املجال، و التيقطاع التأمين يعد جاهزا

 .شركة "بوبا" يستفيد منها كبرى الشركات مثل أن

 لألسباب التالية: و ذلك العربية"، هي لشركة "بوبا القطاع هذا فى لاستثمارية توصياتنا أبرًز 

 و شهدت السعودية العربية اململكة في املهيمنة التأمين شركة كونها في الشركة تستمًر ً
ا
 في توسعا

ا
 حصتها متواصل

 .املاضية القليلة السنوات مدى على السوقية
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 القطاع الغذائي

 القطاع تعزيًز إلى املخصصات و الرواتب ارتفاع بسبب لاستهلكي معدالت لانفاق في املتوقعة الزيادة تؤدي أن املتوقع من. 

 يلي ما بسبب و ذلك املراعي، هي لشركة القطاع هذا فى لاستثمارية توصياتنا أبرًز: 

 املنطقة في ثقة ألاكثًر التجارية العلمات بين ومن ألاوسط، الشرًق في لأللبان منتج أكبًر هي تعد شركة املراعي. 

 للمراعي ستسمح املقبل، العام في و قطًر السعودية العربية اململكة بين الحالية الجيوسياسية فى حال تخفيف حدة التوترات 

ًواعد و مهم. سوًق إلى العودة في

 طاع ألاسمنتق

 قد ألاسوأ أن بينما نعتقد القطاع. في السيئة تتداول الشركات العاملة فى هذا القطاع على تقييمات جذابة بسبب ألاخباًر 

 و م املرجح أن يعود لإلنتعاش من جديد. القطاع، لهذا إنتهى

 البناء، نشاط في تحسنا تشهد أن جحاملًر ومن القطاع، لتنمية مختلفة مبادرات بتنفيذ لاسكان وزارة تقوم أن املقرًر من 

 .عام بشكل و لاقتصاد النفط أسعاًر بانتعاش مدفوعا

 تشكل فسوف القادم، العام في الخلیج دوًل في الحالیة و السیاسیة الجغرافیة املخاوف فى حال إذا ما تم تخفيف حدة 

 لنمو القطاع
ا
 قويا

ا
 .محفزا

 .يتمتع القطاع بتوزيعات أرباح عالية 

 الجنوبية". املنطقة "أسمنت لشركة هي القطاع هذا فى لاستثمارية اتناتوصي أبرًز 

 

 ات الشركاتتقييم ملخص

 

املس

 لسل
 رمز تداوًل القطاع الشركة

سعر 

السهم 

الحالي 

 )ريال(

رأس املال 

السوقي 

)مليار 

 ريال(

قيمة 

الشركة 

)مليار 

 ريال(

مضاعف 

الربحية 

(2018 

 متوقع(

مضاعف 

القيمة 

الدفترية 

(2018 

 وقع(مت

قيمة 

الشركة الى 

املبيعات 

السنوية 

(2018 

 متوقع(

قيمة الشركة 

الى صافى الربح 

قبل خصم 

ضرائب.فوائد.إ

هلك.إستهلك 

 متوقع( 2018)

العائد على 

امللكية 

2018 

 )متوقع %(

العائد على 

توزيعات 

 2018ألارباح 

 )متوقع %(

1 
شركة الاتصاالت 

 السعودية
 6.0 15.9 6.7 2.4 2.1 13.8 126.7 138.2 69.3 7010 الاتصاالت

 - 3.8 5.3 1.8 0.7 27.6 14.3 4.2 7.2 7030 الاتصاالت زين السعودية 2

 3.5 22.2 - 0.8 2.5 11.7 6.9 7.1 88.4 8210 التأمين بوبا العربية 3

 5.2 16.8 - - 1.9 11.6 - 112.4 69.3 1120 البنوك الراجحي 4

 3.1 11.8 - - - 12.8 - 13.6 22.1 1140 البنوك بنك البلد 5

 3.8 10.3 - - 1.4 13.9 - 30.1 20.2 1150 البنوك مصرف لانماء 6

 4.5 12.3 7.5 2.3 1.8 14.5 357.2 312.2 104.6 2010 املواد الكيميائية سابك 7

 6.0 12.7 9.8 4.5 2.5 14.9 33.9 35.1 62.3 2290 املواد الكيميائية ينساب 8

 4.3 17.1 16.2 8.6 3.9 21.2 28.8 29.0 69.6 2020 ئيةاملواد الكيميا سافكو 9

 - 6.6 8.9 3.6 1.1 16.3 39.1 16.6 11.1 2350 املواد الكيميائية كيان السعودية 10

11 
شركة التصنيع 

 الوطنية
 - - - 2.7 - 19.0 29.3 11.5 17.3 2060 املواد الكيميائية

 6.9 21.1 10.3 3.7 2.6 11.8 8.9 8.3 42.6 2330 املواد الكيميائية املتقدمة 12

13 
املجموعة 

 السعودية
 4.9 10.0 8.2 3.1 0.8 9.2 22.5 9.4 21.0 2250 املواد الكيميائية

 5.7 14.7 12.8 6.2 2.1 15.6 7.5 7.0 50.0 3050 ألاسمنت اسمنت الجنوبية 14

 1.7 15.8 14.8 4.2 3.3 22.8 64.3 52.5 52.6 2280 الغذائي املراعي 15

 در املعلومات: بلومبرغ، أبحاث فالكممص
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 فالكم للخدمات املالية 
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املخاطر من ير وتحذ مسؤولية إخالء  

المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة  وعلى الرغم من أن فالكم اتخذت كل العناية لقد تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يُعتقد بأنه موثوق بها،

عار أوالمعلومات المقدمة، وال تتعهد األسالتقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذا التقرير هي عادلة ومعقولة إال أن فالكم ال تضمن دقة البيانات أو في هذا 

يع أو تقديم عرض لشراء أية رير ليس المقصود منه أن يُفسر على أنه عرض للببأن المعلومات أو األسعار الواردة في هذا التقرير هي صحيحة أو خالية من أي خطأ، كما أن هذا التق

لكم تُخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام فا أن كما، رأوراق مالية وبناًء عليه فإنه يجب عدم االعتماد على دقة و/أو عدالة و/أو اكتمال المعلومات أو األسعار التي يحتوي عليها هذا التقري

اء والتنبؤات وتوقعات رة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو أي من محتوياته، ولن تكون فالكم مسؤولة في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير، واآلعن أي خسار

م فالكم أي ضمان بأن األسعار أو وال تُقد، للتغيير دون إشعار األسعار الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة فالكم كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة

قعة يُمثل نتيجة ُمحتملة فقط ويمكن ن أسعار متوالنتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات أسعار واردة في هذا التقرير، وما ورد في التقرير م

تائج أو األحداث الفعلية في المستقبل هذه اآلراء والتنبؤات وتوقعات األسعار تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التُحقق منها والن كما أن، أن ال تتحقق نهائياً 

تأثر بالتغييرات دون أي اشعار ا التقرير قد تتقلب و/أو تأي قيمة أو سعر مذكور أو أي دخل من أي من اإلستثمارات المشار إليها في هذ فإن وإضافة إلى ما سبق. قد تختلف بشكل كلي

هذا التقرير  إن. ستثمر في األصلالمبلغ الم سابق واآلداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً لألداء المستقبلي. وبناًء على كل ما سبق بيانه فإن المستثمرين قد يحصلون على ناتج أقل من

رة في مجال اإلستثمار أخذ في الحسبان ظروف وأهداف ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين، ولذلك فإن هذا التقرير ال يستهدف تقديم مشويقدم معلومات ذات طابع عام فقط وال ي

ذ أي قرار بخصوص اإلستثمار تخاقبل ا ولذلك ينبغي على القارئ، وال يأخذ بعين اإلعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف اإلستثمارية الخاصة و/أو اإلحتياجات الخاصة بالقارئ

تثمار في هذا النوع من اً ألن اإلسأن يحصل على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية واالستثمارية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظر

ات وتوقعات األسعارالواردة فيه هذا التقرير البحثي، كلياً أو جزئياً، وجميع المعلومات واآلراء والتنبؤال يحق نسخ أو توزيع  .األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص

  محمية بموجب أنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر.
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