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  أبدت القطاعات غير النفطية مستوى تفاؤل أدنى مقارنة بالرربرع األول

لرلرربرع  نقطة ٤۳من العام الحالي، وبلغ مؤشر تفاؤل األعمال المركب 

متأثراً سلباً بمستوى تفاؤل أدنى ألسرعرار الربريرع  ٥١٠٢الثاني من عام 

 والربحية.

 

   هبط مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع النفط والغاز نتيجة ضرعر

نقطة للربع الثرانري مرن  ٠۳التوقعات إزاء أسعار البيع، وسجل المؤشر

، منخفضا ألدنى مستوى لر  مرنرل الرربرع الرثرانري مرن عرام ٥١٠٢عام 

٥١١٢ .  

 

  برز قطاع التمويل والعقار وخدمات األعمال بصفتر  الرقرطراع األكرثرر

تفاؤالً بين كافة القطاعات بغير قطاع الرنرفرط والرغراز، فري حريرن كران 

 قطاع النقل هو األقل تفاؤال.

 

  شكلت تقلبات أسعار النفط أهم مصادر القلر  لشرركرات قرطراع الرنرفرط

والغاز، أما شركات قطاع غير النفط والغـاز فقد شكلت  توفر/ تركرلرفرة 

العمالة الماهرة واألنظمة واالجراءات الحكومية كرمرعروقرات رةريرسريرة 

 تواجهها. 

   تحسنت قليالً مستويات التفاؤل إزاء االستثمار لدى كل من شركات

 لقطاعات غير النفطية  وشركات قطاع النفط والغاز. ا

٥.  

٤.  

٨.  

٠٠.  
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المملكة العربية السعودية -مؤشر تفاؤل األعمال  

٥١٠٢الربع الثاني من عام   

 قطاع النفط والغاز

دأالنن لب ميدد  نن٢٢-٤٢يبدد أن انعاددالننع قدددسنقدد نعادداق  ن دد ن  ددل ن

دأالنن لب مي نع مدجللةن د نردي نيو يدونمدنن دل نن١١١هلب ةنمننذنأةن

.ننأيُادد انع ييددلننعراددالننع قيلادديةن لقدددسنبةدد ةن ملمو ددةنمددنن٤١١٢

ع اوعم ننتشم ننع اكيفنمعنتوقال نع  لبنأع اد  ن لدانع مد انع قد ي ن

أتدد   نتدد اي نعالبدد  عبل نع ليوايلاددية.نأت جيددل ن ايلددةن ابددل  ن مددون

عالقادد لدنع اددل م  ن قدد نكددد انأال ددةنع  لقددةنع ال ميددةنتوقالتيددلن ل لددبن

.نأبلإلبددل ةنى ددانتدد اي نهدد عن٤١١١أنن٤١١٢ع اددل م ن لددانع قدددسن اددلم ن

ع  افن  نع  لب نت ا نأ د ةنع اد  نادلبلن لدانعرادالن نأهد عن د  ن

 ننت اي ن االننع   فن لام  .نأ د نع اوقال نبلنتددل ن ادالننع دلجد ةن

ى ددانتا يدد ناددا نددد فنع دد أالننمقلبدد نن٤١١١عرم يكيددةننكدد من ددل ن

ع ام  نعرك ا.ننأق نت خمنه عنع اوتهنمدعنهيدوننع د افن د نمقل د ن

نجيددجيةن كدد انبلالقادد لدنع اددل م .نأياوقددعنع مةللددوانعالاددام عننبقددد ن

 نمدعن٤١١١أتي ةنه هنع اوتيل نع  جيدجيةنكد منع  بدعنع يدل  نمدنن دل ن

توعد نع  يلدةن  نمخ أ دل نع قددسنعرم يكيدةننادمنعال خددل نع ةدلدن د ن

  دنمقد ل نع ةدد نعرم يكيدةنادي نع مل يدةنعقاد لديلنمقد نردي ن ااوبد ن

ع ملب  نبي ن انه عنعال خدل ن  ن  دنمق ل نع ةد نعرم يكيدةنع مقالدةن

 مني ا نحاانعآلانت اي عًنابي عًن لان مونى ادل ن م يكدلنع دشمل ية.نادي ن  دهن

مننع م تقبن انتشي ن االننع قدسنزيلدةنت نيليدةنبد ًعًنمدننع  بدعنع يل د ن

مننع ال نع للنينحيقمدلنيبد  نع  لدبن د نعال اادلدنأيبد  نى ادل نع قددسن د ن

  ع ا عتع.

 

أادلانقد عنن أبدإنبابقدلًنمدجاوانعإل ادل نكد منع ادل نع ملبد ندأنعًن دد نن

ع يبددو نعركددي نراددالننع قدددس نحيدد ن ددد  نع مملكددةن دد نع ةدددلهن لددان

ح ايلنمنناو نع قدسن  نموعتيدةنمد لدننمقل دجةنمقالدةن لخدل .نأ د ن

ن٤٦٫٤ ن  الدانع مملكدةنع ا بيدةنع دجاوديةن٥١٠٤ع  بعنع  عبعنمدنن دل ن

مليوانب مي نيوميلًنمننع قدسنع خدل  نأحل تدان لدانمدجاوانعإل ادل نهد عن

مليدوانب ميد نيوميدلًن د نردي نيقليد نن٤٦٫٨مقالةنن٥١٠٢  نب عيةن ل ن

مليوانب مي نيوميلًن  نري ن ب عيد نمدنن دد نن٤٦٫٤ نأن٥١٠٢منن ل ن

ع اددل .نأتامدد نع مملكددةنع ا بيددةنع ددجاوديةن لددانزيددلدةن دد دن  يددل نع ةددد ن

إل اددل نع قدددسنأع عددلزن لددانع دد امنمددننعال خدددل نع ةددلدن دد ن اددالننع قدددسن

 ع خل  نأذ إنمنن ت نع مةل تةن لان لقايلنعإل التيةنعإلبل ية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن٤١١١هب ان  ل نق ل نع قدسنأع علزنع جاودين ل بدعنع يدل  نمدنن دل ن

.نأبلد نم رد نتددل من٥١١٤رد انمجاويلتيلنمق نع  بعنع يل  نمنن دل ن

 ن٤١١٢ ق ددةن ل بددعنع يددل  نمددنن ددل نن٠٣عر مددلمنع م اددبن لق ددل ن

 ق دةن ل بدعنن٤٤أن٤١١١ ق دةن ل بدعنعرأمنمدنن دل نن١١مقخد لنمنن

.نأيامي نع جببنع  جيج ن ي عنع يبدو ن د نبدافن٥١٠٤ع يل  نمنن ل ن

مدننع مدشلنايننن٪٥٢ع اوقال نىزعًنمكدوان ادالننع بيدع.نأبيقمدلنتوقدعن

زيلدةن  ن االننبيايم نتوقعن جبةنمملالدةنبدا عتعن ادالننبيايدمن ايلدةن

ع مقل جةنأع يبو نعركي ن  ن االننع قدس نمملن دانى دانتدجلي نم رد ن

تدل منعر ملمنبمق عنندد .ننأال نم ر نتدل من ادالننع بيدعنمدجاوانن

 نأ  نع دا ةنع مقله ةنمدننع ادل ن٤١١١ قل ن  نع  بعنعرأمنمنن ل نن٨

نقطة. وعلى الرغم من  ٤۳( بلغ ٥١٠٤ع جلب ن)نع  بعنع يل  نمنن ل ن
ضعف التوقعات ألسعار البيع، إال أن شركات قطاع النفط والغااز  أبادت 

حيدد نبلدد نتفاااؤال متواضااعا  إزاح ربحيتتااا وتوقعااات التوايااف لااديتا، 

 ق دةن ل بدعنن٤٤ ق دةنمقلن دةنمدعنن٥٢م ر نع اددل من د ل  نعرنبدل ن

.نأ بدد انم ردد نتدددل منعر مددلمن ادد دنع موهديددنن٤١١١عرأمنمددنن ددل ن

 ق دةنن٥٢ى دانن٤١١١ ق ةن ل بعنعرأمنمدنن دل نن٤١تةجقلن ديدلنمنن

 ق ةنع مدجل نن٢١ ل بعنع يل  نمننع ال  نأىانتلًنمقخد لنمننمجاوا

 .٥١٠٤ ل بعنع يل  نمنن ل ن

 

أتب أنع اوقال ن  نبيئةنعر ملمن ق ل نع قدسنأع علزنكد منع  بدعنع يل د ن

ن٪٢١ بافن قيلن  بعنع ال نع جلب  نحي نت ان دجبةنن٤١١١منن ل ن
مننر ال نع ق ل نع مشلناةن  نع مجحن د  نهيدونن ين وعمد نادلبيةن

٪ن ل بدعن١١ت ا ن لان  مدل يمنكد منهد عنع  بدعنمدننع ادل نمقلن دةنمدعن

مددننع مددشلناينن  يددمنقدد نيادد ا أاناددلبلنباقلبددل نن٪٥٤ع ددجلب .نأيدد ان

٪نمددنن١٥ ادالننع قدددسن دد نحيددننتدشك نع مقل دجةن لجقددلًنماوقاددلًن قددجبةن

 ٪نقلقيمنىزعًنعر تمةنأعالت عًع نع ةكومية.٢ع ش ال .نأ ب ان

 

أتت نر ال نق ل نع قددسنأع عدلزنمادلجلدةنبدش انعالادايملنن د نتواداةن

مننع مشلنايننتو  نك دسن اواداةنعر مدلمننن٪٤١عر ملم نحي ن أندن

٪نمننع ش ال ن  بدعن٣٨ نمقلن ةنمعن٤١١١ك منع  بعنع يل  نمنن ل ن

 ع ال نع جلب .

 

 القطاعات غير النفطية

مدننع مدد تحن انيميدد نبدافنع  لددبنأتدد   ن ادالننع قددسن دددا ةن ويلددةنن

تة يل ن لمملكةنع ا بيةنع جاوديةن نحي نااقخدضنىيد عدع نددلدنعتيلن

ع قد ية.نبي ن  هنمننع ماوقعن انيكوانال ييلنن االننع قدسنتد اي نمةد أدن

 لددانع قمددو نبددل قت نى ددانع ددا ع نع مملكددةنبلاددا عمةنع قمددونعالقادد لدي ن

أك  يلن لاواعن لانع م انع ماواسنأملنتمادلزنبدهنمدننم أ دةنابدي ةن

 اةقي نذ إنم  ومةنبلحايل ل نمل يةنبخمة.نأيوعد نعالقاد لدن مدوهن

 ايلددةنعال دددل نع ةكومدد نأعاددعنع ق ددل ن لددانع مددشلنيعنعالاددايملنيةن

ع  خمةنأمشلناةن  ش ةنع ق ل نع خلصنع دال ة.نبلإلبل ةنى انذ إن ق ن

اددلهمانع جيلاددةنع مل يددةنأع جيلاددةنع قق يددةنع ةكوميددةن دد نمددجل  ةن

 ع مملكةنبل االم نمعنع ا اي نع جلب ن يبو ن االننع قدس.ن
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ولم يكن المشاركين من القطاعات غير النفطية عالاى نافاق الاقادر مان  

كماا كااناوا عالايا   ٥١٠٢الثقة تجاه بيئة األعمال للربع الثاني من عام 

٪ من الماشااركايان ٢٥حيث أوضحت نسبة في الربع السابق من العام، 

  ٥١٠٢أنتم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خالل الربع الثاني مان عاام 

٪ منتم في الارباع األول مان الاعاام الاحاالاي. وتاماثالات ٢٤مقارنة مع 

مصادر القلق الرئيسة لألعمال في الامامالاكاة الاعارباياة الساعاودياة فاي 

المسائل المتعلقة باألنامة واالجراحات الحكومية وتوفر/تكلفة الاعاماالاة 

 ٪ لكل من العاملين.٠٠الماهرة كما أوردتتا األعمال المشاركة بنسبة 

تبدي األعمال بالمملكة العربية السعودية مستوى تفاؤل أعلى قليال فيما 

يتعلق بتوقعاتتا إزاح االستثمار فاي تاوساعاة األعاماال. وأفاادت نساباة 

٪ من الشركات المشاركة في الماساأ أناتاا بصادد االساتاثاماار فاي ٤٤

٪ في الربع ٤٢، مقابل ٥١٠٢توسعة األعمال في الربع الثاني من عام 

 .٥١٠٢األول من عام 

 الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مقابل الشركات الكبيرة

أاتر المسأ الحالي لتفاؤل األعمال أن الشركات الكبيرة  ُتبدي توقعاات 

أكثر تفاؤال  من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للربع الثاني مان 

ناقاطاة  ۳٨ناقاطاة و  ٤٢، حيث سجل الاماؤشار الاماركاب ٥١٠٢عام 

لمجموعتي الشركات على التوالي. وأاترت الشركات الكبيرة قدر أكبار 

من التافااؤل بشاأن حاجام الاماباياعاات، الاطالاباات الاجاديادة، الارباحاياة، 

والتوايف، في حين جاحت توقعات مجموعتي الشركات توقعات مماثلة 

 إزاح أسعار البيع.

 ٫١جاح مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات للشركات الكبايارة عاناد  

نقطة، بزيادة كابايارة عان الاماساتاوى الاماساجال لالاشاركاات الصاغايارة 

نقطة. بالاغ ماؤشار تافااؤل األعاماال  ٤٢والمتوسطة الحجم والذي بلغ 

 ٢٠ناقاطاة ماقاابال  ٢٤لمكون الطلبات الجديدة لدى الشركات الكبايارة 

 نقطة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وتماثلت توقعات أسعار البيع لدى الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة 

 ٠٢والمتوسطة الحجم، وسجل مؤشر تفاؤل أعمال الشركات الكبيرة 

نقطة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ونتج عن ما  ٠٤نقطة و 

أن  ٥١٠٢كشف مسأ مؤشر تفااؤل األعاماال لالارباع الاثااناي مان عاام 

شركات القطاعات غير النفطية تراجعت قليال ماقاارناة باالارباع األول مان 

العام، وأيضا مع نفق الربع للعاام السااباق. وتاراجاع الاماؤشار الاماركاب 

مان   ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عاام  ٤۳للقطاعات غير النفطية إلى 

نقطة للربع الثاني مان عاام  ٢١نقطة للربع األول من العام السابق، و ٤٨

. ويعزى ضعف التوقعات إلى االنخفاا  فاي مساتاوياات الاتافااؤل ٥١٠٤

ألسعار البيع والربحية حيث تدهور مؤشر تفاؤل األعمال لمستوى أساعاار 

ناقاطاة لالارباع  ٠٤إلاى  ٥١٠٢نقطة للربع األول من عاام  ٥٢البيع من 

ناقاطاة  ٢٢الحالي، ولذلك هبط مؤشر تفاؤل األعمال لمكون الربحية مان 

. وأبادى ماؤشار ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٤للربع السابق إلى 

نقطة لالارباع  ٢۳نقاط إلى  ٢تفاؤل األعمال لحجم المبيعات هبوطا بمقدار 

الجاري، حيث حافا مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة عالاى مساتاواه 

نقطة.  وحافات القطاعات غير النفطية على مستوى تاوقاعااتاتاا  ٢٢عند 

ناقاطاة لالارباع  ٤٥للتوايف، حيث سجل مؤشر تفاؤل األعمال للتوااياف 

 نقطة للربع السابق. ٤٠مقابل  ٥١٠٢الثاني من عام 

سجلت القطاعات الفرعية الخمسة تراجعا في مستويات التاوقاعاات لالارباع 

مقارنة بالربع السابق. وأبدى قطاع المال والاعاقاار  ٥١٠٢الثاني من عام 

وخدمات األعمال الفرعي أفضل مستوى تفاؤل للربع الاحاالاي، فاي حايان 

 أاتر قطاع النقل أضعف التوقعات.
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وتعززت توقعات التوايف بحدة، مع ارتفااع ماؤشار تافااؤل األعاماال  

 ٤٤إلاى  ٥١٠٢نقطة للربع األول من عاام  ۳٢لمكون التوايف من 

   .٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام 

وتبدو توقعات بيئة األعمال للقطاع الصانااعاي أدناى تافااؤال ماقاارناة  

٪ من الشاركاات الاماشااركاة ٤٫بالربع السابق من العام، حيث أفادت 

في المسأ أنتم ال يتوقعون مواجتة عوامل سالبة ومعوقات لعمالاياات 

٪ ٢٤مقاارناة ماع نساباة  ٥١٠٢أعمالتم خالل الربع الثاني من عام 

. وأورد المشاركون من الاقاطااع تاقالاباات ٥١٠٢للربع األول من عام 

مان الاماشااركايان.  ٪٠٥أسعار النفط كأهم مصدر للقلق وفقا لناساباة 

وتوقعت الشركات المشاركة أن يؤثر عالاى عامالايااتاتاا ناقا /تاكالافاة 

٪ لاكال ٨العمالة الماهرة، وتكلفة المواد الخام، والاماناافساة باناساباة 

 عامل.

وزادت نسبة الشركات التي تعتزم االستثمار في توسعة األعمال خاالل 

٪ للربع السابق مان ٤٤مقابل  ٪٤٫إلى  ٥١٠٢الربع الثاني من عام 

 العام.

 قطـاع  البتـروكيمـاويـات  .

تحسنت توقعات قطاع البتروكيماويات الفرعي للربع الثااناي مان عاام 

مقارنة بالارباع السااباق، ماع كساب ماؤشار تافااؤل األعاماال  ٥١٠٢

نقطة. وفي حين استقرت توقاعاات  ٤۳المركب للقطاع نقطتين ليسجل 

مؤشرات الطلب وتراجعت توقعات أسعار البيع، فقد تعززت مستوياات 

تفاؤل الربحية والاتاوااياف. وارتافاع ماؤشار تافااؤل األعاماال لاحاجام 

نقطة، في حين تراجع قلاياال ماؤشار  ٢٤نقطة إلى  ٥المبيعات بمقدار 

 ٢٤تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة بمقدار نقطاة واحادة لاياصال إلاى 

ناقاطاة لاياصال إلاى  ٥٤نقطة. وانخف  المؤشر ألسعار البيع بمقدار 

نقاط نتيجة النخفاا  أساعاار الاماواد الاخاام والاماناافساة.  ٤مستوى 

وعلى كل، تحسن مؤشر التفاؤل إزاح الربحية تاحاساناا مالاحاوااا مان 

نقطة في الربع  ٢٥إلى  ٥١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٤١مستوى

الثاني من العام الحالي. ونتيجة لذلك من المتوقع أن تكون مساتاوياات 

  ۳١التوايف أقوى في الربع الثاني، حيث قفز مؤشر التفاؤل لا  مان 

ناقاطاة لالارباع  ٤٨إلاى مساتاوى  ٥١٠٢نقطة في الربع األول لعام  

 الحالي.  

أبدت  الشركات الكبيرة من تفاؤل أفضل تجاه الطلب مستوى أعلى نسبيا 

نقطة  ٢٤من التفاؤل إزاح الربحية. وبلغ مؤشر التفاؤل لصافي األرباح 

نقطة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.  ٤٤للشركات الكبيرة و

ومواكبة لتحسن توقعات الطلب واألرباح، يتوقع أن يكون التوايف في 

وضع أفضل لدى الشركات الكبيرة عنتا للشركات المتوسطة والصغيرة، 

نقطة  ۳٫نقطة و  ٤٨وبلغ مؤشر تفاؤل األعمال لتذا المكون 

 .للمجموعتين من الشركات على التوالي

وأبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تفاؤالً أكثر تجاه بيئة 

٪ منتا إلى توقع أن ال تواج  عمليات أعمالتا ٢۳األعمال، إذ أشارت 

  ٪٤٢، مقارنة مع ٥١٠٢أي معوقات خالل الربع الثاني من عام 

للشركات الكبيرة.  وأوردت الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم األنامة 

واالجراحات الحكومية كأهم مصدر للقلق لديتا، في حين تمثل مصدر 

 القلق الرئيسي للشركات الكبيرة في توفر/ تكلفة العمالة الماهرة.

 تحليـل القطـاعات 

 القطـاع الصـناعي  .1

 ٥١٠٢تراجعت توقعات القطاع الصناعي قليال للارباع الاثااناي مان عاام 

، ويعود ذلك أساسا ٥١٠٤مقارنة بالربع السابق، والربع الثاني من عام 

لتنبؤات أضعف لمكون أسعار البيع، حياث بالاغ ماؤشار تافااؤل األعاماال 

مقارناة  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٫المركب للقطاع الصناعي 

نقطة للربع السابق والربع الاثااناي مان الاعاام السااباق. وساجال  ٢١مع 

نقطة للربع الحالي، وهو نفاق  ٫٠مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات 

نقاط عن مساتاوى  ٫المستوى المسجل للعام الماضي، ولكن أدنى بمقدار

. وبالاغ ماؤشار تافااؤل األعاماال ٥١٠٢نقطة للربع األول من عاام  ٫٢

نقطة المسجل في الارباع  ٫۳نقطة، مقاربا لمستوى ٫١للطلبات الجديدة 

ناقاطاة الاماساجال لالارباع األول مان عاام  ٫٥، و٥١٠٤الثاني من عام 

ناقاطاة مان  ٥١.  وهبط مكون أسعار البيع هبوطا كبيارا باماقادار٥١٠٢

ناقااط لالارباع  ٤نقطة للربع األول مان الاعاام الاحاالاي إلاى  ٥٤مستوى 

اساتاقارار أساعاار  ٪٢٤الحالي، نتيجة توقع نسبة كبيرة من المشاركين 

بيعتم. وبما يتسق مع تراجع مكونا الاطالاب واألساعاار، تاراجاع ماؤشار 

ناقاطاة لالارباع األول مان الاعاام  ٫٠تفاؤل األعمال لمكون الربحية مان 

 .    ٥١٠٢نقطة للربع الثاني  من عام  ٢٤الحالي إلى 
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 قطـاع غير البتـروكيمـاويـات  .

أبدى قطاع الصناعات غير البتروكيماوية مستويات تفاؤل أدنى للربع 

وإن جاح على نفق المستوى تقريبا عند  ٥١٠٢الثاني من عام 

المقارنة على أساق سنوي، وبلغ مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاع 

نقطة للربع األول من  ٢۳نقطة للربع الحالي مقارنة مع  ٤٫الفرعي 

. وفقد مؤشر ٥١٠٤نقطة للربع الثاني من عام  ٤٢و  ٥١٠٢عام 

نقطة، وانخف  مؤشر  ٫٠نقاط ليبلغ  ٤تفاؤل األعمال لحجم المبيعات 

نقطة.  ٫١نقاط ليسجل  ۳تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة بمقدار 

نقطة للربع  ٥٢نقطة من  ٠٨وتراجع مؤشر تفاؤل أسعار البيع بمقدار 

نقاط في الربع الحالي. وبما يتسق مع ضعف  ٢إلى  ٥١٠٢األول لعام 

تنبؤات الطلب وأسعار البيع، أبدى المشاركون من قطاع الصناعات غير 

البتروكيماوية تفاؤالً أقل ثقة تجاه األرباح. وهبط مؤشر تفاؤل األعمال 

 ٢٢إلى  ٥١٠٢نقطة في الربع األول من عام  ٫٢لصافي األرباح من 

. وتعززت توقعات التوايف على ٥١٠٢نقطة في الربع الثاني من عام 

اساق ربع سنوي، وارتفع مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين بمقدار 

 .٥١٠٢نقطة للربع الثاني عام  ٤٤نقاط ليبلغ ٠١

 

 قطـاع اإلنشـاح .2

أبدى قطاع اإلنشاح تراجعا طفيفا في مستويات التفاؤل للربع الثاني مان 

. ٥١٠٥، مسجال أدنى مستوى ل  منذ الرباع الاثاالاث لاعاام ٥١٠٢عام 

 ٤٤نقطة لالارباع األول إلاى  ٤٤هبط مؤشر تفاؤل األعمال للقطاع من 

. ورغم أن مكونات الطلب ال تازال عاناد ٥١٠٢نقطة للربع الثاني  عام 

، إال أن ماؤشارات ٥١٠٢نفق المستويات المسجلة للربع األول عاام 

أسعار البيع والربحية والاتاوااياف قاد تاراجاعات. وبالاغ ماؤشار تافااؤل 

نقطاة فاي الارباع الاثااناي  ٢٥األعمال لحجم المبيعات والطلبات الجديدة 

عالاى  ٥١٠٢نقطة للارباع األول مان عاام  ٢۳نقطة  و ٢٥مقارنة مع 

 ٥٢ناقااط لايابالاغ  ٠١التوالي. وفقد مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع 

، نتيجة للمناافساة و تابااطاؤ ااروف ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام 

العمل. ومواكبة لتدني الاتافااؤل إزاح األساعاار، تاراجاع ماؤشار تافااؤل 

نقطة لالارباع األول مان  ٢٠نقاط  من ٢األعمال لصافي األرباح بمقدار 

نقطة في الربع الحالي. غايار أن ماؤشار الاتافااؤل  ٤٫إلى  ٥١٠٢عام 

 نقطة. ٤٠نقطة إلى  ٠٠للتوايف تراجع  بمقدار 

 

تراجعت توقعات بيئة األعمال للقطاع مقارنة بالربع السابق، إذ أفادت 

٪ من شركات قطاع اإلنشاح بعدم وجود معوقات ألعمالتم في الربع ٤٢

٪ للربع السابق. وشكل نق  ٢٤، مقارنة مع ٥١٠٢الثاني من عام 

وارتفاع تكلفة العمالة الماهرة مصدر القلق األساسي لعمليات األعمال 

٪ من الشركات المشاركة من القطاع. ٠٢بتذا القطاع وفقاً إلفادة 

وجاحت المسائل المتعلقة باألنامة واالجراحات الحكومية مصدر قلق 

٪. وجاحت حدة المنافسة وتقلبات أسعار النفط كعوامل ٠۳لنسبة 

 أخرى متمة يتوقع أن تؤثر سلبيا على عمليات أعمال المشاركين.

 

أصبحت التوقعات لخطط االستثمار في توسعة األعمال أكثر تفاؤال، 

٪ من الشركات المشاركة بأن لديتا خطط لمثل هذا ٢٠حيث أفادت 

٪ للربع األول من ۳٢مقابل  ٥١٠٢االستثمار في الربع الثاني من عام 

 العام الحالي.

 

 قطـاع التجـارة والفنادق  .3

تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الاتاجاارة والافاناادق ماقاارناة بارباع الاعاام 

السابق، ومع المستوى المسجل قبل عام من اآلن.  وبلغ مؤشر تافااؤل 

ناقاطاة لالارباع  ٤٤نقطة في الربع الثاناي ماقاابال  ۳٫األعمال بالقطاع 

. ٥١٠٤نقطة للربع الثااناي مان عاام  ٢۳، ومع ٥١٠٢األول من عام 

 ٤٠نقطة إلى  ٠٢وتراجع مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات بمقدار 

 ٢١نقاط ليبلغ  ٤نقطة، في حين انخف  مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار

نقطة للربع الثاني  ٠٤نقطة. وسجل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع 

نقطة للربع السابق. ومسايرة للمستاوياات  ٠٫، مقابل  ٥١٠٢من عام 

األدنى للطلب واألسعار، تراجع مؤشر تفاؤل األعاماال لصاافاي األربااح 

. وشاتادت ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ۳٨نقطة إلى  ٠٫بمقدار 

التوقعات للتوايف اساتاقاراراً، لايارتافاع ماؤشار تافااؤل األعاماال لاعادد 

ناقاطاة  ۳٢إلاى  ٥١٠٢نقطة للرباع األول مان عاام  ۳٫العاملين من 

 للربع الحالي.
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نقطة  ٠٢نقاط في الربع األول إلى  ٠١مؤشر التفاؤل لتذا المكون من 

وانخفضت التوقعات لصافاي األربااح  . ٥١٠٢في الربع الثاني من عام 

كما يشير إلى ذلك هبوط مؤشر تفاؤل األعمال لالاماكاون مان مساتاوى 

ناقاطاة فاي  ٤٢إلى  ٥١٠٢نقطة المسجل في الربع األول من عام  ٢٢

ضعف التفاؤل إزاح التوايف،  مع تاراجاع الربع الحالي. ونتيجة لذلك، 

نقطة للربع األول من عاام  ٤٥مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين من 

 .٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ۳٢، إلى ٥١٠٢

 قطـاع الفنادق   ب.

أيضاً أبدى قطاع الفنادق الفرعي توج  هبوط مماثل، نتيجاة الاماناافساة 

والتبوط الموسمي في الطلب. وشتدت توقعات األعمال لحجم المبيعاات 

انخفاضا كبيرا مقارنة بالربع السابق من العام الاحاالاي، وهاباط ماؤشار 

نقطة في الارباع األول مان عاام  ٤١تفاؤل األعمال لحجم المبيعات من 

نقطة في ربع الاعاام الاحاالاي. وفاقاد ماؤشار الاطالاباات  ٥١إلى  ٥١٠٢

نقطة للارباع الاثااناي مان الاعاام الاحاالاي.  ۳١نقاط ليسجل  ٠١الجديدة 

وتدنى مستوى التفاؤل ألسعار البيع كثيرا نتيجاة الاماناافساة وتاوقاعاات 

ناقااط فاي الارباع الاثااناي  ٠١باستقرار األسعار، إذ تراجع المؤشر إلى 

. وفاياماا ياتاساق ماع ٥١٠٢مان عاام نقطة في الربع األول  ۳٢مقابل 

التراجع الكبير في توقعات الطلب واألسعار، انخف  أيضاً التفاؤل إزاح 

نقطة في الارباع  ٢١الربحية.  وهبط مؤشر التفاؤل لصافي األرباح من 

نقطة في الرباع الاحاالاي. ومان الاماثايار  ٠٢إلى  ٥١٠٢األول من عام 

للدهشة،  شتدت توقعات التوايف المزيد من التعزيز، ليرتفع الاماؤشار  

 نقطة.  ٤١نقطة إلى  ٥١بمقدار 

 قطـاع النقـل والتخـزين واالتصـاالت .4

هبط مؤشر تفاؤل األعمال لقطاع النقل إلى أدنى مستوى ل  منذ بدح 

، أي أقل ٥١٠٢نقطة في الربع الثاني من عام  ۳٥المؤشر مسجال 

نقاط  ۳نقطة عن مستواه في العام الماضي وأقل بمقدار  ٠٢بمقدار 

عن  في الربع السابق. ورغم االنخفا  الذي شتده المؤشر المركب، 

نقطة في الربع األول إلى  ۳٫تعزز مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات من 

. وفقد مؤشر تفاؤل األعمال ٥١٠٢نقطة في الربع الثاني من عام  ٤٢

نقطة. ومما يعكق التوقعات  ۳٨نقاط ليبلغ  ٤للطلبات الجديدة 

لالقتصاد ككل، أبدى قطاع النقل توقعات منخفضة ألسعار البيع مع 

في تاوقاعاات أدناى  ٥١٠٢وانعكق ضعف التوقعات للربع الثاني من عام 

٪ من المشاركين أنتم ال ياتاوقاعاون أن ٢٢لبيئة األعمال. وفي حين أفاد 

، انخفضت ٥١٠٢تواج  عملياتتم أي معوقات خالل الربع األول من عام 

. وشاكالات الاماساائال ٥١٠٢٪ للربع الثاني من عاام ٢۳هذه النسبة إلى 

٪، وتوفر /تاكالافاة الاعاماالاة  ٠۳المتعلقة باإلجراحات واألنامة الحكومية 

أهم التحديات الرئيسية التي تتوقعتا الشركات الاماشااركاة  ٪٠٥  الماهرة 

. وتمثلت الماعاوقاات األخارى ٥١٠٢من القطاع في الربع الثاني من عام 

المتمة في المنافسة، تباطؤ الطلب، وتقلبات أسعار النفاط. هاذا وتاخاطاط 

من الشركات المشاركة في المسأ مان قاطااع الاتاجاارة والافاناادق  ٪٤٤

، مقارناة ٥١٠٢االستثمار في توسعة األعمال خالل الربع الثاني من عام 

 .٥١٠٢٪ للربع األول من عام ٤٤مع نسبة 

 

 تجـارة الجمـلة والتجـزئـة  أ.

شتدت مستويات التفاؤل لدى قطاع التجارة الفرعي المزيد من التراجاع، 

ناقاطاة فاي  ٤٫حيث هبط المؤشر المركب لتفاؤل األعمال للاقاطااع مان 

ناقاطاة لالارباع الاثااناي مان الاعاام  ٤٠إلى   ٥١٠٢الربع األول من عام 

الحالي. وفي حين ضعفت مؤشرات التفاؤل لمكونات الاطالاب والارباحاياة 

وحجم المبيعات، تحسن مؤشر تفاؤل األعمال لمكون أسعار البياع. هاباط  

نقطاة، و  ٤٨نقطة إلى  ٠٢مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات بمقدار 

ناقاطاة. وأبادت شاركاات  ٢٢فقد مؤشر الطلبات الجديدة نقطتين ليسجل 

هذه الشريحة من القطاع قدر أكبر من التفاؤل إزاح أسعار بيعتا، وصاعاد 
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نقطة  ٤٤مقابل  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٥لتذا المكون 

 للربع األول من العام.

واتسمت التوقعات لبيئة األعمال في هذا القطاع باإلستقرار، ولم تتغير 

نسبة الشركات المشاركة في المسأ التي افادت بعدم توقع أن تتأثر 

في الربع الثاني من عام  ٪٢٤أعمالتا بعوامل سلبية عند مستوى

 ٪٠٤. ويتوقع أن تؤثر األنامة واالجراحات الحكومية بنسبة ٥١٠٢

من المشاركين في المسأ. وشكلّت أيضا المنافسة وتوفر العمالة 

 الماهرة مصدري قلق متمين لدى الشركات المشاركة.

من الشركات  ٪٢٫أيضاً اتسمت توقعات االستثمار بالثبات، حيث تعتزم 

المشاركة في المسأ االستثمار في توسعة األعمال في الربع الثاني من 

  للربع األول من العام. ٪٢٢، مقابل ٥١٠٢عام 

 القـطـاع المـاليأ.

ال مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع المال الفرعي مستقراً عند 

، مع نقطة ٢٫نفق المستوى المسجل لربع العام السابق الذي بلغ 

تعوي  االنخفا  في مؤشرات الطلب بمكاسب مماثلة في مؤشرا 

أسعار البيع والتوايف. وهبط مؤشرا تفاؤل األعمال لحجم المبيعات 

 ٢١نقطة و ٫١نقاط لكٍل منتما ليبلغا  ٠١والطلبات الجديدة بمقدار

 ٠١نقطة على التوالي. وكسب مؤشرا التفاؤل ألسعار البيع والتوايف

نقطة على التوالي. وبقى  ۳١نقطة و ٤١نقاط لكٍل منتما ليسجال 

 ٨١مؤشر التفاؤل لمكون صافي األرباح دون تغيير عند مستوى 

 نقطة.

نقطة في الربع األول من  ٠٢هبوط مؤشر تفاؤل األعمال لتذا المكون من 

نقاط لربع العام الحالي. والت توقعات الربحية في  ۳إلى  ٥١٠٢عام 

مستوى مقارب بما سجلت  في ربع العام السابق مع تراجع مؤشر تفاؤل 

نقطة. وتراجعت  ٤٥نقطة إلى  ٥األعمال لصافي األرباح قليال بمقدار

أيضا توقعات التوايف كما يتضأ من مؤشر تفاؤل األعمال ل  الذي 

نقطة في ربع  ۳۳إلى  ٥١٠٢نقطة للربع األول من عام  ۳٤انخف  من 

 العام الحالي. 

 

من  ٪٤٨تراجعت أيضا توقعات بيئة األعمال لقطاع النقل، وأفادت نسبة 

المشاركين أنتم ال يتوقعون أن تتأثر أعمالتم سلباً بأي معوقات خالل 

٪ للربع األول من عام ٫۳مقارنة مع ٥١٠٢الربع الثاني من عام 

. وتمثل مصدر القلق الرئيسي للشركات المشاركة في توفر/تكلفة ٥١٠٢

من المشاركين. ويتوقع أن تؤثر تقلبات  ٪٠٨العمالة الماهرة بنسبة 

من المشاركين  ٪٠٠أسعار النفط و األنامة واالجراحات الحكومية بنسبة 

من المشاركين قلقتم إزاح  ٪٤في المسأ لكل عامل منتما. في حين أبدى 

 المنافسة. 

٪ من ٢١واتسمت توقعات االستثمار في توسعة األعمال بالثبات، إذ يعتزم

شركات القطاع نحو هذا االستثمار خالل الربع الثاني للعام الحالي. وهي 

 .٥١٠٢نفق النسبة المسجلة للربع األول من عام  

 القطـاع المـالي، والعقـاري وخدمـات األعمـال .5

حافا مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات األعمال 

نقطة، ٤٨عند نفق المستوى الذي سجل  نفق الفترة العام الماضي 

نقاط على أساق ربع سنوي. وانخف  مؤشر  ٤ولكن  هبط قليالً بمقدار 

نقطة للربع الثاني من عام  ٢٤نقاط ليصل إلى  ٨حجم المبيعات بمقدار 

نقاط  ٢، في حين كسب مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة ٥١٠٢

. وانعكاسا للتوج  السائد ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٫٥ليسجل 

نقطة للربع الثاني  ٥٫لالقتصاد ككل، تراجعت التوقعات ألسعار البيع إلى 

نقطة للربع األول من العام. أيضاً تراجعت  ۳٢من  ٥١٠٢من عام 

 ٫۳نقاط من  ٢التوقعات للربحية مع هبوط مؤشر التفاؤل لتا بمقدار 

نقطة للربع الثاني من العام.  ٢٫إلى  ٥١٠٢نقطة للربع األول من عام 

ولم يطرأ تغيير ملحوا على التفاؤل إزاح التوايف، وبلغ مؤشر التفاؤل 
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تراجع قطاع خدمات األعمال الافارعاي قالاياال ماقاارناة ماع رباع الاعاام 

السابق، وذلك نتيجة لالنخفا  الحاد في توقعات أسعار الاباياع. وهاباط 

ناقاطاة فاي الارباع األول مان عاام  ۳٫مؤشر التفاؤل ألسعار البيع من 

. فاي حايان حاافاا ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٥٠، إلى ٥١٠٢

مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات على مستوى ماقاارب لالاماساتاوى 

ناقاطاة لالارباع  ٫٠نقطة للرباع األول و ٫٥المسجل في الربع السابق )

 ٠١(، وأضاف مؤشر تفاؤل األعمال للاطالاباات الاجاديادة ٥١٠٢الثاني 

. وتراجاعات تاوقاعاات ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٫٤نقاط ليبلغ 

نقطة للربع األول من  ٢٫الربحية قليالً، مع هبوط المؤشر من مستوى 

نقطة للربع الاثااناي. كاماا اناخافاضات الاتاوقاعاات  ٢٠إلى   ٥١٠٢عام 

ناقاطاة  ٤٢للتوايف قليالً، وتراجع مؤشر التفاؤل لعدد الاعاامالايان مان 

 نقطة للربع الثاني. ٤٤إلى  ٥١٠٢للربع األول من عام 

 تحـديـات األعمـال

اتسمت التوقعات إزاح بيئة األعمال في قطاع النفط والغاز بالحذر، 

٪  من المشاركين في القطاع أن أعمالتم لن ٢١حيث أفادت نسبة 

٪  ٫٢تتأثر بأي عوامل سلبية خالل هذا الربع من العام مقارنة مع 

. وتمثلت التحديات الرئيسة التي أوردتتا ٥١٠٢للربع األول من عام 

٪، والمنافسة ٥٤األعمال المشاركة في تأثير تقلبات أسعار النفط 

 ٪ .٢٪، األنامة واالجراحات الحكومية ٠٥

وأشار المشاركون في القطاعات غير النفطية إلى ضعف بيئة األعمال 

، وأشارت نسبة متدنية قليالً من ٥١٠٢للربع الثاني من عام 

٪ لربع العام السابق، بعدم ٢٤٪( مقارنة مع نسبة ٢٢المشاركين )

توقع عوامل سلبية تؤثر على أعمالتم. ومثلت االجراحات واألنامة  

٪(، وتقلبات ٠٠٪(، وتوفر/تكلفة العمالة الماهرة )٠٠الحكومية )

٪( كمصادر رئيسية للقلق قد تؤثر على األعمال خالل ٨أسعار النفط )

 هذا الربع من العام.

 

 

 العـقــارات ب. 

انخف  مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع العقارات الفرعي بمقدار 

، مقارنة مع ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٥نقطة ليسجل  ٠۳

. وأبدت أربعة من المكونات ٥١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٢٢

الخمسة تراجعا، بينما حقق مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة أعلى 

نقطة ليسجل  ۳٥المكاسب. وخسر مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات 

٪  من الشركات المشاركة عدم حدوث تغيير في ٤٨نقطة، مع توقع  ٥٨

٪  حدوث انخفا  نتيجة للمنافسة وتباطؤ ٠٥حجم مبيعاتتم، وتوقع 

نقاط على  ٤الطلب. وكسب مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة 

نقطة. أيضاً تراجعت التوقعات ألسعار  ٢٥أساق ربع سنوي ليصل إلى 

نقطة للربع األول من عام  ٤٤البيع  مع انخفا  مؤشر التفاؤل لتا من 

نقطة للربع الثاني من العام الحالي. وسجل مؤشر  ۳٥إلى  ٥١٠٢

، منخفضاً بمقدار ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٫١التفاؤل للربحية 

نقطة مقارنة بالربع األول من العام. ونتيجة لذلك، تراجع قليال  ٠٫

نقاط من  ٨مستوى التفاؤل للتوايف، وفقد مؤشر تفاؤل األعمال ل  

 .٥١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٤٨مستوى 

 خدمات األعمال ج. 
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 اكثر خمسة عوامل خارجية تعيق تنمية األعمال
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 تــأثـيــر سـيـاسـات العـمـل علـى مجـتــمع األعـمــال

تأثير قوانين  ٥١٠٢عكق مسأ تفاؤل األعمال للربع الثاني من عام 

 العمل الحكومية. 

يكون لتا وزادت نسبة المشاركين الذين أفادوا بأن سياسة العمل الحالية لن 

من  ٥١٠٢٪  للربع الثاني من عام ٫٫تأثير سلبي على أعمالتم إلى 

 ٪  للربع األول من العام.٢٤

وتشمل المخاوف األكبر المؤثرة على مجتمع األعمال نتيجة لسياسات 

 العمل ما يلي:

  ًمن ٠٤توفر العمالة الماهرة: أوضحت نسبة أعلى قليال ٪
الشركات أن هذا العامل يمثل مصدر قلق ألعمالتم خالل الربع 

 ٪  للربع السابق.٠٫مقارنة مع  ٥١٠٢الثاني من عام 

  السياسات واالجراحات الحكومية: مثلت السعودة، والمخاوف

المرتبطة بالتأشيرات، والتغيرات في قوانين العمل، تحديات 

مقارنة مع  ٥١٠٢٪  خالل الربع الثاني من عام ٠١لنسبة 

 ٪  للربع السابق.٠٢

 :شكلّ هذا الاتاحادي مصادر قالاق رئاياساي   ارتفاع تكلفة العمالة

 ٪ لربع العام السابق.٠١٪  من المشاركين، مقارنة مع٤لنسبة 

 خـطط االستثمار

بدت شركات قطاع النفط والغاز قدر يسير من التحسن تجاه خطط 

٪ من ٤١، وأفادت نسبة ٥١٠٢االستثمار في الربع الثاني من عام 

الشركات المشاركة في المسأ أنتا بصدد االستثمار في نشاطات توسعية 

. ٥١٠٢٪  في الربع األول من عام ۳٨في هذا الربع من العام، مقابل 

٪  حذرهم وأفادوا أنتم لن يقدموا على أي ۳٢ومن ناحية أخرى، أبدى 

 استثمارات في توسعة األعمال خالل هذا الربع من العام.

وجاح التفاؤل إزاح االستثمار في توسعة األعمال في القطاعات غير 

٪  من المشاركين في المسأ إلى أنتم ٤٤النفطية أعلى قليالً، إذ أشار 

٪  في الربع األول من ٤٢يخططون لنشاطات توسعة أعمال، مقارنة مع 

. وكما في الربع السابق من العام، كان قطاع المال والعقار ٥١٠٢عام 

وخدمات األعمال، هو القطاع األكثر تفاؤالً إزاح خطط توسعة األعمال، 

٪  من الشركات التي تعتزم االستثمار في نشاطات توسعية في ٢٫بنسبة 

 .٥١٠٢٪  للربع األول من عام ٢٢ربع العام الجاري، مقارنة مع 
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 صـافي األربـاح

سجل مؤشر تفاؤل األعمال لمكون صافي األرباح ارتفاعا قلاياالً  وبالاغ 

نقطة للرباع األول مان  ٥٥نقطة لتذا الربع من العام، من مستوى  ٥٢

من المشاركين في قاطااع  ٪٢۳. غير أن نسبة غالبة بلغت ٥١٠٢عام 

والنفط والغاز أفادوا بتوقعتم تاحاسانااً فاي مساتاوياات األربااح ماعاززة 

بارتفاع حجم المبيعات والطلب، والمشاريع الجديدة، وخطط التوسع في 

٪  من المشاركين هبوطاً في األرباح نتيجاة ٥٨األعمال. وتوقعت نسبة 

المنافسة، وانخفا  أسعار البيع، عدم االقبال على مشاريع أو طالاباات 

 جديدة.

 

 عـدد المسـتخدمين

 ٥٢سجل مؤشر تفاؤل األعمال لعدد المستخدمين ارتفاعا ليصل إلى 
نقطة للربع األول من  ٥٢مقابل  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام 

٪  من المشاركين أن يستقر ٢٢. وتتوقع أغلبية بنسبة ٥١٠٢عام 
٪  من ۳٢عدد العاملين لديتم عند مستويات  الحالية، في حين يتج  

المشاركين لزيادة عدد العاملين للوفاح بالطلبات الجديدة الناتجة عن 

 خطط توسعة األعمال لديتم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحـق

 قـطـاع النفط والغاز

 حجـم المبيـعات

انتعش مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات بقطاع النفط والغاز ليسجل 

مقارنة بأدنى مستوى ل  في الربع  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ۳٢

٪  من الشركات ٢٨نقطة. وتوقعت نسبة كبيرة بلغت  ٥٢السابق، وهو 

المشاركة من قطاع النفط والغاز زيادة في حجم المبيعات، مرتكزة على 

المزيد من المشاريع الجديدة وارتفاع الطلب والعمالح الجدد. وتوقعت 

من المشاركين أن ينخف  هذا المكون نتيجة للمنافسة وتقلب  ٪٥۳نسبة 

 أسعار النفط.

 

 

 

 مسـتوى أسـعار البيـع

واصل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع االنخفا  مسجالً درجة الصفر 

نقاط للربع األول من العام. وفي حين  ٨، من ٥١٠٢للربع الثاني من عام 

٪  من المشاركين في المسأ توقعت زيادة في األسعار نتيجة ٥٢أن نسبة 

 الرتفاع الطلب، توقعت نسبة مماثلة تدني األسعار نتيجة حدة المنافسة.
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 مسـتوى أسـعار البيـع  

نقطة للربع الاثااناي  ٠٤تراجع مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع إلى 

، وجاح منخفضاً على أسااق ساناوي ورباع ساناوي. ٥١٠٢من عام 

٪ مان الاماشااركايان الاذيان ٫٫ورغم التراجع، توقعت غالبية بنساباة 

شملتم المسأ أن تبقى أسعارهم مستقرة خالل رباع الاعاام هاذا ناااراً 

٪ من المشاركين تاوقاع ارتافااع فاي ٥٤لحدة المنافسة، في حين أفاد 

أسعار بيعتم نتيجة المزيد من األعمال، وارتافااع الاطالاب، ولاتاغاطاياة 

 زيادة التكاليف للمواد الخام.

 صـافي األربـاح

انخف  مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األرباح على أساق سنوي 
. وتوقعت ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٤وربع سنوي إلى 

٪ زيادًة في الربحية نتيجة لزيادة في ٢٨أغلبية من المشاركين بنسبة 
حجم المبيعات في موسم الصيف، وبفضل المزيد من المشاريع 

من المشاركين في القطاعات غير  ۳۳٪الجديدة، في حين يتوقع 

 النفطية  استقرارا لألرباح.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 النفطية القطـاعات غير قطـاع

 حجـم المبيـعات

ناقاطاة لالارباع  ٢۳انخف  مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المباياعاات إلاى 

. وعلى الرغم من هذا اإلنخفا ، توقعات نساباة ٥١٠٢الثاني من عام 

٪  من المشاركين في القطاعات غير النفطية زيادة فاي ٫١كبيرة بلغت 

حجم المبيعات، حاياث تاتاوقاع الشاركاات الاحاصاول عالاى الامازياد مان 

المشاريع الجديدة من الحكومة والقطاع الخا ، والمزيد مان األعاماال  

للعمالح الحاليين والجدد، وارتفاع الطلب خالل موسم الصاياف. وتاوقاع 

٪ من المشاركين أن ال يتغير حجم مبيعاتتم خالل الربع الثاني مان  ۳۳

 العام.

 

 

 الطـلبـات الجـديـدة

حافا مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة على نفق المساتاوى الاذي 

نقاطاة. وتاوقاعات غاالاباياة  ٢٢شتدناه في الربع السابق من العام وهو 

٪ من المشاركين زيادة في حاجام الاطالاباات لادياتام، ناتاياجاة ٢٨بنسبة 

لطلبات الشراح للمشاريع الجديدة، واعتماد الشركات لاالاساتاراتاياجاياات 

من خالل الحمالت التسويقية، وزيادة الطلب في موسم الصيف، وخطاط 

٪ من الماشااركايان الاذيان ۳٤تنويع األعمال. ومن ناحية أخرى، يتوقع 

 شملتم المسأ استقرارا في مستويات الطلبات الجديدة لديتم. 
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 عـدد المسـتخدمين

 ٤٥كسب مؤشر تفاؤل األعمال لعدد المستخدمين ناقاطاة واحادة وبالاغ 

٪( باالاحافااا عالاى عادد ٢٥نقطة. وأفادت معام األعمال الاماشااركاة )

العاملين لديتم. ومن ناحية أخرى، ولمواجتة الامازياد مان الاماشاارياع، 

٪ مان الشاركاات ٤٢والطلبات الجديدة، وخطط توسعة األعمال، تعاتازم 

 المشاركة زيادة عدد العاملين لديتا خالل هذا الربع من العام.

 

 

 

 

 مسـتوى المخـزون

ناقااطاع  ٢صعد مؤشر تفاؤل األعمال لمكون مستوى المخزون بماقادار 
ناقاطاة لالارباع الاثااناي مان عاام   ۳٥عن مستواه للربع السابق مسجال 

٪ من المشاركين أن يباقاى مساتاوى ٢٨. وتوقعت أغلبية بنسبة ٥١٠٢
المخزون دون تاغايايار. ومان نااحاياة أخارى، وناتاياجاة الرتافااع حاجام 
المبيعات، والطلبات الجديدة، والمزيد من العمالح بفضل خاطاط تاوساعاة 

٪  من المشاركين زيادة مستويات المخازون لادياتام ۳٢األعمال، يعتزم 

 لتلبية متطلباتتم خالل هذا الربع من العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدائرة االقتصادية

 
 
 

 

 

    

 

 

                                     

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 فريق البحث في الدائرة االقتصادية

Disclaimer:  

The information and opinions in this research report were prepared by The Economics Department of The National Commercial Bank (NCB) and are only and 
specifically intended for general information and discussion purposes only and should not be construed, and should not constitute, as an advertisement, recom-
mendation, invitation, offer or a solicitation of an offer to buy or sell or issue, or invitation to purchase or subscribe, underwrite, participate, or otherwise acquire any 
securities, financial instruments, or issues in any jurisdiction.  

Opinions, estimates and projections expressed in this report constitute the current opinion of the author(s) as of the date of this report and that they do not neces-
sarily reflect either the position or the opinion of NCB as to the subject matter thereof.  NCB is not under any obligation to update or keep current the information  
contained and opinions expressed herein and accordingly are subject to change without notice.  Thus, NCB, its directors, officers, advisors, employees, staff or 
representatives make no declaration, pronouncement, representation, express or implied, as to the accuracy, completeness or fairness of the information, estima-
tions, opinions expressed herein and  any reliance you placed on them  will be at your own risk without any recourse to NCB whatsoever.  Neither should this 
report be treated as giving a tax,  accounting, legal, investment,  professional or expert  advice. 

This report  may not contain all material terms, data or information and itself should not form the basis of any investment decision and no reliance may be placed 
for any purposes whatever on the information, data, analyses or opinions contained herein.  You are advised to consult, and make your own determination, with 
your own independent legal, professional, accounting, investment, tax and other professional advisors prior to making any decision hereon.  

This report may not be reproduced, distributed, transmitted, published or further distributed to any person, directly or indirectly, in whole or in part, by any medium 
or in any form, digital or otherwise, for any purpose or under any circumstances, by any person for any purpose without NCB’s prior written consent. NCB reserves 
the right to protect its interests and take legal action against any person or entity who has been deemed by NCB to be in direct violation of NCB’s rights and inter-
est including, but not limited to, its intellectual property.  

 د.سعيد الشيخ

 كبير اإلقتصاديين  لمجموعة األهلي

s.alshaikh@alahli.com 

 مدير فريق البحث

 الرجاح األتصال بالسيد:نويل روتاب 

  ٥1٤٨1جدة  ۳٢٢٢  ب 

 المملكة العربية السعودية 

Tel.: +٩٤٩-٥-٢٩٩-۳٥۳٥ 

Fax: +٢٢٩-٩٤٤-٥-٢٩٩۳ 

Email: n.rotap@alahli.com 

 لالنضمام إلى قائمة التوزيع للدائرة االقتصادية بالبنك األهلي التجاري: 

 تحليل اإلقتصادات الكلية

 ياسر الداوود

 إقتصادي

y.aldawood@alahli.com 

 تحليل القطاعات/المملكة العربية السعودية

 ماجد آل غالب 

 إقتصادي أول

m.alghalib@alahli.com 

.تامر الزياتد  

أولإقتصادي   

t.zayat@alahli.com 

 احمد مغربي

 إقتصادي

a.magrabi@alahli.com 

 شريتان المنزالوي

 إقتصادي

s.almanzalawi@alahli.com 


