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 جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق
التشيد والبناء

منتجو اخلدمات احلكومية
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

خدمات املال والتأمني والعقارات وخدمات االعمال
الكهرباء والغاز واملاء

الصناعات التحويلية
النقل والتخزين واالتصاالت
الزراعة-الغابات- واالسماك

التعدين والتحجير
اخلدمات املصرفية احملتسبة

 املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات

اإقت�صاد 

• سجل الناجت احمللي احلقيقي نسبة إرتفاع بحوالي 2.13% في الربع األول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 
العام السابق. وفيما يلي معدالت النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي حسب نوع النشاط االقتصادي 

خالل الربع األول من 2013 مقارنة مع الربع األول من 2012:
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(نسبة مئوية)

• وفيما يلي نتائج القطاعات خالل الفترة ذاتها:

انخفاضاً  االسمي مسجالً  احمللي  الناجت  اجمال  النفطي نسبة 46% من  القطاع  النفطي: شكل  القطاع   o
ريال  وبلغ 307 مليار  السابق  العام  الفترة من  األول من عام 2013  مقارنة مع نفس  الربع  بنسبة 13% في 

سعودي ) 82 مليار دوالر أمريكي(. 

o القطاع اخلاص: شكل القطاع اخلاص حوالي 39% من اجمالي الناجت احمللي اإلسمي خالل الربع األول من 2013 
) 69 مليار دوالر  ريال سعودي  وبلغ 258 مليار  الفترة من عام 2012  نسبة منو 8% مقارنة مع نفس  مسجالً 
أمريكي(. ويعود هذا االرتفاع الى منو  قطاعات جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق بنسبة 11%  والتشیید 

والبناء بنسبة %10. 

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013

الن�صرة االقت�صادية للمملكة العربية ال�صعودية



املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات- اململكة العربية السعودية
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o القطاع العام: شكل القطاع العام نسبة 15% من اجمالي الناجت احمللي االسمي وقد منى خالل الربع األول 
من 2013 بنسبة 9%  في مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق وبلغ 100 مليار ريال سعودي )27مليار دوالر 

أمريكي(. 

o خالل الربع األول من 2013، بلغ األنفاق احلكومي 155 مليار ريال سعودي )41 مليار دوالر أمريكي( مسجالً 
ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. 

 مساهمة القطاعات اإلقتصادية في الناجت احمللي اإلسمي خالل الفصل األول من 2013)نسبة مئوية(

العربية  اململكة  في   البترولية(  وغير  )البترولية  واخلدمات  السلعية  للصادرات  االجمالية  القيمة  بلغت   •
 2013 من   األول  الربع  خالل  واملعلومات  العامة  االحصاءات  ملصلحة  األولية  التقديرات  بحسب  السعودية 
حوالي 349  مليار ريال سعودي )93 مليار دوالر أمريكي( مسجلًة انخفاضا بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة 
من عام 2012. يعود ذلك الى التدني في سعر برميل النفط من معدل 111 دوالر أمريكي خالل الربع األول من 

2012 الى معدل 104 دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من 2013مصحوباً بانخفاض في إنتاج النفط.  

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013

الن�صرة االقت�صادية للمملكة العربية ال�صعودية
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• أما بالنسبة للصادرات البترولية عن الفترة ذاتها فبلغت 293 مليار ريال سعودي )78 مليار دوالر أمريكي(  
منخفضًة بنسبة 14% في الربع األول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. 

الواردات 201 مليار ريال سعودي )53 مليار دوالر أمريكي( مسجالً  • أما بالنسبة للواردات، فقد بلغ إجمالي 
ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. 

• تشير االحصاءات االولية الصادرة عن مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية 
إلى ارتفاع الرقم القياسي لكلفة املعيشة بنسبة 3.5%  في نهاية شهر )يونيو/حزيران( 2013مقارنة مع نفس 
الفترة من عام 2012.  ويعود سبب هذا االرتفاع بشكل أساسي الى زيادة كلفة األغذية واملشروبات بنسبة 
6.1% تليها زيادة في كلفة السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى بنسبة  3.6% والتي تشكل 
كل منها نسبة 21.7% و20.5% على التوالي. فيما يلي  نسبة ارتفاع مجمل املؤشرات املعتمدة في احتساب 

التغير في الرقم القياسي لكلفة املعيشة مترافقة مع وزنها: 

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية   

      
 

االغذية واملشروبات
السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود االخرى

النقل
تأثيث وجتهيزات املنزل وصيانتها

املالبس واالحذية
االتصاالت

السلع واخلدمات املتنوعة
املطاعم والفنادق
الترويج والثقافة

التعليم
الصحة

التبغ
الرقم القياسي العام 
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 سلة االنفاق
سنة االساس 2007=100

  االهمية النسبية
معدل التغيير نسبة مئوي

 يونيو 2013 مقارنة مع يونيو
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وم�صارف مال 

• تشير االحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية أن اجمالي املوجودات في املصارف التجارية 
نهاية  في  امريكي(  دوالر  مليار   483( سعودي  ريال  مليار   1،807 حوالي  بلغ  السعودية  العربية  اململكة  في 
النصف االول من عام  2013 مسجالً زيادة بنسبة 11.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. تشكل 
القروض الى القطاع اخلاص، والتي بلغت حوالي 1،082 مليار ريال سعودي )288 مليار دوالر أمريكي( في نهاية 
القطاع  الى  القروض  أن إجمالي  الى  االول من 2013 حوالي 60% من اجمالي االصول. جتدر اإلشارة  النصف 

اخلاص ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. 

• منت الودائع بنسبة 14% في نهاية النصف االول من عام 2013 مقارنة مع نفسة الفترة من العام املاضي 
وبلغت 1،327 مليار ريال سعودي )354 مليار دوالر أمريكي(. 

• بلغت نسبة قروض القطاع اخلاص الى مجموع الودائع )loan-to-deposit ratio( 81.51% في نهاية النصف 
األول من 2013 مقارنة مع نسبة 80% مت تسجيلها في نهاية النصف االول من عام 2012. جتدر اإلشارة الى 
السعودية  العربي  النقد  الودائع من قبل مؤسسة  الى  القروض  بها لنسبة  املسموح  القصوى  النسبة  أن 
هي 85% . ويعود ذلك االرتفاع في نسبة القروض الى الودائع الى اجتاه البنوك في السعودية الى زيادة متويل 
الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم وقد بدا ذلك واضحاً في القروض املمنوحة بحسب االجل. فقد زادت 
القروض القصيرة االجل في شهر نهاية النصف األول من 2013  بنسبة 5% مقارنة مع نهاية النصف األول 
من 2012. أما بالنسبة لالئتمان ذات االمد املتوسط  فقد زاد بنسبة 21.3% في نهاية النصف االول من 2013 
مقارنة مع نفس الفترة من .2012 وكان الفتاً جداً زيادة 37% التي شهدتها القروض ذات االجل الطويل مقارنة 
مع نهاية النصف االول من سنة 2012. ال بد من اإلشارة الى أن التمويل العقاري سجل زيادة بنسبة 25% في 
نهاية النصف االول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. بلغت األرباح التراكمية في نهاية النصف 

االول من 2013 حوالي 19 مليار ريال سعودي )5 مليار دوالر أمريكي(. 

     

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013
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توزيع القروض بحسب القطاعات االقتصادية )نسبة مئوية(
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• فيما يلي توزيع القروض حسب النشاط االقتصادي:  

املصدر: مؤسسة النقد العربي

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013

الن�صرة االقت�صادية للمملكة العربية ال�صعودية



إغالق مؤشر تداول  

7

مالية اأ�صواق 

السوق املالية السعودية )تداول(
أشار التقرير النصف سنوي لسوق املالية السعودية )تداول( عن إغالق مؤشر )تداول( في نهاية شهر )يونيو/

حزيران( 2013 عند مستوى 7،497 نقطة مسجالً ارتفاعاً بحوالي 10% مقارنة مع نهاية عام 2012. في حني 
حقق املؤشر نسبة ارتفاع في نهاية النصف االول من2013 حوالي 12% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. 

املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013
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املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(
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• بلغت القيمة السوقية لألسهم املصدرة  في نهاية النصف األول من عام 2013 حوالي 399.23 مليار دوالر 
االجمالية  القيمة  بلغت  وقد   .2012 عام  من  األول  النصف  مع  مقارنة   %12 بنسبة  مرتفعة  وذلك  أمريكي 
لألسهم املتداولة في نهاية النصف االول من عام 2013 حوالي 202.8  مليار دوالر أمريكي مسجلًة انخفاضا 
بنسبة 39.97 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وبلغ عدد الصفقات املنفذة  في نهاية النصف االول 
من  إجمالي2013  17.66 مليون صفقة مسجالً انخفاضا بنسبة 31.8%  مقارنة مع نفس الفترة من العام 
املاضي. في حني بلغ عدد األسهم املتداولة 28.93 مليار سهم مقابل 56.37 مليار سهم مت تداولها في النصف 
األول من 2012 بانخفاض بنسبة 48.67%. يعود ذلك االنخفاض احلاد بسبب تزايد وتيرة حالة عدم االستقرار 
في منطقة الشرق األوسط. وجتدر االشارة الى حصول قطاعي الصناعات البتروكيماوية واملصارف واخلدمات 

املالية على نسبة 30% و23% على التوالي من اجمالي القيمة السوقية في نهاية النصف االول من 2013. 

 الصناعات البتروكيماوية
املصارف واخلدمات املالية

االتصاالت وتقنية املعلومات
شركات االستثمار املتعدد

االسمنت
الزراعة والصناعات الغذائية

الطاقة واملرافق اخلدمية
التطور العقاري

االستثمار الصناعي
التأمني

التجزئة
التشييد والبناء

النقل
الفنادق والسياحة

االعالم والنشر
اجملموع

القيمة السوقية
(مليون ريال( 

 عدد الصفقات
املنفذة

قيمة االسهم املتداولة   االسهم املتداولة
)مليون ريال(

 السعر/القيمة
 P/B Value الدفترية

العائد على السهم
(ريال( 

EPS )SR(

السعر العائد
P/E Ratio

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013
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املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(

شركة أسمنت املنطقة الشمالية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

شركة اجلزيرة تكافل تعاوني

شركة اجملموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمني التعاوني

أالسمنت

التأمني

التأمني

التأمني

1,800

448

350

175

180

45

35

17.50

90

13.50

10.50

5.25

10

27

10

10

 رأس املالالقطاعاسم  الشركة
(مليون ريال(

االسهم املصدرة
(مليون( 

أسهم االكتتاب
(مليون( 

سعر الطرح

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013

الن�صرة االقت�صادية للمملكة العربية ال�صعودية

• فيما يلي أبرز نشاطات الشركات املدرجة للنصف األول من عام 2013  حسب التقرير السنوي لتداول: 

 oمن حيث عدد الصفقات املنفذة: حلت شركة إسمنت الشمال  في املرتبة االولى وقد بلغت عدد الصفقات 
املبرمة في قطاع اإلسمنت  الصفقات  املبرمة 1،283 مليون صفقة، مسجلة نسبة 72% من اجمالي عدد 
و7% من اجمالي السوق. تلتها شركة رعاية  بنحو 867 ألف صفقة مسجلة نسبة 44% من اجمالي عدد 
إسمنت  شركتي  أن  الى  اإلشارة  من  بد  ال  السوق.  اجمالي  من  و%5  التجزئة  قطاع  في   املبرمة  الصفقات 
الشمال وشركة الرعاية مدرجتني حديثا في سوق املالية السعودي. في حني حلت في املرتبة الثالثة شركة 
سابك  بنحو 536 ألف صفقة مسجلة نسبة 42% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع الصناعات 

البتروكيماوية و3% من اجمالي السوق. 

3 مليار سهم  تداول  مت  األولى  حيث  املرتبة  األركان في  دار  املتداولة: حلت شركة  األسهم  oمن حيث عدد 
مسجلة نسبة 50% من اجمالي عدد األسهم املتداولة املبرمة في  قطاع التطوير العقاري و11% من اجمالي 
السوق. تلتها شركة اإلمناء  بتداول 2 مليار سهم، مسجلة نسبة 76% من اجمالي عدد االسهم املتداولة في  
قطاع املصارف واخلدمات املالية  و8% من اجمالي السوق. وحلت شركة زين في املرتبة الثالثة بتداول 2 مليار 
سهم  مسجلة نسبة 26% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات و%6 

من اجمالي السوق.

oمن حيث قيمة األسهم املتداولة: حلت شركة سابك في املرتبة االولى حيث بلغت  قيمة االسهم املتداولة 
54 مليار ريال سعودي )14.5 مليار دوالر أمريكي(، مسجلة نسبة 60% من اجمالي قيمة األسهم املتداولة في  
قطاع الصناعات البتروكيماوية و7% من اجمالي السوق.  تلتها شركة إسمنت الشمال بنحو 33 مليار ريال 
سعودي )8.7 مليار دوالر أمريكي( مسجلة نسبة 60% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع االسمنت 
و4% من اجمالي السوق.  ثم شركة اإلمناء بنحو 32 مليار ريال سعودي )8.5 مليار دوالر أمريكي( مسجلة نسبة 

51% من قيمة األسهم املتداولة في  قطاع املصارف واخلدمات املالية و4% من اجمالي السوق.

• االكتتابات االولية لعام 2012: 
o فيما يلي أبرز عمليات االكتتاب األولي خالل النصف األول من عام 2013 كما وردت في نشرة السوق املالية 

السعودية )تداول( عن النصف األول لسنة 2013: 



توزيع صفقات الدمج واإلستحواذ نسبة للقطاعات االقتصادية  خالل الفصل الثاني من 2013
)نسبة مئوية(

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.                  
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Zawya: املصدر

حملة عامة عن وضع  عمليات الدمج واالستحواذ في النصف األول من 2013:

• بلغ إجمالي عدد عمليات الدمج واالستحواذ في الربع الثاني من 2013 حسب آخر االحصاءات 6  عمليات 
مقارنة مع 12 عملية مت تنفيذها خالل نفس الفترة من عام 2012. وقد بلغ قيمة إجمالي الصفقات خالل الربع 
الثاني من 2013 حوالي 106.2 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 1.2 مليار دوالر أمريكي مت تسجيلها خالل نفس 
الفترة من عام 2012.  وبلغ عدد الصفقات املبرمة محلياً  4 بقيمة 9.7 مليون دوالر أمريكي في حني بلغ عدد 

الصفقات املبرمة في اخلارج 2 بقيمة 96.5 مليون دوالر أمريكي. 

الربع الثالث- 2012
الف�صل الثاين- 2013

الن�صرة االقت�صادية للمملكة العربية ال�صعودية


