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الف�سل االرابع- 2012

االخبار االقت�سادية 

• أقرت حكومة اململكة العربية السعودية امليزانية العامة لعام 2013 والتي قدرت اجمالي االيرادات بحوالي 
829 مليار ريال سعودي ) 221مليار دوالر أمريكي( واجمالي النفقات بحوالي 820 مليار ريال سعودي )219 مليار 
دوالر أمريكي( وبفائض 9 مليارات ريال سعودي ) 2مليار دوالر أمريكي(. تعتمد اململكة في ايراداتها على أكثر 
من 90% من عائدات النفط . وقد قدر خبراء أن معدل سعر برميل النفط الذي أُعتمد في املوازنة هو حوالي 65 
دوالر أمريكي. تعتبر هذه امليزانية االضخم في تاريخ اململكة وجاءت متماشية مع السياسة املالية التوسعية 
التنمية وخلق مناخات مناسبة لتشجيع االستثمارات وخلق  لتعزيز مسيرة  العامة  والتوجهات  للمملكة 
فرص عمل ودفع عجلة النمو االقتصادي. جتدر االشارة الى أن امليزانية العامة جاءت متماشية  مع البرامج 
واملشاريع املدرجة في خطة التنمية التاسعة  التي طرحت عام 2010.  ال بد من االشارة الى أن اململكة العربية 
السعودية تقوم بتقدير حجم  االنفاق واإليرادات بشكل متحفظ جداً معتمدةً على سعر منخفض لبرميل 

النفط  مما يترك مجاالً لزيادة كبيره في قيمة  االيرادات واالنفاق الفعلي أكثر من القيمة املتوقعة. 
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وقد أولت امليزانية العامة أهمية كبيرة للقطاعات التالية: التعليم، الصحة، اخلدمات األمنية واالجتماعية 
والبلدية واملياه والصرف الصحي، والطرق والتعامالت االلكترونية، ودعم البحث العلمي. 

الرئيسية  املالمح  في  وردت  كما  الرئيسية  القطاعات  على  اخملصصة  النفقات  ألبرز  استعراض  يلي  ما  في 
للميزانية العامة لسنة 2013:

1.بلغت ميزانية قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 204 مليار ريال سعودي )54 
مليار دوالر أمريكي ( بزيادة 21% عن النفقات اخملصصة لهذا القطاع مقارنة مع 2012. سيتم تخصيص 
هذه النفقات من أجل تطوير واستكمال تأهيل املدن اجلامعية وتأهيل الكليات في عدد من اجلامعات وافتتاح 
العديد من الكليات اجلديدة واضافات جديدة ملشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس باإلضافة الى إنشاء 3 
مستشفيات جامعية جديدة. وسيتم تشييد 539 مدرسة جديدة للبنني والبنات في مختلف املناطق وتأهيل 
2,000 مدرسة للبنني والبنات بشكل شامل. ومت تخصيص برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي 

بحوالي 7 مليارات ريال سعودي )1.8 مليار دوالر أمريكي(. 

2.بلغت مخصصات قطاع اخلدمات الصحية والتنمية االجتماعية 100 مليار ريال سعودي )26.6 مليار 
دوالر أمريكي( أو بزيادة 16% عن النفقات اخملصصة  في ميزانية هذا القطاع لعام 2012. وسيتم استكمال 
إنشاء وجتهيز مراكز الرعاية الصحية األولية بجميع املناطق ومشاريع إلنشاء 19 مستشفى جديدة ومركزاً 
طبياً. باإلضافة الى استكمال تأثيث وجتهيز عدد من املرافق الصحية واالسكان وتطوير املستشفيات القائمة. 

3.بلغت مخصصات صناديق التنمية املتخصصة وبرامج التمويل احلكومية لعام 2013 حوالي 68 مليار 
ريال سعودي )18 مليار دوالر أمريكي(. وستساهم هذه اخملصصات في مواصلة صناديق التنمية املتخصصة 
وقطاعي  والعقارية  والزراعية  الصناعية  القطاعات  تدعم  التي  القروض  بتقدمي  احلكومية  التنمية  وبنوك 
التعليم واخلدمات الصحية األهلية ودعم املنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم. جتدر االشارة الى أن إجمالي 
القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، صندوق التنمية الصناعية، البنك السعودي للتسليف 
واالدخار وصندوق االستثمارات العامة وبرامج اإلقراض احلكومي منذ إنشائها وحتى آخر 2012 بلغت 500 مليار 

ريال سعودي )133 مليار دوالر أمريكي(. 

4.بلغت مخصصات التجهيزات األساسية والنقل حوالي 65 مليار ريال سعودي )17 مليار دوالر أمريكي( 
بزيادة 16% عن ما مت تخصيصه مبيزانية عام 2012. ستساهم هذه اخملصصات في  عملية استكمال أعمال 
الطرق مبختلف مناطق اململكة وتطوير بعض املطارات واملرافئ واملوانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقدمي 

قروض املساكن للمواطنني.
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ابرز مخصصات اإلنفاق  العامة مليزانية  اململكة العربية السعودية لسنة 2013 على القطاعات الرئيسية 

املصدر: وزارة املالية السعودية
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 15( سعودي  ريال  مليار   57 االقتصادية  واملوارد  والصناعة  والزراعة  املياه  قطاعات  مخصصات  5.بلغت 
مياه  لتوفير  وستخصص  السابق.  العام  مبيزانية  تخصيصه  مت  ما  عن   %11 بزيادة  أمريكي(  دوالر  مليار 
الشرب وتعزيز مصادر املياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر أالبار وكشف ومعاجلة 
وإنشاء  والكهرباء  املياه  استهالك  وترشيد  الصحي،  والصرف  املياه  شبكات  واستبدال  املياه،  تسربات 
محطات حتلية جديدة وتطوير وحتديث وتوسيع محطات التحلية القائمة. باإلضافة إلى مشاريع جديدة 
إليصال اخلدمات إلى املدن الصناعية، وإلنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية 

قنوات الري الرئيسية باألحساء. 

والبلديات  واألمانات  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  والتي تشمل  البلدية  6.بلغت مخصصات اخلدمات 
36 مليار ريال سعودي )9.5 مليار دوالر أمريكي( بزيادة 23% مقارنة مع ما مت تخصيصه في ميزانية 2012. 
وسيتم متويل عدد من املشاريع البلدية القائمة كتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور وحتسني وتطوير ملا هو قائم 
بهدف فك اإلحتقانات املرورية. وسيتم استكمال تنفيذ مشاريع التعبيد واالنارة للشوارع باإلضافة الى متويل 
املشاريع القائمة واجلديدة لتصريف مياه األمطار ودرء أخطار السيول وتوفير املعدات األلية ومشاريع التخلص 

من النفايات وغيرها.
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الناجت  أن  العربية السعودية  اململكة  العامة واملعلومات في  أظهر آخر تقرير صادر عن مصلحة االحصاءات 
احمللي االجمالي اإلسمي بحسب التقديرات االولية لسنة 2012 بلغ 2,727 مليار ريال سعودي )727 مليار دوالر 
امريكي( مسجالً ارتفاعاً بنسبة 8.63% مقارنة مع 2011. وشكل القطاع النفطي 47% من اجمال الناجت احمللي 
االسمي مسجالً ارتفاعاً بنسبة 6.04% في آخر 2012 مقارنة مع 2011. وسجل القطاع اخلاص، الذي شكل 
حوالي 35% من اجمالي الناجت احمللي اإلسمي لسنة 2012، منواً بنسبة 11.51% مقارنة مع 2011. في حني منى 
القطاع العام في 2012 والذي شكل 18% من اجمالي الناجت احمللي االسمي بنسبة 10.63%  في مقارنة مع 
2011. جتدر اإلشارة الى أن  الناجت احمللي االجمالي احلقيقي لسنة 2012 بلغ 1,236 مليار  ريال سعودي )330 
مليار دوالر أمريكي ( مسجالً ارتفاعاً بنسبة 6.81% مقارنة مع 2011 وهي نسبة متقاربة من نسبة 6% الذي 
توقعها صندوق النقد الدولي للنمو احلقيقي في اململكة لسنة 2012 والتي وردت في نشرة الفصل الثالث. 

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية 

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية
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الف�سل االرابع- 2012

املساهمة النسبة لألنشطة االقتصادية في الناجت احمللي االجمالة  احلقيقي  لسنة 2012

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية

مساهمة القطاعات في الناجت احمللي احلقيقي لعام 2012

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية
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مع نهاية 2012 بلغت قيمة الواردات السلعية واخلدمية بحسب نفس التقديرات 781  مليار ريال سعودي 
)208 مليار دوالر أمريكي( أو بزيادة بنسبة 5.2% مقارنة مع آخر 2011. أما بالنسبة للواردات السلعية فقد 
بلغت 533 مليار ريال سعودي )142 مليار دوالر امريكي( في آخر 2012  مسجلًة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة 
مع آخر 2011. في حني بلغت واردات اخلدمات 248 مليار ريال سعودي )66 مليار دوالر أمريكي( في آخر 2012  

مسجلة نسبة منو بحوالي 0.3% مقارنًة مع آخر 2011.

 توزيع صادرات اململكة العربية السعودية لعام 2012 

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

العربية  اململكة  في   واخلدمات  البترولية(  وغير  )البترولية  السلع  لصادرات  االجمالية  القيمة  بلغت   •
السعودية بحسب التقديرات األولية ملصلحة االحصاءات العامة واملعلومات 1,525 مليار ريال سعودي 
)407 مليار دوالر أمريكي( مسجلًة زيادة بنسبة 8.14% مقارنة مع عام 2011. وفي آخر 2012 بلغت الصادرات 
البترولية  1,301 مليار ريال سعودي )347 مليار دوالر أمريكي( بزيادة 9.3% مقارنة مع 2011. في حني بلغت 
قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 490 مليار ريال سعودي )49 مليار دوالر أمريكي( في آخر 2012  بزيادة 
4% مقارنة مع 2011. أما بالنسبة الصادرات اخلدمات فقد بلغت 40 مليار ريال سعودي )11 مليار دوالر أمريكي( 

في آخر 2012  مسجلًة ارتفاعاً بنسبة 6.19% مقارنة مع آخر 2011.
     

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية
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• أعلنت مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية أن إجمالي ايرادات لعام 2012 بلغ 23.5 
مليار ريال سعودي )6.2 مليار دوالر أمريكي( بزيادة 18% مقارنة مع العام السابق. وتعود هذه الزيادة للنمو 
االقتصادي املميز الذي شهدته اململكة عام 2012.  وبلغت قيمة الزكاة من التجارة أكثر من 11 مليار ريال 
سعودي بينما بلغت ايرادات الزكاة من الشركات االجنبية 12 مليار ريال سعودي. تقوم مصلحة الزكاة والدخل 
بتحويل ايراداتها بشكل يومي الى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي حيث يتم متويل احتياجات 

الضمان االجتماعي ملساعدة الفقراء.

اأخبار القطاع امل�سريف:
• تشير االحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية أن اجمالي  املوجودات في املصارف التجارية 
في اململكة العربية السعودية بلغ حوالي 1,734 مليار ريال سعودي )462 مليار دوالر امريكي( في شهر ديسمبر 

2012 او بزيادة 12% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

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

العربية  اململكة  في  واملعلومات  العامة  االحصاءات  مصلحة  عن  الصادرة  االولية  االحصاءات  تشير   •
السعودية عن ارتفاع الرقم القياسي لكلفة املعيشة بنسبة 2.89%  في 2012 مقارنة مع 2011. ويعود 
سبب هذا االرتفاع بشكل أساسي الى زيادة كلفة النقل بنسبة 5% تليها زيادة في كلفة االغذية واملشروبات 
بنسبة4.52% ارتفاع كلفة السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود االخرى بنسبة 3.29% وتشكل كل 
من تلك املؤشرات نسبة 10% و22% و 3% على التوالي. فيما يلي  نسبة ارتفاع جميع املؤشرات املعتمدة في 

احتساب التغير في الرقم القياسي لتكلفة املعيشة مترافقة مع وزنها. 

     

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية 
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تشكل القروض الى القطاع اخلاص، والتي بلغت حوالي 999 مليار ريال سعودي )266 مليار دوالر أمريكي( في 
ديسمبر 2012 او بزيادة 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حوالي 58% من اجمالي االصول. في 
أوراق  في  واستثمارات  العامة  للمؤسسات  )ائتمان مصرفي  العام  للقطاع  املمنوحة  القروض  حني سجلت 
مالية حكومية( ارتفاعا بنسبة 5% في ديسمبر 2012 مقارنة مع ديسمبر 2011 وبلغت حوالي 220 مليار ريال 
سعودي  )59 مليار دوالر أمريكي( مشكلة حوالي 18% من اجمالي القروض.  وبالرغم من هذه الزيادة ال بد من 
االشارة الى أن عام  2011 شهد ارتفاعاً عالياً في إصدار احلكومة لسندات اخلزينة في محاولة من مؤسسة 

النقد العربي السعودي امتصاص السيولة الزائدة في السوق. 

• منت الودائع بوتيرة اقل من القروض الى القطاع اخلاص، مسجلًة منواً بنسبة 14.2% في ديسمبر 2012 مقارنة 
مع نفسة الفترة من العام املاضي وبلغت حوالي 1,260 مليار ريال سعودي )336 مليار دوالر أمريكي(. 

• بلغت نسبة قروض القطاع اخلاص الى مجموع الودائع )loan-to-deposit ratio( حوالي 79% في آخر ديسمبر 
العربي  النقد  مؤسسة  قبل  من  بها  املسموح  األقصى  النسبة   ،%85 نسبة  من  قريبة  نسبة  وهي   2012
السعودية. ويعود ذلك االرتفاع في نسبة القروض الى الودائع الى اجتاه البنوك في السعودية الى زيادة متويل 
الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم وقد بدا ذلك في القروض املمنوحة بحسب االجل. فقد زادت القروض 
القصيرة االجل في شهر ديسمبر 2012 بنسبة 10% مقارنة مع ديسمبر 2011 أما بالنسبة لالئتمان ذات االمد 
الطويل فقد زاد بنسبة 12% مقارنة مع ديسمبر 2011. وكان الفتاً جداً زيادة 47% التي شهدتها القروض ذات 
االجل املتوسط في نهاية ديسمبر من 2012 مقارنة مع نفس الفترة من 2011. ومن املتوقع ان تساهم هذه 

االستراتيجية في زيادة منو أرباح القطاع.  

 

مطلوبات املصارف على القطاع اخلاص/ مجموع الودائع نسبة مئوية

املصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي
  



• تتجه مؤسسة النقد العربي السعودية لوضع مؤشر ألسعار العقارات الذي سيكون معيارا ومرجعاً مماثالً 
ملؤشر سوق األسهم والذي يهدف إلى جتنب أزمة في سوق العقارات في املستقبل. تلت هذه اخلطوة استكمال 
اللوائح التنظيمية لنظام التأجير التمويلي العقاري والذي سيفتح اجملال في زيادة الطلب على العقارات في 

اململكة.  ال بد من االشارة الى ان اسعار االراضي يشكل 60% من اجمالي التكلفة االجمالية لبناء منزل. 

اأخبار ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(: 
• أشار التقرير السنوي لسوق املالية السعودية )تداول( عن إغالق مؤشر )تداول( في نهاية عام 2012 عند 
ارتفاعاً بحوالي 6% مقارنة مع نهاية عام 2011. و قد حقق املؤشر أعلى  مستوى 6,801 نقطة مسجالً 

نسبة ارتفاع له في شهر مارس حيث بلغ 7,835.

 

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

مؤشر تداول ألسهم جميع الشركات   عام 2012

املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(
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• فيما يلي أبرز نشاطات الشركات املدرجة لعام 2012 حسب التقرير السنوي لتداول: 

o من حيث عدد الصفقات املنفذة: حلت شركة زين السعودية  في املرتبة االولى حيث بلغ عدد الصفقات 
املبرمة 1,730.51 ألف صفقة، مسجلة نسبة 45.23% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع االتصاالت 
وتقنية املعلومات و4.11% من اجمالي السوق. تلتها دار األركان  بنحو 1,395.77 ألف صفقة مسجلة نسبة 
39.36% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع التطوير العقاري و3.31% من اجمالي السوق. وحل في 
املرتبة الثالثة  مصرف اإلمناء  بنحو 1,288.22 ألف صفقة مسجلة نسبة 65.70% من اجمالي عدد الصفقات 

املبرمة في  قطاع املصارف واخلدمات املالية و3.06% من اجمالي السوق. 

o من حيث عدد األسهم املتداولة: حلت شركة دار األركان في املرتبة األولى  حيث مت تداول 9.37 مليار سهم 
مسجلة نسبة 53.33% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع التطوير العقاري و11.35% من اجمالي 
السوق. تلتها مصرف اإلمناء  بتداول 8.17 مليار سهم، مسجلة نسبة 86.04% من اجمالي عدد الصفقات 
املبرمة في  قطاع املصارف واخلدمات املالية و9.90% من اجمالي السوق. وحلت شركة زين في املرتبة الثالثة 
بتداول 5.52 مليار سهم  مسجلة نسبة 56.49% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع االتصاالت 

وتقنية املعلومات و6.68% من اجمالي السوق.

املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(

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

•  بلغت القيمة السوقية لألسهم املصدرة  في نهاية عام 2012 حوالي  1,400.34 مليار ريال سعودي  )373.42 
مليار دوالر أمريكي( وذلك بارتفاع بنسبة 10% مقارنة مع نهاية 2011. وقد بلغت القيمة االجمالية لألسهم 
املتداولة في نهاية عام 2012 حوالي 1,929.32 مليار ريال سعودي )514.49 مليار دوالر أمريكي( مسجالً ارتفاعاً 
بنسبة 75% مقارنة مع نهاية 2011. وبلغ عدد الصفقات املنفذة في 2012 42.1 مليون صفقة بارتفاع بنسبة 
64.81% مقارنة مع السنة املاضية. في حني بلغ عدد األسهم املتداولة 82.54 مليار سهم مقابل 48.26 مليار 
سهم مت تداولها في 2011 بارتفاع بنسبة 71.03%. وجتدر االشارة الى حصول قطاعي الصناعات البتروكيماوية 

واملصارف واخلدمات املالية على نسبة 31% و22% على التوالي من اجمالي القيمة السوقية في آخر 2012. 
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• االكتتابات االولية لعام 2012: 

o طرحت 7 شركات من مختلف القطاعات جزًء من أسهمها لالكتتاب العام ليصل إجمالي عدد الشركات 
املدرجة بالسوق حتى آخر 2012 إلى 158 شركة. فيما يلي ملخص لعمليات االكتتاب االولي: 

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

o من حيث قيمة األسهم املتداولة: حلت شركة سابك في املرتبة االولى حيث بلغت  قيمة االسهم املتداولة 
121.97 مليار )32 مليار دوالر أمريكي(، مسجلة نسبة 39.20% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع 
الصناعات البتروكيماوية و6.32% من اجمالي السوق.  تلتها مصرف اإلمناء بنحو 110.23 مليار سعودي )29 
مليار دوالر أمريكي( مسجلة نسبة 67.61% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع املصارف واخلدمات 
املالية و5.71% من اجمالي السوق.  ثم شركة دار األركان بنحو 96.29 مليار سعودي )25 مليار دوالر أمريكي( 
مسجلة نسبة 45.51% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع التطوير العقاري و4.99% من اجمالي 

السوق.

املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(
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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.                  
                

13

توزيع صفقات الدمج واالستحواذ نسبة للقطاعات االقتصادية  نسبة املئوية

Zawya :املصدر

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

حملة عامة عن وضع  عمليات الدمج واالستحواذ في 2012:

• بلغ إجمالي عدد عمليات الدمج واالستحواذ في سنة 2012 حسب آخر االحصاءات 38  عملية مقارنة مع 
41 عملية في 2011.  وقد بلغ قيمة إجمالي الصفقات لسنة 2012 حوالي 3.40 مليار دوالر أمريكي بزيادة 
بلغت 95% مقارنة مع 2011.  وبلغ عدد الصفقات املبرمة محلياً  29 بقيمة 2.17مليار دوالر أمريكي وبلغ عدد 
الصفقات الواردة 5 بقيمة 990 مليون دوالر أمريكي  في حني بلغ عدد الصفقات املبرمة في اخلارج 4 بقيمة 

241.4 مليون دوالر أمريكي. 


