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اقت�ساد 

• أشاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي باملوقف املالي القوي حلكومة اململكة العربية السعودية وبقدرتها 
على تخفيض الدين العام الى مستوى متدني ومتكنها من حتقيق فائض في املوازنة العامة بلغ 81 مليار دوالر 
أمريكي و 103 مليار دوالر أمريكي لعامي 2011 و2012 على التوالي وتوقع التقرير حتقيق فائض أعلى في عام  
2013. كما من املتوقع  أن تبلغ نسبة النمو لعام 2013 حوالي 4.4%  مقابل 6.6% مت حتقيقها عام 2012. ويعود 

هذا التراجع إلى  توقعات بإنخفاض إنتاج النفط إلى ما دون  املعدل احملقق سنة 2012.  

• أعلنت املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة عن إنشاء أكبر محطة لتحلية املياه في العالم في مدينة 
رابغ الواقعة على البحر األحمر بقدرة حتلية تصل الى 600 ألف متر مكعب من املياه  يومياً. تقوم املؤسسة 
العامة لتحلية املياه حالياً بتحلية 3.3 مليون متر مكعب يومياً. ومن املتوقع أن يرتفع الطلب على املياه احملالة 
الى 6 ماليني متر مكعب يومياً في سنة 2016. وبناًء على ذلك، قامت املؤسسة العامة لتحلية املياه بإعداد 
وزارة  القادمة. وتشير مصادر  الـ 15 سنة  إنتاجها بحوالي 4 ماليني متر مكعب يومياً خالل  لزيادة  مخطط 
املياه والكهرباء السعودية إلى أن اإلستثمارات في هذا القطاع ستتطلب 133 مليار دوالر أمريكي خالل العقد 
القادم. في حني مت تخصيص قطاع الزارعة واملياه والبنية التحتية اخلاصة بهما في ميزانية 2013 بحوالي 15.2 
 Economist Intelligence مليار دوالر أمريكي بزيادة بنسبة 11% مقارنة مع ميزانية 2012. وقد أشارت نشرة
Unit  عن اململكة العربية السعودية  لشهر مارس 2013  الى أن قطاع حتلية املياه يحتاج الى إستهالك هائل 
للطاقة املنتجة من النفط الذي ميكن في حالة أخرى تصديره. لهذه الغاية جتري املؤسسة حالياً إختبارات 

على منشئتني صغيرتني لتحلية املياه تعمل بالطاقة الشمسية.    

اجلوية  اخلطوط  حتويل  نيتها  عن  السعودية  العربية  اململكة  في  املدني  للطيران  العامة  الهيئة  أعلنت   •
الى  باإلضافة  القادمة  سنوات  اخلمس  خالل   )holding company( قابضة  شركة  الى   )Saudia( السعودية 

خصخصة عدد من الشركات التابعة لها. أما أبرز الشركات املنوي خصخصتها  فهي: 
 Saudi Aerospace Engineering Industries •

Prince Sultan Aviation Academy •
 Saudi Airlines Real Estate Development Company و •

الداخلية، والتي تشكل نسبة 67% من  الرحالت  املنافسة في  زيادة  املتوقع أن تساهم اخلصخصة في  ومن 
دخول  حتبذ  املدني  للطيران  العامة  الهيئة  ان  الى  اإلشارة  وجتدر  السعودية.  اجلوية  اخلطوط  رحالت  إجمالي 
عدد من شركات الطيران الى السوق احمللي وقد تقدمت كل من شركتي قطر للطيران وطيران اخلليج بطلب 

للحصول على ترخيص.     

الف�سل االأول- 2013



3

الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

• بلغت القيمة اإلجمالية لصادرات السلع )غير البترولية( في اململكة العربية السعودية في نهاية الفصل 
األول لسنة 2013، بحسب مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، حوالي 45 مليار ريال سعودي )12 مليار 
دوالر أمريكي( مسجلًة تراجعاً بنسبة 4.5 % مقارنة مع الفصل األول من عام 2012. وقد شهد تصدير كل من 
منتجات الصناعات الكيماوية وما يتعلق  بها ومعدات النقل وأجزاؤها تراجعاً بنسبة 9% و 20% على التوالي. 
وقد شهد تصدير املعادن العادية ومصنوعاتها إرتفاعاً بنسبة 20% مقارنة مع الفصل األول من عام 2012. 

توزعت الصادرات السلعية غير البترولية على الشكل التالي:

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات

الف�سل االأول- 2013
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املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات

الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية

• أما بالنسبة للواردات، فقد بلغت في نهاية الفصل األول حوالي 146  مليار ريال سعودي  )40 مليار دوالر 
أمريكي( أو بزيادة بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وقد شهد إستيراد كل من اآلالت واملعدات 
التوالي. وقد  و 22% على  زيادة بنسبة %11  وأجزاؤها  النقل  وأجزاؤها وإستيراد معدات  الكهربائية  واألجهزة 
 .2012 عام  من  األول  الفصل  مع  مقارنة   %5 بنسبة  إنخفاضاً  ومصنوعاتها  العادية  املعادن  إستيراد  شهد 

توزعت الواردات خالل الفصل األول على الشكل التالي:
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الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية
الف�سل االرابع- 2012

• تشير اإلحصاءات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية  إلى 
إرتفاع الرقم القياسي لكلفة املعيشة بنسبة 3.9%  في نهاية الفصل األول لعام 2013 مقارنة مع نهاية 
الفصل األول من عام 2012 . ويعود سبب هذا اإلرتفاع بشكل أساسي الى زيادة كلفة النقل بنسبة %7.5 ، 
، وتبعها اإلرتفاع في كلفة السكن واملياه والكهرباء  تليها زيادة في كلفة األغذية واملشروبات بنسبة%5.3 
والغاز وأنواع الوقود االخرى بنسبة 3.10% وتشكل كل من تلك املؤشرات نسبة 10% و22% و 21% على التوالي. 
فيما يلي  نسبة إرتفاع جميع املؤشرات املعتمدة في إحتساب التغير في الرقم القياسي لتكلفة املعيشة 

مترافقة مع وزنها. 

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية 

مال وم�سارف
• تشير اإلحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية أن اجمالي املوجودات في املصارف التجارية 
في اململكة العربية السعودية بلغ حوالي 1،772 مليار ريال سعودي )472.4 مليار دوالر امريكي( في شهر آذار 
2013 أوما يعادل زيادة 11% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وتشكل القروض الى القطاع اخلاص، والتي 
بلغت حوالي 1،034 مليار ريال سعودي )276 مليار دوالر أمريكي( في آذار 2013 أو ما يعادل زيادة 15% مقارنة 
املمنوحة  القروض  السابق، حوالي 58% من إجمالي األصول. في حني سجلت  العام  الفترة نفسها من  مع 
بنسبة  إرتفاعا  أوراق مالية حكومية(  وإستثمارات في  العامة  للمؤسسات  )ائتمان مصرفي  العام  للقطاع 
16% في مارس 2013 مقارنة مع مارس 2012 وبلغت حوالي 260.6 مليار ريال سعودي  )69 مليار دوالر أمريكي( 
مشكلة حوالي 20% من إجمالي القروض.  ال بد من اإلشارة الى أن عام 2011 شهد إرتفاعاً عالياً في إصدار 
احلكومة لسندات اخلزينة في محاولة من مؤسسة النقد العربي السعودي إمتصاص السيولة الزائدة في 

السوق املالية.
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القطاع  املتبعة في  التوجهات  الى  الودائع يشير  الى  القروض  اإلرتفاع في نسبة  أن  الى  بد من االشارة  • ال 
املصرفي السعودي الى زيادة متويل الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم وقد بدا ذلك  واضحاً في القروض 
املمنوحة بحسب األجل. فقد زادت القروض القصيرة األجل في الفصل األول من 2013  بنسبة 5.6% مقارنة 
مع نهاية الفصل االول من عام 2012. أما بالنسبة للقروض املتوسطة فقد زادت بنسبة 27% في نهاية مارس 
من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وكان الفتا في هذه الفترة اإلرتفاع الذي سجله اإلئتمان ذات 
األمد الطويل فقد زاد بنسبة 32% مقارنة مع مارس 2013. وقد سجل الربع األول من سنة 2013 إجمالي أرباح 

بقيمة 9 مليارات ريال سعودي )2.4 مليار دوالر أمريكي(.  

الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية
الف�سل االرابع- 2012

• منت الودائع بنسبة 12.5% في شهر مارس 2013 مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي وبلغت حوالي 
1,260 مليار ريال سعودي )344 مليار دوالر أمريكي(. 

• بلغت نسبة قروض القطاع اخلاص الى مجموع ودائع القطاع اخلاص )loan-to-deposit ratio( حوالي %80 
في نهاية الفصل األول من2013  وهي نسبة أقل من نسبة 85%، أي النسبة القصوى املسموح بها من قبل 

مؤسسة النقد العربي السعودية. 

مطلوبات املصارف على القطاع اخلاص/مجموع ودائع القطاع اخلاص 
)نسبة مئوية(
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الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية
الف�سل االرابع- 2012

اأخبار ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(: 
• يشير التقرير الصادر عن السوق املالية السعودية )تداول( للفصل األول لسنة 2013 عن إغالق مؤشر 
)تداول( في نهاية هذه الفترة عند مستوى 7,126 نقطة، مسجالً إرتفاعاً بحوالي 5% منذ بداية 2013.  و 

قد حقق املؤشر أعلى نسبة إرتفاع له في شهر مارس حيث بلغ 7,126 نقطة.

املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(

إغالق مؤشر تداول  

• بلغت القيمة السوقية لألسهم املصدرة  في نهاية الفصل االول من 2013  حوالي 1,452  مليار ريال 
الفترة من السنة  بنسبة 6% مقارنة مع نفس  أمريكي( مسجلة إنخفاضاً  )387 مليار دوالر  سعودي  
املاضية. كما بلغت القيمة االجمالية لألسهم املتداولة في الربع االول من 2013 حوالي 368 مليار ريال 
سعودي )98 مليار دوالر أمريكي( مسجلة انخفاضاً بنسبة 46% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012. 
وبلغ عدد الصفقات املنفذة في الربع االول من 2013 حوالي 9 ماليني صفقة مقابل 13 مليون صفقة مت 

تنفيذها خالل الربع االول من سنة 2012.
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الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية
الف�سل االرابع- 2012

• فيما يلي أبرز نشاطات الشركات املدرجة في الفصل األول لسنة 2013  حسب التقرير الفصلي الصادر عن 
تداول: 

o من حيث عدد الصفقات املنفذة: حلت شركة إسمنت الشمالية  في املرتبة األولى حيث بلغ عدد الصفقات 
املبرمة 1,111,950 صفقة، مسجلة نسبة 82.72% من إجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع االسمنت 
و12.13% من إجمالي السوق. تلتها شركة رعاية بنحو 659,861 صفقة ، ما يعادل نسبة 53.13% من إجمالي 
عدد الصفقات املبرمة في  قطاع التجزئة و7.20% من إجمالي السوق. و حلت  في املرتبة الثالثة شركة أمانة 
للتأمني بنحو 285,746 صفقة، مسجلة نسبة 45.30% من إجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع التأمني 

و3.12% من إجمالي السوق. 
o من حيث عدد األسهم املتداولة: حلت شركة دار األركان في املرتبة األولى  حيث مت تداول 1.29 مليار سهم، 
مسجلة نسبة 50.59% من إجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع التطوير العقاري و9.71% من إجمالي 
السوق. تلتها إسمنت الشمالية  بتداول 1.12 مليار سهم، ما يعادل  نسبة 77.08% من إجمالي عدد الصفقات 
الثالثة بتداول 1.1  املبرمة في  قطاع اإلسمنت و8.50% من إجمالي السوق. وحلت شركة اإلمناء في املرتبة 
مليار سهم،  مسجلة نسبة 77.33% من إجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع املصارف واخلدمات املالية 

و8.40% من إجمالي السوق.
األسهم  قيمة  بلغت   حيث  األولى  املرتبة  في  سابك  شركة  حلت  املتداولة:  األسهم  قيمة  حيث  من   o
املتداولة 29 مليار ريال )7.7 مليار دوالر أمريكي(، مسجلة نسبة 64.17% من إجمالي عدد الصفقات املبرمة في  
قطاع الصناعات البتروكيماوية و8.09% من إجمالي السوق.  تلتها شركة إسمنت الشمالية بنحو 26.2 مليار 
ريال سعودي )6.9 مليار دوالر أمريكي( ، ما يعادل نسبة 74.5% من إجمالي عدد الصفقات املبرمة في  و%7.1 
من إجمالي السوق.  ثم شركة دله الصحة بنحو 16.6 مليار ريال  سعودي )4.4 مليار دوالر أمريكي(، مسجلة 

نسبة 39.6% من إجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع التجزئة و4.5% من اجمالي السوق.
o زيادة في رأس املال:

عدد  ليصبح  أسهم   10 لكل  مجاني  سهم  مبنح  وذلك  رأسمالها  )موبايلي(  إتصاالت  إحتاد  شركة  •رفعت 
أسهمها املصدرة 770 مليون سهم.

رأسمالها من خالل منح سهم مجاني لكل سهمني، ليصبح عدد أسهمها  ينبع  •رفعت شركة أسمنت 
املصدرة 157.5 مليون سهم.

oاإلكتتابات االولية في الفصل االول  لعام 2013:
شركة أسمنت املنطقة الشمالية: أُدرجت شركة أسمنت املنطقة الشمالية برأسمال قدره  1.8 مليار ريال 
سعودي)480 مليون دوالر أمريكي( مقسم الى 180 مليون سهم. وقد مت طرح 90 مليون سهم لالكتتاب وذلك 

بقيمة 10 رياالت للسهم الواحد ليبلغ إجمالي الطرح 900 مليون ريال سعودي )240 مليون دوالر أمريكي(.
• الشركة الوطنية للرعاية الطبية: أدرجت الشركة الوطنية للرعاية الطبية برأسمال مقداره 448.5 مليون 
سهم  مليون   13.56 طرح  مت  وقد  سهم.  مليون   180 الى  مقسم  أمريكي(  دوالر  مليون   119( سعودي  ريال 
لالكتتاب العام وذلك بسعر 27 ريال سعودي ليبلغ إجمالي الطرح 366 مليون ريال سعودي )97.2 مليون دوالر 

أمريكي(.



حملة عامة عن عمليات الدمج واالستحواذ  في الربع االول من 2013:
• بلغ إجمالي عدد عمليات الدمج واإلستحواذ في الربع األول من عام 2013، حسب آخر اإلحصاءات الصادرة 
في Zawya.com  ، 8 عمليات مقارنة مع 13 عملية مسجلة في الربع األول من عام 2012. وقد بلغت قيمة 
إجمالي الصفقات في الربع األول لسنة 2013 حوالي 314.5  مليون دوالر أمريكي بزيادة 46% مقارنة مع نفس 
الفترة من عام 2012. وبلغ عدد صفقات  االستحواذ املبرمة من قبل شركات محلياً 7 صفقات بقيمة بلغت 
189.4 مليون دوالر أمريكي،  في حني مت إبرام صفقة واحدة في اخلارج )الصني( بقيمة 125 مليون دوالر أمريكي. 

الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية
الف�سل االرابع- 2012
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 Zawya :املصدر



املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(

الن�سرة االقت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية
الف�سل االرابع- 2012

أما أهم هذه العمليات فقد جاءت على الشكل التالي:

اإلمارات  )قطاع اخلدمات( على نسبة 100% من مصنع  والتغليف  السعودية للطباعة  الشركة  • استحواذ 
الوطني للصناعات البالستيكية ) قطاع الصناعة( بقيمة 175 مليون دوالر أمريكي في شهر يناير 2013.

• استحواذ شركة اململكة القابضة على Buy Jingdon Inc 360.  الصينية )قطاع خدمات التجزئة( بقيمة 
125 مليون دوالر أمريكي في شهر فبراير 2013. ولم يتم االفصاح عن نسبة االستحواذ.
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مالحظة :
أُعدت هذه  النشرة على أساس  التحليل الشخصي  واملعلومات املتوفرة  للجمهور ، وهي عرضة للتغيير،  وال تشكل املعلومات الواردة فيها  مرجعاً كما و ال تعتبر هذه 
النشرة بحثاً او استشارة او توصية في مجال االستثمارات. كما انها ال ترتب اي التزام  او مسؤولية على  بنك البحر املتوسط  ش.م.ل. الذي  ال يقدم  بهذا اخلصوص اي ضمان 
من اي نوع كان صريحاً ام ضمنياً جلهة دقة او كفاية او اكتمال املعلومات والتحاليل الواردة في هذه النشرة. وال يتحمل اية مسؤولية، مباشرة او غير مباشرة، تترتب عن او 

تتصل بالنشرة احلاضرة او املعلومات الواردة فيها.                  
                


