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امللخص التنفيذي
ارتفعــت األصــول األجنبيــة يف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي خــال شــهر مايــو ألول مــرة منــذ ينايــر  ،2015حيــث نمــت قليــا بمقــدار  0.7مليــار دوالر أمريكــي ،بدعــم مــن
اقــراض الحكومــة مبلــغ  10مليــار دوالر أمريكــي مــن تجمــع بنكــي .جــاء معــدل نمــو العــرض النقــدي أقــل بشــكل كبــر عــن نمــو معــدل الناتــج املحــي اإلجمــايل االســمي (مــع
تخفيــض توقعــات نمــو الناتــج اإلجمــايل الحقيقــي للعــام  2016مــن قبــل الــوكاالت الدوليــة) ،كمــا اســتمرت أســعار الفائــدة املحليــة باالرتفــاع ،مــع زيــادة تعــرض اقتصاديــات
دول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــدد مــن املتغــرات .شــهدت ربحيــة القطــاع ارتفــاع خــال شــهر مايــو  2016عــن الشــهر الســابق وارتفعــت منــذ بدايــة العــام حتــى تاريخــه
بنســبة  %2.2عــن الفــرة املماثلــة مــن العــام الســابق .يســتمر النمــو القــوي يف اإلقــراض (ارتفــاع بنســبة  %9.4عــن الفــرة املماثلــة مــن العــام الســابق) إذا اســتمر الرتكيــز عــى
تمويــل رأس املــال العامــل عــى املــدى القريــب .تراجــع مســار معــدل االقــراض مــا بــن املصــارف ،ممــا يشــر اىل ثبــات معــدل الســيولة يف القطــاع خــال األشــهر القادمــة .لــم
يــرد املزيــد مــن األنبــاء حــول كيفيــة قيــام الحكومــة بدفــع مســتحقات املقاولــن عــن الفــرة املاضيــة بعــد ورود تقاريــر تفيــد بــأن الحكومــة تنظــر يف خيــار إصــدار ســندات حــق.
شــهد شــهر مايــو ارتفــاع يف اإلنفــاق مــع اقــراب شــهر رمضــان ،وزيــادة يف قيمــة املعامــات عــر نقــاط البيــع مــع زيــادة يف عددهــا .تحســن حجــم ســلة املشــريات اىل  362ر.س.
لــكل معاملــة نقطــة بيــع يف املتوســط خــال مايــو  ،2016مقابــل  358ر.س .يف املتوســط خــال أبريــل ( 2016أقــل مســتوى يف البيانــات الخاصــة بنــا منــذ العــام  .)2010سيشــكل
معــدل اإلنفــاق يف رمضــان مــؤرش رئيــي حــول مــدى تعــايف قطــاع االســتهالك.
مــن املرجــح أن تقــوم الحكومــة برفــع إنتــاج النفــط خــال األشــهر القادمــة لتلبيــة الطلــب املحــي باإلضافــة اىل املنافســة عــى الحصــة الســوقية يف الصــن ،األمــر الــذي ســيدعم
نمــو الناتــج املحــي اإلجمــايل خــال العــام .2016
مــع صــدور برنامــج التحــول الوطنــي ،تحركــت الحكومــة برسعــة يف العديــد مــن املبــادرات لدعــم اإلســكان ،وتجــارة الجملــة  /التجزئــة والضغــط مــن أجــل الحصــول عــى املزيــد
مــن تدفقــات االســتثمار األجنبــي املبــارش
االتجاهات الرئيسية لقطاع املصارف:
■ارتفاع معدل نمو القروض (بحدود  %9.4عن الفرتة املماثلة من العام السابق) ،بدعم من الطلب من قطاع البناء والتشييد والقطاع التجاري .كان نمو الودائع يف املنطقة السلبية (انخفاض
 %3.4لشهر مايو  2016عن الربع املماثل من العام السابق).
■استقر معدل الودائع تحت الطلب كنسبة من إجمايل الودائع فوق  ،%60حيث من املرجح أن يؤدي ذلك اىل االستمرار يف الحد من ارتفاع تكلفة التمويل .تراجع احتمال رفع االحتياطي
الفيدرايل ألسعار الفائدة األمريكية بشكل كبري مع التصويت يف اململكة املتحدة للخروج من االتحاد األوروبي.
■تحسنت أرباح القطاع من  3.7مليار ر.س .يف أبريل  2016اىل  3.95مليار خالل مايو.
االتجاهات الرئيسية لالقتصاد الكيل:
■استمر الرتاجع يف العرض النقدي عىل املستوى الضيق  M1والعرض النقدي عىل املستوى الواسع  M2بانخفاض %7.8و %3.8عىل التوايل عن الربع املماثل من العام السابق.
■تتوقع الوكاالت الدولية نمو الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي يف اململكة العربية السعودية بنسبة  %2أو أقل للعام  ،2016الذي يمكن أن يؤدي اىل تحقيق نمو يف الناتج املحيل اإلجمايل االسمي
بنسبة ترتاوح من  %5إىل  ،%6مما يعني استمرار صعوبة األوضاع النقدية.
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اتجاهات السياسة النقدية
الشــكل  :1مــع ارتبــاط الريــال الســعودي بالــدوالر األمريكــي ،ارتبــط معــدل اتفاقيــات إعــادة الــراء املعاكــس مــع ســعر الفائــدة األمريكــي تاريخيــا اىل حــد مــا ،ارتفــع
ســعر الفائــدة األمريكــي بحــدود  25نقطــة أســاس يف ديســمرب  ،2015بالتوافــق مــع رفــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لســعر الفائــدة بنفــس املقــدار .مــن املتوقــع
ارتفــاع ســعر الفائــدة األمريكــي بحــدود  50نقطــة أســاس يف النصــف الثانــي .2016
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املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،بلومربغ

■كان خطر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي أحد األسباب الرئيسية الذي منعت بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي من رفع أسعار الفائدة يف يونيو (بجانب ضعف الكبري يف نمو الوظائف غري
الزراعية) ،وهو أمر مطلوب بعد مفاجئة فوز مؤيدي خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي .يشكل هذا خطرا أسايس عىل النمو يف أوروبا ،ولها تداعيات عاملية محتملة ،ويمكن أن يبقى االحتياطي
الفيدرايل أسعار الفائدة دون تغيري للفرتة املتبقية من العام .فقط االرتفاع القوي يف التوظيف غري القطاع الزراعي وارتفاع األجور يف الواليات املتحدة يمكن أن يعمل عىل مراجعة التوقعات حول
رفع سعر الفائدة خالل الربع الثالث .2016
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اتجاهات السياسة النقدية
الشــكل  :2عــى الرغــم مــن قــوة أســعار النفــط يف مايــو ،حيــث بلــغ متوســط ســعر برميــل برنــت  47دوالر أمريكــي ،وتراجــع العــرض النقــدي عــى املســتوى الضيــق
 M1والعــرض النقــدي عــى املســتوى الواســع  ،M2اســتمر أداء الســوق املــايل الســعودي تحــت املالحظــة.
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املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،بلومربغ

■يستمر تراجع العرض النقدي عىل املستوى الضيق  M1والعرض النقدي عىل املستوى الواسع  M2للشهر الرابع عىل التوايل بانخفاض عن الربع املماثل من العام السابق بنسب  %7.8و %3.8عىل
التوايل ،مقابل نمو الناتج املحيل اإلجمايل االسمي يف املنطقة بنسبة ترتاوح من  %6.5اىل  ،%7باإلضافة اىل الصعوبة يف األوضاع النقدية.
■كان نمو الودائع سلبي عن الفرتة املماثلة من العام السابق وملدة أربعة أشهر متتالية ،بجانب نمو قوي للقروض وارتفاع شهية االقرتاض لدى الحكومة ،السبب يف ارتفاع أسعار الفائدة املحلية
بشكل كبري.
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اتجاهات السياسة النقدية
الشكل  :3تسببت صدمات التجارة وتوقعات ارتفاع التضخم يف اتجاه ارتفاع سعر الفائدة األمريكي.
۲٫٥۰
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ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

اﻟﻔﺮق ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﲆ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳌﺪة  ٣ﺷﻬﻮر

ﺳﺎﻳﺒﻮر ﳌﺪة  ٣ﺷﻬﻮر

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،بلومربغ

■مع توقع حدوث فجوة تضخمية ،نحن نتوقع أن تنحرس الفجوة خالل األشهر القادمة ،مع عدم تحرك االحتياطي الفيدرايل واستقرار أسعار النفط عند مستوى أعىل من  50دوالر أمريكي للربميل
مع تنويع مصادر اإليرادات الحكومية.
■ارتفع مؤرش أسعار املستهلك عن الربع املماثل من العام السابق بمعدل .%4.2

الجمهور

5

اتجاهات السياسة النقدية
الشــكل  :4ارتفعــت أســعار الفائــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل كبــر عــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا فيهــا البحريــن ذات التصنيــف االئتمانــي األقــل
ضمــن دول املجلــس
٢٫٥٠

٢٫٠٠

١٫٥٠

١٫٠٠

٠٫٥٠

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٥
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤
ﻗﻄﺮ

ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٤
اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣
اﻹﻣﺎرات

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٢
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١١

٠٫٠٠
ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١١

ﻟﻴﺒﻮر ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،بلومربغ

■ارتفعت أسعار الفائدة يف اململكة العربية السعودية بشكل كبري عن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين والتي شهدت تخفيض التصنيف االئتماني اىل درجة ما دون االستثمار.
■بالرغم من ذلك ،استمرت أسعار الفائدة يف اململكة العربية السعودية عند مستوى سلبي حقيقي (مقابل مؤرش أسعار املستهلك عند  ،)%4.2والذي يفرس جزئيا استمرار ارتفاع الطلب عىل االئتمان.

الجمهور
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محفزات قطاع املصارف
الشكل  :5استمر معدل نمو الودائع للقطاع املرصيف يف املنطقة السلبية خالل شهر مايو  ،2016بانخفاض  %3.4عن الشهر املماثل من العام السابق.
٧٠

٢٠

٦٠

١٥

٥٠
١٠

٤٠
٣٠

٥

٢٠
٠

اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

ﻣﺎرس ٢٠١٦

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٦

دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٥
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٥
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٥

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥

اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥

ﻣﺎرس ٢٠١٥

ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٤
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤

اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

٢٠١٣

ﻣﺎرس ٢٠١٤

٢٠١٢

٢٠١١

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻮداﺋﻊ )ﻳﻤﻦﻴ(

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻔﱰة

٠

٢٠١٠

٥-

١٠

وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،بلومربغ

■ارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب كنسبة إىل إجمايل الودائع بمقدار نقطتي أساس من مستواها املنخفض يف ديسمرب  ،2015األمر الذي يتوقع أن يدعم الربحية خالل الربع الثاني  .2016من
جانب آخر ،يمثل الرتاجع يف نمو الودائع مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املايض خطرا مهما.
■تباطؤ النمو يف الودائع بالعمالت األجنبية عن الشهر السابق يف ظل ارتفاع أسعار النفط وضعف الدوالر األمريكي ،دفع بالتساؤالت حول استمرار ربط سعر رصف الريال السعودي بالدوالر األمريكي.
■انخفضت الودائع الحكومية وشبه الحكومية بحدود  27مليار ر.س .منذ يناير  ،2016لتشكل ما نسبته  %21من إجمايل الودائع يف القطاع ،بعد أن كانت بحدود  %22.5يف بداية العام الحايل.
الجمهور
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محفزات قطاع املصارف
الشــكل  :6اســتمر معــدل االقــراض يف القطــاع مرتفــع بدعم من قطــاع التشــييد والبناء والقطــاع التجاري .عىل العمــوم ،قد يتباطــأ معدل اإلقــراض إذا تم ذكر أنباء عن ســداد
الحكومة للدفعات املرتتبة عليها نظرا لضعف نمو الودائع.
٦١

١٨

٥٩

١٦
١٤

٥٧

١٢

٥٥

١٠

٥٣

٨

٥١

٦

٤٩

ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  ٢٠١١إﱃ  ،٢٠١٤زادت اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ ﻓﱰات اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺮوض،

٤٧

٢
٠

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١
ﻣﺎرس ٢٠١١
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١١
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١١
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١١
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢
ﻣﺎرس ٢٠١٢
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٢
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٢
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٢
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣
ﻣﺎرس ٢٠١٣
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٣
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤
ﻣﺎرس ٢٠١٤
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥
ﻣﺎرس ٢٠١٥
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦
ﻣﺎرس ٢٠١٦
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

٤٥

ﺛﻢ اﻧﻌﻜﺲ اﻹﺗﺠﺎه ﻣﻨﺬ ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٥

٤

اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣ﺷﻬﻮر إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻘﺮوض

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،بلومربغ

■يستمر استحقاق محفظة القروض لفرتة قصرية نسبيا كما تعترب القروض تحت الطلب أساسية الحتياجات رأس املال العامل.
■يجب تمديد فرتة االستحقاق قبل أن يشهد القطاع توسع هامش صايف الربح.
■بلغ معدل نمو القروض  %9.4عن الفرتة املماثلة من العام السابق.

الجمهور
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محفزات قطاع املصارف
الشــكل  :7ارتفــع معــدل القــروض اىل الودائــع البســيط يف القطــاع يف شــهر مايــو  2016بينمــا تراجــع معــدل الودائــع بحــدود  %3.4عــن الشــهر املماثــل مــن العــام
الســابق.
٪٩٥

أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺑﻖ

٪٩٠
٪٨٥
٪٨٠
٪٧٥
٪٧٠

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٥

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٣

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٣

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٢

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٢

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١١

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٠

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٠

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٠

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٠

ﻣﻌﺪل اﻟﻘﺮوض إﱃ اﻟﻮداﺋﻊ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع

٪٦٥

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،بلومربغ

■يستمر ارتفاع معدل القروض بشكل قوي خالل مايو  2016ليصل اىل .%9.4
■استمر الضعف يف أداء الودائع ،حيث تراجعت بنسبة  %3.4عن الشهر املماثل من العام السابق.
■اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي مواقف أكثر مرونة فيما يتعلق بمستوى القروض إىل الودائع.
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محفزات قطاع املصارف
الشكل  :8يبدوا أن االقرتاض ما بني البنوك يرتاجع يف إشارة إىل كفاية السيولة يف القطاع
٢٫٣٠

٧٠

٢٫١٠

٦٥
٦٠

١٫٩٠

٥٥

١٫٧٠

٥٠

١٫٥٠

٤٥

١٫٣٠

٤٠

١٫١٠

٣٥

٠٫٩٠

٣٠

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

ﻣﺎرس ٢٠١٦

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥

ﻣﺎرس ٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤

ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻳﺒﻮر ﻟﺜﻼث ﺷﻬﻮر )ﻳﻤﻦﻴ(

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤

٠٫٥٠

٢٠

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤

٠٫٧٠

٢٥

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻟﻠﻘﺮوض ﻣﺎ ﺑﻦﻴ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺜﻼث ﺷﻬﻮر )ﻣﻠﻴﺎر ر.س(.

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي

■ارتفع االقرتاض ما بني البنوك خالل شهر مايو إىل  65.6مليار ر.س .من  57.7مليار ر.س .خالل الشهر السابق؛ عموما ،استمر متوسط فرتة االستحقاق عند  3أشهر ،مما يعني انخفاض الحاجة
إىل السيولة يف القطاع.
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محفزات قطاع املصارف
الشكل  :9ارتفع معدل اإلقراض لألفراد يف قطاع التطوير العقاري يف الربع األول  ،2016مع عودة رشكات العقارية لالقرتاض.

ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ر.س(.

٩,٠٠٠
٨,٠٠٠
٧,٠٠٠
٦,٠٠٠
٥,٠٠٠
٤,٠٠٠
٣,٠٠٠
٢,٠٠٠
١,٠٠٠

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ٢٠١٦

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٤

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٢٠١٤

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٤

الجمهور

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ٢٠١٤

ﴍﻛﺎت

أﻓﺮاد

-

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي
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القطاع الخارجي
الشكل  :10ارتفعت أصول اململكة العربية السعودية األجنبية قليال بمقدرا  0.7مليار دوالر أمريكي خالل مايو  ،2016محققة أول ارتفاع منذ يناير .2015
٨٠٠
٧٥٠

رﯾﻛﻲ
ﻣ
ر دوﻻر أ ﺳﺎﺑق
ﻌﺎم اﻟ
ض  ۹۹ﻣﻠﯾﺎ ﻣن اﻟ
ﻣﻣﺎﺛل
اﻧﺧﻔﺎ ﮭر اﻟ
ن اﻟﺷ
ﻋ

٧٠٠
٦٥٠
٦٠٠
٥٥٠
٥٠٠
٤٥٠

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦

ﻣﺎرس ٢٠١٦

ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٦

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٥
أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٥
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥
أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٥
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥

اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥

ﻣﺎرس ٢٠١٥

ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٤
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤

اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

٢٠١٣
ﻣﺎرس ٢٠١٤

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

اﻷﺻﻮل اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

٤٠٠

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي

■ارتفعت األصول األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يف أغسطس  2014اىل أعىل مستوى عند  737مليار دوالر أمريكي.
■ارتفاع األصول بمقدار  0.7مليار دوالر أمريكي خالل مايو  2016هو أرتفاع منذ يناير .2015
■استمر الرتاجع يف األصول األجنبية للمصارف املحلية ،لتنخفض خالل مايو بمقدار  18.5مليار ر.س ،.ليصل الرتاجع إىل ما مقداره  62.8مليار ر.س .منذ نهاية العام .2015
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القطاع الخارجي
الشــكل  :11يدفــع ضعــف الــدوالر األمريكــي يف الشــهور األخــرة إىل ضعــف ســعر الــرف الفعــي للريــال الســعودي ،وذلــك مــع عــدم رفــع أســعار الفائــدة األمريكيــة.
يمكــن لقــوة الــدوالر الناتجــة عــن تصويــت بريطانيــا للخــروج مــن االتحــاد األوروبــي أن تــؤدي إىل قــوة ســعر الــرف الفعــي للريــال الســعودي خــال شــهر يونيــو.
١٣٠
١٢٥
١٢٠
١١٥
١١٠
١٠٥
١٠٠
٩٥
٩٠
٨٥
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦
اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١١

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١١

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٠

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٠

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٠

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠٩

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٠٩

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٩

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠٨

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٠٨

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٨

ﺳﻌﺮ ﴏف اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ(

٨٠

املصدر :صندوق النقد الدويل

■ارتفع مؤرش أسعار املستهلك يف اململكة العربية السعودية يف عام  2016ليصل اىل أعىل من مستوى  %4عن الربع املماثل من العام السابق ،بعد رفع الدعم الجزئي يف امليزانية العامة.
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االستهالك واالسترياد
الشــكل  :12تتجــه قيمــة إجمــايل الــواردات إىل االنخفــاض ،ممــا يشــر إىل ضعــف االســتثمار والطلــب االســتهالكي؛ عمومــا ،شــهد شــهر مايــو بعــض القــوة يف االســتهالك
قبيــل حلــول شــهر رمضــان املبــارك.
٢٥

٦

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﳌﺪة  ٦ﺷﻬﻮر ،ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

٥

٢٠

٤

١٥

٣
١٠

٢

٥

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٣

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١١

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٠

اﻤﻟﺠﻤﻮع  -ﻳﻤﻦﻴ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺧﺮى  -ﻳﻤﻦﻴ

اﻷﺟﻬﺰة اﻤﻟﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٠

اﻟﺴﻴﺎرات

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

اﻤﻟﻼﺑﺲ واﻷﻗﻤﺸﺔ

-

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠٠٩

-

١

اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻤﻟﻌﺪات

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي

■تراجعت الواردات الشهرية من أعىل من مستوى  20مليار ر.س( .املتوسط املتحرك لفرتة  6أشهر) خالل معظم الفرتات من عام  2012و  ، 2013لتصل اىل أقل من  17مليار ر.س.
■تأثرت واردات كل من اآلالت ومواد البناء بشكل سلبي ،حيث تراجع كليهما إىل أقل من نصف أعىل مستوى سعري لهما .ارتفعت واردات واد البناء قليال خالل الشهرين األخريين .من أهم اتجاهات
برنامج التحول الوطني هو التطوير العقاري واإلسكان ،حيث تسعى الحكومة جاهدة لترسيع النمو يف القطاع.
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االستهالك
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٢

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١١

الشكل  :13استمرت معامالت نقاط البيع بالنمو ،بينما تراجعت قيمة معامالت نقاط البيع بشكل حاد

٦٠

٦٠٠

٥٠

٥٥٠

٤٠

٥٠٠

٣٠
٢٠

٤٥٠

١٠

٤٠٠

٠

٣٥٠

٢٠-

ﻣﺎرس ٢٠١١
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١١
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١١
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١١
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢
ﻣﺎرس ٢٠١٢
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٢
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٢
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٢
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣
ﻣﺎرس ٢٠١٣
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٣
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤
ﻣﺎرس ٢٠١٤
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥
ﻣﺎرس ٢٠١٥
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦
ﻣﺎرس ٢٠١٦
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

٣٠٠

١٠-

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻠﺔ اﳌﺸﱰﻳﺎت )ر.س (.ﻳﻤﻦﻴ

اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻟﻌﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺜﻼث ﺷﻬﻮر ٪

اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺜﻼث ﺷﻬﻮر ٪

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي

■الحظنا بعض القوة خالل الشهر الذي يسبق حلول شهر رمضان من حيث متوسط قيمة املعامالت عرب نقاط البيع ،مع ارتفاع أعداد نقاط البيع.
■بينما تراجع متوسط قيمة سلة املشرتيات خالل فرتة الرسم البياني ،نالحظ تراجعها بشكل كبري خالل الربع الثالث  2015عندما تراجعت أسعار النفط بشكل كبري ،ارتفعت خالل شهر مايو
 2016ألول مرة منذ بداية العام.
■يف أخر نرشة إحصائية ملؤسسة النقد العربي السعودي ،قامت املؤسسة بمراجعة بيانات إحصاء نقاط البيع.
الجمهور
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ربحية قطاع املصارف
الشكل  :14ارتفع إجمايل صايف ربح القطاع املرصيف منذ سنة حتى مايو  2016عن الفرتة املماثلة من العام السابق بمعدل %2.2
١٥٠

٥٠

١٣٠

٤٠
٣٠

١١٠

٢٠

٩٠

١٠

٧٠

-

٣٠

)(٢٠

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١١
ﻣﺎرس ٢٠١١
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١١
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١١
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١١
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢
ﻣﺎرس ٢٠١٢
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٢
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٢
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٢
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣
ﻣﺎرس ٢٠١٣
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٣
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٣
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٣
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٣
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤
ﻣﺎرس ٢٠١٤
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥
ﻣﺎرس ٢٠١٥
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٥
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٥
ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦
ﻣﺎرس ٢٠١٦
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

٥٠

)(١٠

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ )ﻳﻤﻦﻴ(

اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ ﺻﺎﰲ رﺑﺢ اﳌﺼﺎرف

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي وبلومربغ

■ارتفعت ربحية القطاع منذ بداية العام وحتى مايو 2016بنسبة  %2.2مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السابق.
■ارتفعت صايف األرباح عن الشهر السابق بنسبة  %6.4بسبب انخفاض تكلفة الودائع عىل األرجح ،مع تراجع انحسار السيولة نوعا ما.

الجمهور

16

مكرر القيمة الدفرتية التاريخي مقابل القطاع
بنك الجزيرة :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

مرصف الراجحي :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

١٫٨
١٫٧
١٫٦
١٫٥
١٫٤
١٫٣
١٫٢
١٫١
١٫٠
ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ٠٫٩

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﻣﴫف اﻟﺮاﺟﺤﻲ :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال

اﳌﺘﻮﺳﻂ

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال

بنك الرياض :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

بنك االستثمار السعودي :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

٠٫٩
٠٫٨
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٦

٠٫٥

٠٫٤
ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال
الجمهور

١٫٤
١٫٣
١٫٢
١٫١
١٫٠
٠٫٩
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٥
٠٫٤

اﳌﺘﻮﺳﻂ

٠٫٤

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدي :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

٠٫٩
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٥
٠٫٤
٠٫٤
٠٫٣

اﳌﺘﻮﺳﻂ

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال
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مكرر القيمة الدفرتية التاريخي مقابل القطاع
(تابع)

البنك األهيل التجاري :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

١٫٨

مجموعة سامبا :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

١٫١
١٫١
١٫٠
٠٫٩
٠٫٩
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٦
ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ٠٫٥

١٫٧
١٫٦

١٫٥

١٫٤
١٫٣
١٫٢
١٫١
ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﲇ اﻟﺘﺠﺎري :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

اﳌﺘﻮﺳﻂ

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال

البنك العربي :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال
الجمهور

اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال

١٫٠
٠٫٩
٠٫٩
٠٫٨
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٦
٠٫٥
ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ٠٫٥

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

اﳌﺘﻮﺳﻂ

بنك البالد :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

٢٫٣
٢٫١
٢٫٠
١٫٨
١٫٧
١٫٥
١٫٤
١٫٢
١٫١
٠٫٩
٠٫٨
ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ٠٫٦

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

اﳌﺘﻮﺳﻂ

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال
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مكرر القيمة الدفرتية التاريخي مقابل القطاع
(تابع)

البنك السعودي الهولندي :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

البنك السعودي الربيطاني :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

١٫٥
١٫٤
١٫٣
١٫٢
١٫١
١٫٠
٠٫٩
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٦
ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ٠٫٥

١٫٥

١٫٤
١٫٣
١٫٢
١٫١
١٫٠
٠٫٩
ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

٠٫٨

اﳌﺘﻮﺳﻂ

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

اﳌﺘﻮﺳﻂ

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال

مرصف اإلنماء :مقارنة مكرر القيمة الدفرتية مع متوسط املكرر للقطاع

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﻣﴫف اﻹﻧﻤﺎء :ﻣﻜﺮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١-
إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ١+

ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ دﻳﺴﻤﱪ ﻣﺎﻳﻮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﺑﺮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻓﱪاﻳﺮ
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

١٫٢
١٫١
١٫١
١٫٠
٠٫٩
٠٫٩
٠٫٨
٠٫٧
٠٫٦
٠٫٦
٠٫٥

اﳌﺘﻮﺳﻂ

املصدر :بلومربغ وأبحاث السعودي الفرنيس كابيتال
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إخالء املسؤولية
تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ،رشكة استثمارية متخصصة لخدمات البنوك االستثمارية ،ادارة األصول ،الوساطة ،األبحاث ،وخدمات الحافظ األمني .يمكن أن يكون
لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.
يعتمــد هذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها ،ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقة أو مكتملة ،وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات متكاملة أو دقيقة .وعليه ،ال نقدم أو
نضمن ،ال رصاحة وال ضمناً ،وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا التقرير.
تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط ،وال يســمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شــخص .ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضا ً لــراء أو بيع أي أوراق مالية .لم يأخذ التقرير يف
االعتبار موائمة االستثمار لطبيعة املستثمر .تحديداً ،لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة ،أو وضع مايل معني ،أو درجة املخاطر املرغوبة ،أو احتياجات أي شخص متلقي
لهذا التقرير .تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد قانوني ،محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االستثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/
متطلباتها .تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير املخاطر والعوائد املتوقعة.
إن رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة ،بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة ،عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به .قد ال تتحقق التوقعات املستقبلية
الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة .إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير ،والتي يمكن أن تتغري
دون إشعار .إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية .قيمة األوراق املالية ،أو الدخل منها ،أو أسعارها أو عمالتها ،يمكن أن ترتفع أو تنخفض .من املحتمل أن يسرتجع
املســتثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل .أيضاً ،يمكن أن يخضع االستثمار اىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية .يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة
أو سعر أو الدخل من ورقة مالية .ال يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال .ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ
منه خارج اململكة العربية الســعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً .يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام مثل هذه القيود .باستالم
هذا التقرير ،يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.
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