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 املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات

اإقت�صاد 

• نشرت مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية النتائج االولية للحسابات 
القومية عن الفصل الثاني لسنة 2013 وقد جاءت على الشكل التالي: 

• سجل الناجت احمللي احلقيقي ارتفاعاً بنسبة 2.7% في الفصل الثاني من سنة 2013 مقارنة مع نفس الفترة 
من العام السابق. وقد سجلت مختلف القطاعات االقتصادية معدالت منو )حقيقي( متفاوتة خالل الفصل 

الثاني من سنة 2013 مقارنة مع الفصل الثاني من سنة  2012 وجاءت على الشكل التالي:
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•   وفيما يلي نتائج القطاعات خالل الفصل الثاني من عام 2013:

o القطاع النفطي: شكل القطاع النفطي نسبة 45% من اجمال الناجت احمللي اإلسمي مسجالً انخفاضاً 
بنسبة 13% في الفصل الثاني من عام 2013  مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وبلغ 288 مليار ريال 
سعودي )7٦.8 مليار دوالر أمريكي(. ويعود سبب التراجع الى انخفاض إنتاج النفط اخلام بنسبة ٤.7% على 
أساس سنوي خالل الفصل الثاني من عام 2013 باإلضافة الى انخفاض في إنتاج النفط.  البد من اإلشارة الى 

أن إنتاج النفط  اخلام يرتفع خالل فصل الصيف لتلبية الطلب احمللي على النفط. 

o القطاع اخلاص: شكل القطاع اخلاص حوالي 38% من اجمالي الناجت احمللي اإلسمي خالل الفصل الثاني من 
2013 مسجالً نسبة منو ٦.٥7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 وبلغ 22٦ مليار ريال سعودي )٦0 مليار 
  %11 بنسبة  والفنادق  واملطاعم  والتجزئة  اجلملة  جتارة  قطاعات  منو  الى  االرتفاع  هذا  ويعود  أمريكي(.  دوالر 
والتشیید والبناء بنسبة حوالي 10%. وقد ارتفع اإلنفاق االستهالكي اخلاص في الفصل الثاني لسنة 2013 

بحوالي ٥.٦% ليصل الى 200 مليار ريال سعودي )٥3 مليار دوالر أمريكي(. 



املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات- اململكة العربية السعودية
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o القطاع العام: شكل القطاع العام نسبة 17% من اجمالي الناجت احمللي اإلسمي وقد منى خالل الفصل 
ريال  العام السابق وبلغ 107 مليار  الفترة ذاتها من  الثاني من سنة 2013 بنسبة 1٤.٥٤%  في مقارنة مع 
 2013 عام  من  الثاني  الفصل  في  احلكومي  االستهالكي  اإلنفاق  بلغ  وقد  أمريكي(.  دوالر  )28مليار  سعودي 
حوالي1٥٥ مليار ريال سعودي )٤1 مليار دوالر أمريكي( مسجالً ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة مع نفس الفترة 

من عام 2012. 

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

• بلغت القيمة االجمالية للصادرات السلعية واخلدمات )البترولية وغير البترولية( في  اململكة العربية 
السعودية بحسب التقديرات األولية ملصلحة االحصاءات العامة واملعلومات خالل الفصل الثاني لسنة 
2013 حوالي 332  مليار ريال سعودي )88.5 مليار دوالر أمريكي( مسجلًة انخفاضا بنسبة 12% مقارنة مع 
نفس الفترة من عام 2012. يعود ذلك الى التدني في سعر برميل النفط من معدل 103 دوالر أمريكي خالل 
الفصل الثاني من 2012 الى معدل ٩٩ دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من 2013مصحوباً بانخفاض في إنتاج 
النفط. وقد بلغت الصادرات البترولية خالل الفصل الثاني من عام 2013 حوالي 273 مليار ريال سعودي )73 

مليار دوالر أمريكي(، مسجلة انخفاضا بنسبة 1٤% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
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• أما بالنسبة للمستوردات، فقد بلغ إجمالي الواردات 218 مليار ريال سعودي )58 مليار دوالر أمريكي( 
مسجالً ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. 

• يشير تقرير صندوق النقد الدولي الى أن النمو احلقيقي في اململكة العربية السعودية سيصل الى ٤% و 
٤.٤% في عامي 2013 و201٤ على التوالي. و أكد التقرير أن اململكة تستطيع مواجهة أي انخفاض في الطلب 
على النفط و ما يليه من تدني في سعر برميل النفط اخلام وذلك بفضل مجموعة متكاملة من السياسات 

املالية الرسمية  منها ترشيد اإلنفاق في املدى املتوسط.  

العربية  اململكة  في  واملعلومات  العامة  االحصاءات  مصلحة  عن  الصادرة  االولية  االحصاءات  تشير   •
القياسي لكلفة املعيشة بنسبة 3.2%  في نهاية شهر )سبتمبر/أيلول(  الرقم  ارتفاع  إلى  السعودية 
كلفة  زيادة  الى  أساسي  بشكل  االرتفاع  هذا  سبب  ويعود    .2012 عام  من  الفترة  نفس  مع  2013مقارنة 
األغذية واملشروبات بنسبة ٥.٩% تليها زيادة في كلفة السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى 
ارتفاع مجمل  نسبة  يلي   فيما  التوالي.  على  و٥.%20   %21.7 نسبة  منها  تشكل كل  والتي   %3.7 بنسبة  

املؤشرات املعتمدة في احتساب التغيير في الرقم القياسي لكلفة املعيشة مترافقة مع وزنها: 

املصدر: مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات في اململكة العربية السعودية   
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االسكان  وزارة  توقيع  عن    Economist Intelligence Unitعن الصادرة  )سبتمبر/أيلول(  شهر  نشرة  أوردت   •
السعودية عقوداً بقيمة ٤ مليارات ريال سعودي )1.1 مليار دوالر أمريكي( لبناء 8 مناطق سكنية مؤلفة من 
٤0 ألف منزل لسكن2٥0 الف شخص. وتعتبر هذه اخلطوة جزءاً من مشروع إنشاء ٥00 ألف وحدة سكنية 
وعلى  اململكة  مناطق  مختلف  الى  باإلضافة  والقطيف  والدمام  واخلرج  جدة  في  لبنائها  اململكة  تستعد 
مساحة 2٦ مليون متر مربع لذوي الدخل احملدود. وتقدر قيمة املشروع بحوالي ٦7 مليار دوالر أمريكي. جاءت 
هذه اخلطوة بسبب عدم قدرة السوق على تأمني متطلبات السكن مع استمرار زيادة عدد السكان في اململكة 
باإلضافة إلى مساهمة ارتفاع كلفة السكن في ارتفاع كلفة املعيشة خاصة خالل السنتني املاضيتني. جتدر 
قيمة  من   %20 االخرى تشكل حوالي  الوقود  واألنواع  والغاز  والكهرباء  واملياه  السكن  أن كلفة  الى  اإلشارة 

احتساب كلفة املعيشة. 
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مال وم�صارف

• تشير االحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودية أن اجمالي املوجودات في املصارف التجارية 
نهاية  في  امريكي(  دوالر  مليار   ٤8٩( سعودي  ريال  مليار   1,83٥ حوالي  بلغ  السعودية  العربية  اململكة  في 
الفصل الثالث من عام 2013 مسجالً زيادة بنسبة 11.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. تشكل 
القروض الى القطاع اخلاص، والتي بلغت حوالي 1,10٥ مليار ريال سعودي )2٩٤ مليار دوالر أمريكي( في نهاية 
الفصل الثالث من عام 2013 حوالي ٦0% من اجمالي االصول. جتدر اإلشارة الى أن إجمالي القروض الى القطاع 

اخلاص ارتفعت بنسبة 1٤.٥% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. 

• منت الودائع بنسبة 1٤% في نهاية الفصل الثالث من سنة 2013 مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي 
وبلغت 1,3٤٦ مليار ريال سعودي )3٥٩ مليار دوالر أمريكي(. 

• بلغت نسبة قروض القطاع اخلاص الى مجموع الودائع )loan-to-deposit ratio( 82.1٤% في نهاية الفصل 
الثالث من سنة 2013 مقارنة مع نسبة 81.81% مت تسجيلها في نفس الفترة من العام املاضي. جتدر اإلشارة 
الى أن النسبة القصوى املسموح بها لنسبة القروض الى الودائع من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية 
متويل  زيادة  الى  اململكة  في  البنوك  اجتاه  الى  الودائع  الى  القروض  نسبة  في  االرتفاع  هذا  ويعود   .  %8٥ هي 
الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم وقد بدا ذلك واضحاً في القروض املمنوحة بحسب االجل. فقد زادت 
الفصل  الثالث من سنة 2013  بنسبة ٥.٥% مقارنة مع نهاية  الفصل  القصيرة االجل في نهاية  القروض 
الثالث من 2012. أما بالنسبة لالئتمان ذات االمد املتوسط  فقد زاد بنسبة 17% في نهاية الفصل الثالث من 
2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012. وكان الفتاً جداً زيادة 30% التي شهدتها القروض ذات األجل الطويل 
مقارنة مع الفصل الثالث لسنة 2012. بلغت األرباح التراكمية في نهاية الفصل الثالث من عام 2013 حوالي 

28 مليار ريال سعودي )7.٥ مليار دوالر أمريكي(.



توزيع القروض بحسب القطاعات االقتصادية في نهاية الفصل الثالث من عام 2013 )نسبة مئوية(

٦

• فيما يلي توزيع القروض حسب النشاط االقتصادي:  

املصدر: مؤسسة النقد العربي
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املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(
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مالية اأ�صواق 

السوق املالية السعودية )تداول(
أشار التقرير االحصائي الصادر عن  السوق املالية السعودية )تداول(  عن األشهر التسعة االولى من عام 
2013 عن إغالق مؤشر )تداول( في نهاية شهر )سبتمبر/أيلول( 2013 عند مستوى 7,965 نقطة مسجالً 
ارتفاعاً بحوالي 16.45% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أما بالنسبة ألداء املؤشر منذ بداية 2013 
حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2013  فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 13%.  جتدر اإلشارة الى أن صافي الدخل 

للقطاع بلغ ٩٥.٦ مليار ريال سعودي )2٥.3 مليار ريال سعودي(. 



املصدر: السوق املالية السعودية )تداول(
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الثالث من عام 2013 حوالي ٤22.88 مليار  الفصل  نهاية  املصدرة  في  السوقية لألسهم  القيمة  بلغت   •
وقد   .2012 عام  من  نفسها  الفترة  نهاية  مع  مقارنة   %1٥.٤٩ بنسبة  ارتفاعا  مسجلة  وذلك  أمريكي  دوالر 
بلغت القيمة االجمالية لألسهم املتداولة في نهاية الفصل الثالث من عام 2013 حوالي 28٦.70  مليار دوالر 
أمريكي مسجلًة انخفاضا بنسبة 33.٥% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وبلغ عدد الصفقات املنفذة 
23.7٦ مليون صفقة في نهاية الفصل الثالث من عام 2013، مسجالً انخفاضا بنسبة 30.8٥%  مقارنة مع 
نفس الفترة من العام املاضي. ويعود سبب هذا التراجع في كل من القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة وعدد 

الصفقات الى تزايد وتيرة حالة عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط. 

األشهر  في  تداولها  مت  مليار سهم   72.08 مليار سهم مقابل   ٤1.٥0 املتداولة  األسهم  بلغ عدد  • في حني 
التسعة االولى من 2012 مسجالً انخفاضا بنسبة ٤2.٤2%.

فيما يلي املؤشرات املالية الرئيسية في نهاية شهر )سبتمبر/أيلول( 2013

 الصناعات البتروكيماوية
املصارف واخلدمات املالية

االتصاالت وتقنية املعلومات
شركات االستثمار املتعدد

االسمنت
الزراعة والصناعات الغذائية

الطاقة واملرافق اخلدمية
التطوير 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
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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
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 رأس املالالقطاعاسم  الشركة
)مليون ريال(

االسهم املصدرة
)مليون( 

أسهم االكتتاب
)مليون( 

سعر الطرح

الربع الثالث- 2012
الن�صرة االقت�صادية للمملكة العربية ال�صعودية

الف�صل الثالث- 2013

• فيما يلي أبرز نشاطات الشركات املدرجة خالل التسعة أشهر االولى لسنة 2013: 

عدد  حيث  من  االولى  املرتبة  على  الشمال  إسمنت  شركة  حافظت  املنفذة:  الصفقات  عدد  حيث  من   o
مليون   1,382 املبرمة  الصفقات  عدد  بلغ  حيث    2013 لسنة  الثالث  الفصل  نهاية  في  املنفذة  الصفقات 
صفقة، مسجلة نسبة ٦٥.٦3% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في قطاع اإلسمنت و٥.82% من اجمالي 
السوق. تلتها شركة رعاية  بنحو ٩22 ألف صفقة مسجلة نسبة ٤0.71% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة 
ألف  بنحو 733  الثالثة شركة سابك   املرتبة  السوق. وقد حّل في  التجزئة و3.88% من اجمالي  في  قطاع 
صفقة مسجلة نسبة ٤0.٦7% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع الصناعات البتروكيماوية و%3 

من اجمالي السوق. 

املرتبة  املرتبة األولى، محافظّة على نفس  دار األركان في  o من حيث عدد األسهم املتداولة: حّلت شركة 
من   %٤7.٥ نسبة  مليار سهم، مسجلة   ٤.3 تداول  مت  2013، حيث  لسنة  الثاني  الفصل  في  التي حققتها 
اجمالي عدد األسهم املتداولة املبرمة في  قطاع التطوير العقاري و10.٥2% من اجمالي السوق. تلتها شركة 
اإلمناء  بتداول 3.7 مليار سهم، مسجلة نسبة 78.12% من اجمالي عدد االسهم املتداولة في  قطاع املصارف 
واخلدمات املالية  و٩% من اجمالي السوق. وحلت شركة زين السعودية في املرتبة الثالثة بتداول 3.2 مليار 
سهم  مسجلة نسبة ٦٤.٩7% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 

و7.82% من اجمالي السوق.

االسهم  قيمة  بلغت   حيث  االولى  املرتبة  في  سابك  شركة  حلت  املتداولة:  األسهم  قيمة  حيث  من   o
املتداولة 77 مليار ريال سعودي )21 مليار دوالر أمريكي(، مسجلة نسبة ٥7.18% من اجمالي قيمة األسهم 
املتداولة في  قطاع الصناعات البتروكيماوية و7.21% من اجمالي السوق.  تلتها شركة اإلمناء بنحو ٥2 مليار 
ريال سعودي )13.8 مليار دوالر أمريكي( مسجلة نسبة ٥٤% من اجمالي عدد الصفقات املبرمة في  قطاع 
املصارف واخلدمات املالية و٤.8٤% من اجمالي السوق.  ثم شركة دار األركان بنحو ٤0.٦2 مليار ريال  سعودي 
العقاري   التطوير  املتداولة في قطاع  األسهم  أمريكي( مسجلة نسبة ٤1.٦٩% من قيمة  دوالر  )10.٦ مليار 

و2.78% من اجمالي السوق.

• االكتتابات االولية لعام 2013:
o فيما يلي أبرز عمليات االكتتاب في األشهر التسعة االولى من عام 2013.



توزيع صفقات الدمج واإلستحواذ نسبة للقطاعات االقتصادية  خالل الفصل الثالث 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

لم يسجل أي عملية اكتتاب أولي في الفترة املمتدة من )يوليو/متوز( 2013 حتي نهاية )سبتمبر/أيلول( 2013.

حملة عامة عن وضع  عمليات الدمج واالستحواذ في النصف األول من 2013:
• بلغ إجمالي عدد عمليات الدمج واالستحواذ في الفصل الثالث من عام 2013 حسب آخر االحصاءات الصادرة 
عنZawya ،7 عمليات مقارنة مع ٥ عمليات متت خالل نفس الفترة من عام 2012. وقد بلغت قيمة إجمالي 
الصفقات خالل الفصل الثالث من 2013 حوالي 107 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 1.٩ مليار دوالر أمريكي 
مت تسجيلها خالل الفترة ذاتها من عام 2012.  وبلغ عدد الصفقات املبرمة محلياً  ٦ بقيمة 107 مليون دوالر 

أمريكي في حني بلغ عدد الصفقات املبرمة في اخلارج 1 ولم تتوفر معلومات إضافية عن قيمة الصفقة. 

الربع الثالث- 2012
الن�صرة االقت�صادية للمملكة العربية ال�صعودية

الف�صل الثالث- 2013


