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  هبط مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع النفففط والف فار لفلفربفع

نقطة، مسفالف أ ندنفى مسفتفويفاتف    ٤-إلى  ٥١٠٢الرابع من عام 

ونيضاأ الاء مؤشرا تفاؤل األعمال ألسعار البيع وصافي األربفا  

 سالبان.

  انخفض مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقفطفاعفاغ بف فيفر قفطفاع

 ٣٣نقاط من مستواه في الربع الثالث إلى  ٣النفط وال ار بمقدار 

  نتيالة لضعف الفتفوقفعفاغ ٥١٠٢نقطة في الربع الرابع من عام 

 ألسعار البيع واألربا  والتوظيف.

  برر قطاع التالارة والفنادق بصفت  القفطفاع األكفثفر تفففاؤالأ بفيفن

كافة القطاعاغ خ ل هذا الربع من الفعفام، ففي  فيفن نن قفطفاع 

 النقل واالتصاالغ نبدى ندنى مستوى تفاؤل.

  شكلغ المنافسة وتأثير انخفاض نسعار النفط نهم مصفادر الفقفلفق

 للشركاغ بالمملكة العربية السعودية.

  نبدغ الشركاغ في القطاعاغ ب ير قطاع النفط وال ار مستفويفاغ

تفاؤل نفضل إراء االستفثفمفار ففي تفوسفعفة األعفمفال، ففي  فيفن 

 خفضغ شركاغ قطاع النفط وال ار توقعاتها.
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 قطاع النفط والغاز
من المتوقع نن تبقى نسفعار النففط مفستقرة نفسبياأ خف ل الربفع الرابفع مفن 

مففع قففرار نوبففك بمواصففلة ضففخ النفففط الخففام لت ففافظ علففى  ٥١٠٢عففام 
 صتها من السوق في ظل ضعف الطلفب العفالمي. وقفد خففض صفندوق 
النقففد الففدولي توقعاتفف  لنمففو االقتففصاد العففالمي مففرة نخففرى مففن مففستوى 

. ووفقفاأ للفصندوق، ٥١٠٢٪ لعفام ٣٫٠٪ إلفى ٣٫٣التوقعاغ السابقة وهو 
فإن تباطؤ النمو االقتصادي في األسفواق الناشف ة يفدفع االقتفصاد العالمفي 
ألضعف معدل نمو يفسالل منفذ األرمفة الماليفة. ومفن نا يفة نخفرى، ففإن 
النمففو المعتففدل فففي الواليففاغ المت ففدة األمريكيففة واالنتعففا  الهريففل فففي 
منطقة اليورو لم يكفيا لتعويض هبوط اإلنتاج في األسفواق الناشف ة. ومنفذ 
بداية شهر نغسطس من العام الالاري، ظل متوسط سفعر سفلة نففط نوبفك 

دوالر للبرميل، متأثراأ سلباأ بعدد مفن العوامفل. وإن ضفعف  ٢١ندنى من 
النمففو االقتففصادي فففي الففصين، والففذي تاللففى فففي هبففوط مؤشففر مففديري 
الفشراء الفصناعي وضفعف الثقفة ففي اسفته ك النففط، مفع عمليفاغ البيففع 
الكبيرة في سوق األسفهم، وتفدني الثقفة ففي اسفته ك النففط، عوامفل ندغ 
إلى توقعاغ االتالاه المتشا م للسوق. وساللغ مخروناغ الوالياغ المت فدة 

عفام،  ٠١األمريكية من النفط الخام ما يقارب نعلى مستوياتها على مفدى 
مليون برميل. إضفافةأ إلفى ذلفك، ال رال ت فسن  ٢٤٢ يث بلغ المخرون 

كفاءة وتقنياغ ال فر يسهم في الم افظة علفى إمفداداغ الواليفاغ المت فدة 
األمريكية عند نعلى مستوياتها، رغفم نن عفدد منفصاغ ال ففر العاملفة ال 
يرال يتناقص نسبوعيا. ومن العوامفل األخفرى الفتي تفض ط علفى نسفعار 
النفط، االتفاق اإليراني النووي وما سيأتي ب  الفسوق مفن إمفداداغ الديفدة 
نتيالففة لهففذا اإلتفففاق، رغففم نن تففأثير االتفففاق ال يففرال ملتبففساأ  يففث هنففاك 

 تفاوغ كبير في تقديراغ القدراغ اإلنتاالية من النفط لدى إيران.
 

ورغم تدني نسعار النفط،  افظغ المملكة العربية السعودية علفى إنتاالهفا 
مليففون برميففل يوميففاأ،  يففث تأمففل نن ت فففر  ٠١مففن النفففط فففوق مففستوى 

نسففعار النفففط المنخفففضة الطلففب األسففيوي وضففرب اإلنتففاج المنففافس فففي 
الواليففاغ المت ففدة األمريكيففة ذو كلفففة اإلنتففاج المرتفعففة. نيففضاأ نقدمففغ 
المملكة مؤخراأ على تخفيض كبير لما تفرضف  مفن نسفعار لنفطهفا الخفام، 
فففي رد فعففل قففوي علففى التخفيففضاغ المنففاظرة الففتي نالراهففا منتالففون 
منافففسون بففالخليس، وسففوف يففؤدي ذلففك إلففى تراالففع عا ففداغ الففصادراغ 

 والموارد المالية لل كومة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نن  ٥١٠٢ونوضففم مففسم مؤشففر تفففاؤل األعمففال للربففع الرابففع مففن عففام 
شركاغ قطاع النففط وال فار الفسعودي نبفدغ  فذراأ إراء التوقعفاغ للربفع 
الرابع، وهبطغ القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل إلى النطاق السالب، 
مففساللة ندنففى مففستوياتها منففذ بدايففة المؤشففر. وسففاللغ القففراءة للمؤشففر 

، ٥١٠٢نقطة للربع الرابع مفن عفام  ٤-المركب لقطاع النفط وال ار ككل 
 ٣٤نقاط للربع الثالفث مفن العفام علفى نسفاس ربفع سفنوي و ٩مقارنة مع 

نقطففة قبففل عففام مففضى. وفففي  يففن الففاء مؤشففرا نسففعار البيففع والرب يففة 
سالبان، ت سنغ توقعاغ التوظيف مقارنة بالربع السابق من العفام. وتوقفع 

٪ من الشركاغ المشاركة من القطاع نسعار بيع ندنى ففي الربفع ٥٠نسبة 
نتيالة للمنافسة نو تدني الطلب نو هبوط في نسفعار  ٥١٠٢الرابع من عام 

٪، ريفادة ففي األسفعار، ممفا ندى ألن ٠٣النفط. وتوقعغ نسبة نقل، بل غ 
. وندغ توقعاغ انخفاض نسعار البيع ٠٢-يبلغ مؤشر التفاؤل لهذا المكون 

 ٥٣إلففى ضففعف التفففاؤل لففصافي األربففا ، وانخفففض مؤشففر تفاؤلهففا مففن 
نقطة للربع الرابفع مفن العفام.  ٠-، إلى ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام 

٪ مففن المففشاركين مففن القطففاع يففأملون بتوظيففف عففاملين الففدد ٥٠إال نن 
، توقعاأ لمشاريع الديدة  في  يفن توقفع ٥١٠٢خ ل الربع الرابع من عام 

 ٥٣٪ انخفاض عدد العاملين لديهم. وبلغ مؤشفر التففاؤل لعفدد العفاملين ٢
نقطة للربع الثالث مفن  ٥١، مقارنة مع ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام 

 .٥١٠٤نقطة للربع الرابع من عام  ٣٥هذا العام، و
 

ورغم ضعف التوقعفاغ ألسفعار البيفع والرب يفة، ففإن  نفسبة  كبفيرة مفن 
٪ نفففادغ ننهفا ال تتوقفع ني معوقففاغ لعملياتهفا خفف ل الربففع ٤٩الفشركاغ 

٪ للربفع الثالفث مفن العفام. وظفل ٢٣، مقارنفة مفع ٥١٠٢الرابع من عام 
تأثير نسعار النفط يمثل مصدر القلق الر يسي للشركاغ المشاركة من هذا 

٪ مفن الفشركاغ المفشاركة. وتمثلفغ مفصادر ٣١القطاع كما نورده نفسبة 
القلق األخرى بالنسبة للفشركاغ المفشاركة مفن هفذا القطفاع ففي المناففسة 

 ٪.٢٪، وقلة توفر المشاريع الالديدة ٠١
 

٪ من شركاغ القطاع االستثمار في توسعة نعمالها خ ل الربع ٣١تعترم 
 ٪ للربع السابق من العام.٤٣، مقابل ٥١٠٢الرابع من عام 

 

 ٥١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع الثالث من 
مرتفعففاأ،  ٥١٠٢فففي  يففن كففان مففستوى التفففاؤل للربففع الثالففث مففن عففام 

٪ من ٤١نوض غ النتا س الفعلية هبوطاأ في النشاط اإلقتصادي  وتوقعغ 
٪ نقصاأ فيها في الربفع ٥١الشركاغ ريادة في  الم المبيعاغ بينما توقعغ 

٪ من الشركاغ عانغ من انخفاض في ٤٢. بيد نن ٥١٠٢الثالث من عام 
ن الام مبيعاتها، نساساأ نتيالةأ لقلة توففر مفشاريع الديفدة وانخففاض نسفعار 

٪ مفن الفشركاغ  ققفغ ارتفاعفا ففي  الفم مبيعاتهفا ٣٢النفط  مقارنة مفع 
٪ مففن الففشركاغ ٥١بفففضل العمفف ء الالففدد. وعلففى ن ففون مماثففل، تنبففأغ 
٪ مفن الفشركاغ ٤١بتراالع رب يتها، في  يفن كفشفغ النتفا س الفعليفة نن 

عانغ من هبوط الرب ية. وبل غ نفسبة الفشركاغ الفتي توقعفغ ريفادة ففي 
٪ ٣٢٪، في  ين بل فغ نفسبة الفشركاغ الفتي سفاللغ رب يفة ٤٣األربا  

 .٥١٠٢في الربع الثالث من عام 
  من الشركاغ مفن انخففاض ففي  الفم مبيعاتهفا نتيالفة ٤٢عانغ ٪

٪ ٣٢لقلة توفر مشاريع الديدة وتراالع نسفعار النففط، مقارنفة مفع 
  ققغ ريادة في  الم المبيعاغ بفضل عم ء الدد.

  مففن الففشركاغ انخفففاض مففستوياغ نربا هففا نتيالففة ٤١شففهدغ ٪
٪ منهفا بريفادة نربا هفا ٣٢لهبوط نسفعار النففط، ففي  يفن نففادغ 
 بفضل ارتفاع الطلب بالسوق والمبيعاغ.
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نن  ٥١٠٢وكشف مسم مؤشر تفاؤل األعمفال لفلفربفع الفرابفع مفن عفام 
نفقفطفة،  ٣٣المؤشر المركب للقطاعاغ غير قطاع النففط والف فار سفالفل 

نقطة لفلفربفع الفثفالفث مفن الفعفام،  ٣٣نقاط مقارنة مع  ٣متراالعاأ بمقدار 
نقطة عن مستواه للربع المناظفر مفن الفعفام السفابفق عفنفدمفا  ٠٤وبمقدار 
نقطة. وعند الفمفقفارنفة عفلفى نسفاس سفنفوي، تفراالفعفغ كفاففة  ٤٤سالل 

المكوناغ. نما عند المقارنة على نساس ربع سنوي، ففي  فيفن تف فسفنفغ 
قلي أ مؤشراغ الطلب ل الم المبيعاغ والطلباغ الالديدة، انخفضغ قفلفيف أ 
مؤشراغ نسعار البيع واألربا  والتوظيف. ونن توقعاغ بمشاريع الفديفدة 
وعم ء الدد وارتفاع الطلب من العم ء ال اليين )بمفا ففي ذلفك الفريفادة 
الموسمية في الطلب( ندغ إلى دعم تفوقفعفاغ نقفوى أل فالفام الفمفبفيفعفاغ 
والطلباغ الالديدة. وسالل مؤشر تفاؤل األعمال ل الم المبيعفاغ ارتفففاعفا 

نقطة للربع الرابفع  ٤٣نقطة للربع الثالث إلى  ٤٥بمقدار نقطة وا دة من 
 ٤٤، في  ين ت سن مؤشر التفاؤل للطلباغ الالديدة مفن ٥١٠٢من عام 
نقطة للربع الرابع من العام. وتراالع مؤشر التفاؤل ألسعار  ٤٩نقطة إلى 
نقاط في الربع الرابع من عفام  ٤نقطة في الربع السابق إلى  ٠٥البيع من 
٪ مفن الشفركفاغ اسفتفقفرار هفذا ٤٥،  يث توقعغ نغلبية بنسفبفة ٥١٠٢

نفقفطفة  ٣٩المكون. وتراالع مؤشر التفاؤل لصاففي األربفا  عفن قفراءة 
نقطة للربع الفرابفع مفن الفعفام.   ٣٢، ليسالل ٥١٠٢للربع الثالث من عام 

نقطة للربع الثالث من عفام  ٣٠وهبط مؤشر التفاؤل لمكون التوظيف من 
 نقطة للربع الرابع من العام.  ٣٣إلى  ٥١٠٢

 
واتضم من المسم نن قطاع التالارة والفنادق ي تل مرتبة القطفاع األكثفر 

، ففي  يفن نبفدى قطفاع النقفل نضفعف ٥١٠٢تفاؤالأ للربع الرابع من عام 
التوقعفففاغ. وسفففاللغ قطاعفففاغ الفففصناعة، واإلنفففشاء، والمفففال، والعقفففار 

، مقارنفة مفع ٥١٠٢وخدماغ األعمال توقعاغ ندنى للربع الرابع من عام 
الربع الثالث من العام. ومن نا ية نخرى، ففإن قطاعفا التالفارة والفنفادق، 

مقارنة بالربع الثالفث  ٥١٠٢والنقل كانا نكثر تفاؤالأ للربع الرابع من عام 
 من العام.

 
وبما يتسق مع التراالع في التوقعاغ الكلية، فإن  صة شركاغ القطاعاغ 
غير النفطية التي تبدي تففاؤالأ إراء بي فة األعمفال قفد انخففضغ.  يفث ال 

٪ مفن الفشركاغ المفشاركة مفن القطفاع مواالهفة نعمالهفا ٢٤تتوقع نفسبة 
٪ ٣٩، مقارنفة مفع نفسبة ٥١٠٢ألي عوا ق خ ل الربع الرابع مفن عفام 

من الشركاغ للربع الثالث من العام. وتمثلغ مصادر القلق الر يسية التفي 
فففي  ٥١٠٢نوردتهففا منففشألغ األعمففال الففسعودية للربففع الرابففع مففن عففام 

٪(، وتكلفففةت توفففر العمالففة ٠١٪(، وتففأثير نسففعار النفففط )٠٠المنافففسة )
 ٪(.٢٪(، واإلالراءاغ واألنظمة ال كومية )٢الماهرة )

 القطاعات غير النفطية
يمكففن نن يكففون ل فففاق متوسففطة المففدى الملتبففسة لففسوق النفففط تأثيرهففا 
الففسلبي علففى المملكففة العربيففة الففسعودية مففن  يففث مففستوى اإليففراداغ 
النفطية الراء ت يراغ ففي مفستوى إنتفاج ونسفعار النففط علفى  فد سفواء. 
وهذا الوضع سيشكل ت دياغ مالية للمملكة  يث نن اإلنفاق ال كومي يعد 
القناة الر يسية التي يتم عبرها ت ويل الثروة النفطية للب د إلفى مفردوداغ 
إقتصادية، ويتم توريعها لمنفعة الفسكان. وإن خففض اإلنففاق االسفتثماري 
للعام ال الي والعام القادم يعني ضفمنياأ نداء نمفو نضفعف للقطاعفاغ غيفر 
النفطية. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتس الم لي اإلالمفالي للمملكفة 

 .٥١٠٣٪ في عام ٥٫٥٠  ونن يتباطأ إلى  ٥١٠٢٪ في عام ٣٫٤بمعدل
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 الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقابل الشركات الكبيرة 
نن الفشركاغ  ٥١٠٢نوضم مسم تفاؤل األعمفال للربفع الرابفع مفن عفام 

الكبففيرة تدبففدي تفففاؤالأ نعلففى مقارنففة مففع الففشركاغ الففص يرة والمتوسففطة 
نقطفة لمالموعتفي  ٣٠نقطفة و  ٣٤ال الم،  يث سفالل المؤشفر المركفب 

الففشركاغ علففى التوالففي. ونبففدغ الففشركاغ الكبففيرة تفففاؤالأ نعلففى إراء 
مكوناغ  الفم المبيعفاغ، الطلبفاغ الالديفدة والرب يفة والتوظيفف. بيفد نن 
الشركاغ الص يرة والمتوسطة ال الفم تبفدي توقعفاغ نففضل إراء نسفعار 

 البيع.

وبففشأن  الففم المبيعففاغ، بلففغ مؤشففر تفففاؤل نعمففال الففشركاغ الففص يرة 
نقطففة للففشركاغ  ٤٢نقطففة مقابففل  ٤٠والمتوسففطة ال الففم لهففذا المكففون 

الكبفيرة. وبالنففسبة لمكففون الطلبيففاغ الالديففدة، بلففغ مؤشففر تفففاؤل األعمففال 
نقطففة  ٢٥نقطففة، ونقففل مففن  ٤٢للففشركاغ الففص يرة والمتوسففطة ال الففم 

 المسالل للشركاغ الكبيرة.
 

ونبدغ الشركاغ الص يرة والمتوسطة ال الم قدر نكفبر مفن التففاؤل إراء 
، وبلففغ مؤشففر تفاؤلهففا لهففذا ٥١٠٢نسففعار البيففع للربففع الرابففع مففن عففام 

نقطة للشركاغ الكبيرة. ونسفهمغ التوقعفاغ  ٥-نقاط، بينما بلغ  ٩المكون 
األفضل للطلب  في نوساط الشركاغ الكبيرة في توقعفاغ نففضل لفصافي 
األربا  والتوظيف. والاء مؤشر تفاؤل نعمال الفشركاغ الكبفيرة لفصافي 

نقطففة علففى التوالففي.  ٣٩نقطففة و ٣٠األربففا  والتوظيففف عنففد مففستوى 
وبالنفففسبة للفففشركاغ الفففص يرة والمتوسفففطة ال الفففم، بلفففغ مؤشفففر تففففاؤل 

 نقطة. ٥٤نقطة، وللتوظيف  ٣٤األعمال لصافي األربا  
 

ونبدغ مالموعتا الشركاغ قدر متقارب من التفاؤل تالاه بي ة األعمال، إذ 
٪ مفن الفشركاغ الفص يرة والمتوسفطة ال الفم إلفى توقفع نن ال ٢٣نشفار 

، ٥١٠٢تواال  عملياغ نعمالهم ني معوقاغ خ ل الربع الرابع مفن عفام 
٪. وففي  يفن ٢٢في  ين الاءغ النسبة المناظرة لدى الفشركاغ الكبفيرة 

شكلغ المناففسة مفصدر القلفق األساسفي للفشركاغ الفص يرة والمتوسفطة 
 ال الم، نبدغ الشركاغ الكبيرة قلق نكبر تالاه تأثير نسعار النفط.

 

 تحليـل القطـاعات

 القطـاع الصـناعي  .1
نن توقعففاغ  ٥١٠٢نوضفم مففسم تفففاؤل األعمففال للربففع الرابففع مفن عفام 

شركاغ القطاع الفصناعي بالمملكفة العربيفة الفسعودية قفد تراالعفغ قليف أ 
مقارنفة بفالربع الففسابق مفن العففام، ونيفضاأ مقارنففة بنففس الربففع مفن العففام 

ورفعغ الشركاغ السعودية مفستوى توقعاتهفا إراء االسفتثمار ففي توسفعة 
٪ من الشركاغ االسفتثمار ففي توسفعة األعمفال ٤٥األعمال،  يث تعترم 

 ٪ للربع الثالث من العام.٣٤، مقارنة مع ٥١٠٢في الربع الرابع من عام 

 

 ٥١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع الثالث من 

كما يتضم من  ٥١٠٢ت سن النشاط االقتصادي في الربع الثالث من عام 
النففسبة المرتفعففة مففن الففشركاغ الففتي سففاللغ ريففادة فففي ن الففام مبيعاتهففا 

٪. بيفد نن هفذا األداء ٥٤٪، مقارنة مع النسبة الفتي سفاللغ انخفاضفا ٤٣
٪ ٢٣الاء نضعف كثيراأ عن ما توقعت  منشألغ األعمال، فقد توقعغ نسبة 

٪ فقط انخفاضا فيها. ونيضاأ فيما يتعلفق ٠٤ريادة في األ الام، بينما توقع 
، ولكن لفم ٥١٠٢باألربا ، كان األداء إيالابياأ خ ل الربع الثالث من عام 

٪ ٢٢يكن قوياأ بما يكفي ليضاهي تنبفؤاغ الفشركاغ.  يفث توقعفغ نفسبة 
٪ انخفاضفا فيهفا. ونوضف غ ٠٣في ريادة ففي األربفا ، و توقعفغ نفسبة 

٪ ٥٢٪ مففن الففشركاغ ريففادة فففي األربففا ، و٤١النتففا س الفعليففة تففساليل 
 انخفاضا في األربا .

  من الشركاغ من انخففاض ففي  الفم مبيعاتهفا نساسفاأ ٥٤عانغ ٪
نتيالففة للمنافففسة، وانخفففاض الطلففب بالففسوق، والتبففاس األوضففاع 

 السياسية بالمنطقة.

  مففن الففشركاغ المففشاركة ٤١وعلففى صففعيد األربففا ، شففهدغ ٪
ارتفاعففا فففي هففذا المكففون، مففدعوماأ  بارتفففاع الطلففب بالففسوق، 

 والمريد من الطلباغ والمشاريع الالديدة.
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نقطففة فففي  ٣٠الففسابق وسففالل مؤشففر التفففاؤل باألعمففال المركففب للقطففاع 
نقطفة ففي  ٤١نقطة في الربع السابق و ٣٣مقابل  ٥١٠٢الربع الرابع من 

نفس الربع للعام الماضي. ويمكن نن يعري التراالع الكلي للتوقعاغ الربع 
سنوية إلى المنافسة، وقلة توفر مشاريع الديدة، وهبوط نسعار النفط. غير 

نقطففة  ٤٣نن مؤشففر تفففاؤل األعمففال ل الففم المبيعففاغ بالقطففاع ارتفففع مففن 
نقطة للربفع الرابفع مفن العفام نتيالفة  ٤٠إلى  ٥١٠٢للربع الثالث من عام 

لت سن موسمي ففي الطلفب، واكتفساب عمف ء الفدد. وهبفط مؤشفر تففاؤل 
إلفى  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث مفن عفام  ٢٤األعمال للطلباغ الالديدة من 

نقطة للربع الرابع من العام، وإن كاد نن يسالل نفس مستواه المفسالل  ٤٤
نقطة. وتراالفع مكفون نسفعار البيفع   ٤٠وهو  ٥١٠٤للربع الرابع من عام 

، ٥١٠٢نقاط للربفع الثالفث مفن عفام  ٤نقاط، متدنياأ عن مستوى  ٩-ليبلغ 
، نتيالففة للمنافففسة، وانخفففاض ٥١٠٤نقففاط للربففع الرابففع مففن عففام  ٠١و

نسعار النفط والمواد الخام. وتراالع مؤشفر تففاؤل األعمفال للرب يفة علفى 
نسففاس ربففع سففنوي وعلففى نسففاس سففنوي  وسففالل مؤشففر تفففاؤل األعمففال 

نقطفة  ٤٥، مقابفل ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عفام  ٣٣لصافي األربا  
. وتراالفع ٥١٠٤نقطة للربع الرابع من عفام  ٢٠للربع الثالث من العام، و

قلي أ مستوى التفاؤل إراء التوظيف   يث بلغ مؤشر التفاؤل لهذا المكفون 
نقطة للربع الثالفث مفن  ٣٢، مقابل ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٣٤

 .٥١٠٤نقطة للربع الرابع من عام  ٣٩العام، و

واتسمغ آفاق بي ة األعمال للقطاع الصناعي بالضعف للربفع الفرابفع مفن 

٪ مفن ٢٣مقارنة مع الربع السابفق مفن الفعفام   فيفث نشفار  ٥١٠٢عام 

الشركاغ المشاركة في المسم إلى ننهم ال يتوقعون مواالهة عوامل سالفبفة 

مقارنة مفع  ٥١٠٢ومعوقاغ لعملياغ نعمالهم خ ل الربع الرابع من عام 

٪ للربع الثالث من العام. وال رالغ المنافسة تمثل العقبفة األكفبفر ٤٣نسبة 

٪ من شركاغ القطاع خ ل الربع الرابع من العام، في  ين نبدى ٠٣نمام 

٪ من الشركاغ المشاركة قلقهم إراء تأثير انخفاض نسعار النفط عفلفى ٠١

 عملياغ نعمالهم.

٪ مفن الشفركفاغ بفأنفهفا ٤٤وت سنغ توقعاغ توسعة األعمال  إذ نففادغ 

٪ لفلفربفع الفثفالفث مفن ٣٤تتوقع االستثمار في توسعة نعمالها، مقارنة مع 

 .٥١٠٢عام 

 قطـاع  البتـروكيمـاويـات أ.

شهد مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع الفبفتفروكفيفمفاويفاغ الفففرعفي 

نفقفطفة لفلفربفع  ٣٥و  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عفام  ٣٤تراالعاأ من 

. ٥١٠٢نفقفطفة لفلفربفع الفرابفع مفن عفام  ٣١إلى  ٥١٠٤الرابع من عام  

ويعرى الضعف في التوقعاغ النخففاض مفؤشفراغ الفتفففاؤل لفلفطفلفبفيفاغ 

الالديدة ونسعار البيع وصافي األربا  والتوظفيفف. إال إن مفؤشفر  فالفم 

المبيعاغ ت سن على نساس ربع سفنفوي وعفلفى نسفاس سفنفوي، نفتفيفالفة 

الرتفاع الطلب، وت سن نوضاع السوق، واكتساب عفمف ء الفدد. وهفبفط 

نقطفة  ٢٣نقاط من  ٣مؤشر تفاؤل األعمال للطلبياغ الالديدة قلي َ بمقدار 

نفقفطفة لفلفربفع الفرابفع مفن الفعفام.  ٢١إلى  ٥١٠٢للربع الثالث من عام 

وشهدغ التوقعاغ ألسعار البيع انخفاضا كبيراأ نتيالة لتدني نسعار الفنفففط 

 ٤وتكاليف المواد الخام  وهبط مؤشر تفاؤل األعمال لهفذا الفمفكفون مفن 

نقطة لفلفربفع الفرابفع مفن  ٠٣-إلى  ٥١٠٢نقاط في الربع الثالث من عام 

نقطة  ٥٤نقطة إلى  ٠٣العام. وشهد مكون صافي األربا  تراالعاأ بمقدار 

. نيضفاأ تفوقفعفغ الشفركفاغ الفمفشفاركفة نن ٥١٠٢للربع الرابع من عام 

،  يث هبفط ٥١٠٢ينخفض مستوى التوظيف خ ل الربع الرابع من عام 

نقطة للفربفع  ٤١نقاط إلى  ٠١مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين بمقدار 

 الرابع من العام.

 . قطـاع الصناعات غير البتـروكيمـاويـةب

نيضاأ ضعفغ التوقعاغ لقطاع الصناعاغ غير البتروكيماوية علفى نسفاس 
ربفع سفنوي وعلففى نسفاس سفنوي، وهبفط مؤشفر تفففاؤل األعمفال للقطففاع 

نقطفة للربفع  ٤٥، و٥١٠٢نقطفة للربفع الثالفث مفن عفام  ٣٣الفرعي من 
. وعنفد ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٣١إلى  ٥١٠٤الرابع من عام 

، هبطففغ مؤشففراغ تفففاؤل ٥١٠٢المقارنففة مففع الربففع الثالففث مففن عففام 
األعمففال للطلبففاغ الالديففدة، ونسففعار البيففع، وصففافي األربففا ، ممففا ندى 
لففضعف المؤشففر المركففب للقطففاع. وبقففى مؤشففر تفففاؤل األعمففال ل الففم 
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 قطـاع التجـارة والفنادق  .3

ت سنغ آفاق التفاؤل بقطاع التالارة والفنادق السعودي مقارنفة مفع الربفع 
الثالث من هذا العام، وإن الاءغ نضعف عنها مقارنة بفالربع األخفير مفن 

 ٤١العام الماضي.  يث سالل المؤشر المركب لتفاؤل األعمفال بالقطفاع 
نقطفة للربفع الثالفث مفن  ٣٥، مقابفل ٥١٠٢نقطة للربفع الرابفع مفن عفام 

. وسفالل مؤشفرا الطلفب ٥١٠٤نقطة للربفع الرابفع مفن عفام  ٢٣العام، و
نقاط إلفى  ٩مكاسباأ  وت سن مؤشر تفاؤل األعمال ل الم المبيعاغ بمقدار 

نقطة للربع الرابع من العفام، ففي  يفن راد مؤشفر الطلبيفاغ الالديفدة  ٤٣
نقطففة.  واسففتقر مؤشففر تفففاؤل األعمففال  ٣٥نقطففة ليففسالل  ٠٩بمقففدار 

، وهفو مففا ٥١٠٢نقفاط للربفع الرابفع مفن عفام  ٠١ألسفعار البيفع ليففسالل 
سالل  للربع الثالث من العام. ونصب غ شفركاغ قطفاع التالفارة والفنفادق 
نكثر تفاؤالأ على صعيد الرب يفة، كمفا يتفضم مفن ارتففاع مؤشفر التففاؤل 

نقطة للربفع الرابفع  ٤٩نقطة ليستقر عند مستوى  ٠٣لهذا المكون بمقدار 
. غففير نن مؤشففر تفففاؤل األعمففال لعففدد العففاملين سففالل ٥١٠٢مففن عففام 

نقطفة للربفع الثالفث  ٣٠هبوطاأ، وانخفض مؤشر تفاؤل عدد العاملين مفن 
 .٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٣٥إلى 

 
ورغفففم الت فففسن ففففي مؤشفففر تففففاؤل األعمفففال المركفففب لقطفففاع التالفففارة 
والفنادق، إال نن تفاؤل الشركاغ إراء بي ة األعمفال قفد تراالفع ففي الربفع 

٪ مففن الففشركاغ ني ٢٣، مففع عففدم توقففع نففسبة ٥١٠٢الرابففع مففن عففام 
عوامففل سففلبية تؤثففر علففى عمليففاغ األعمففال فففي الربففع الرابففع مففن عففام 

٪ للربع الثالفث مفن العفام. وتتمثفل الت فدياغ الر يفسية ٣٥، مقابل ٥١٠٢
٪ ٠٤التي يتوقعها المشاركون من هفذا القطفاع ففي المناففسة وفقفاأ إلففادة 

 من الشركاغ المشاركة في المسم من القطاع. 
 

٪ مففن الففشركاغ المففشاركة فففي المففسم مففن قطففاع التالففارة ٤١وتخطففط 
والفنففادق االسففتثمار فففي توسففعة األعمففال خفف ل الربففع الرابففع مففن عففام 

 ٪ في الربع الثالث من العام.٤٠، مقارنة مع نسبة ٥١٠٢
 

 تجـارة الجمـلة والتجـزئـة  أ.

انتعففشغ مففستوياغ التفففاؤل لففدى شففري ة التالففارة للربففع الرابففع مففن عففام 
مقارنة مع الربع السابق مفن العفام، بيفد ننهفا نبفدغ توقعفاغ ندنفى  ٥١٠٢

. وبلفغ المؤشفر المركفب لتففاؤل ٥١٠٤مقارنة مع الربع الرابفع مفن عفام 
 ٣٣، مقارنفة مفع ٥١٠٢نقطة للربع الرابع مفن عفام  ٤٤األعمال للقطاع 

. ٥١٠٤نقطة للربع الرابع من عام  ٢٢نقطة في الربع الثالث من العام، و
وسففاللغ مكونففاغ الطلففب والرب يففة مكاسففباأ، فففي  يففن هبطففغ تنبففؤاغ 

نقفاط ليفسالل  ٤التوظيف. وكسب مؤشر تفاؤل األعمفال ل الفم المبيعفاغ 

، وهفو ٥١٠٢المبيعاغ عند نفس مستواه المفسالل للربفع الثالفث مفن عفام 
نقطة  في  ين تراالع مؤشر تفاؤل األعمال للطلباغ الالديفدة بمقفدار  ٤٣
. وانخففض مؤشفر ٥١٠٢نقطة للربفع الرابفع مفن عفام  ٤٢نقاط إلى  ٠١

، ٥١٠٢نقاط في الربع الثالث من عام  ٤تفاؤل األعمال ألسعار البيع من 
نقاط للربع الرابع من العفام. وبنفاءأ علفى ذلفك، نبفدى المفشاركون  ٤-إلى 

توقعاغ ندنى تالاه األربا   وهبط مؤشر تفاؤل األعمال لفصافي األربفا  
. غفير نن ٥١٠٢نقطة في الربفع الرابفع مفن عفام  ٣٣نقاط إلى  ٠بمقدار 

األعمال نظهفرغ خطفط توظيفف نففضل، ونرتففع مؤشفر تففاؤل األعمفال 
نقطفة للربفع الرابفع مفن  ٣٥نقطة للربع الثالث إلى  ٣٠لعدد العاملين من 

 .٥١٠٢عام 
 

 قطـاع اإلنشـاء .2
نقطفة للربفع  ٣٠هبط مؤشر تفاؤل األعمال المركفب لقطفاع اإلنفشاء إلفى 

، مسال أ ندنى مستوى ل  منذ الربع الثالث من عفام ٥١٠٢الرابع من عام 
نقطة. وكان لتباطؤ النشاط االقتصادي العفالمي،  ٣١،  ينما سالل ٥١١٩

والمنافسة ال ادة، وقلة والود مفشاريع الديفدة، تفأثير سفلبي علفى القطفاع. 
وفي  ين هبط مؤشفر تففاؤل األعمفال ل الفم المبيعفاغ علفى نسفاس ربفع 

، ٥١٠٢نقطة للربفع الرابفع مفن عفام  ٥٣نقطة ليسالل  ٠٠سنوي بمقدار 
 ٢٥نقفاط ليفسالل  ٣ارتفع مؤشر تفاؤل األعمال للطلبياغ الالديدة بمقفدار 

نقطة. واستقرغ التنبفؤاغ ألسفعار البيفع، ليفسالل مؤشفر التففاؤل ألسفعار 
نقطفة للربفع  ٥١، مقارنة مع ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٠٩البيع 

الثالث من العام. وتراالعغ توقعاغ الرب ية كما يتضم من هبفوط مؤشفر 
نقطفة للربفع  ٣٠نقطفة، مفن  ٠٥تفاؤل األعمفال لفصافي األربفا  بمقفدار 

نقطة للربفع الرابفع مفن العفام. وانخففض  ٥٣ليبلغ  ٥١٠٢الثالث من عام 
نقطففة للربففع الرابففع مففن عففام  ٣٠مؤشففر تفففاؤل األعمففال للتوظيففف إلففى 

 ، وهذا هو المستوى األدنى ل  منذ بدء هذا المسم.٥١٠٢

، مقارنفة ٥١٠٤وضعفغ التوقعاغ لبي ة األعمفال للربفع الرابفع مفن عفام 
٪ مففن شففركاغ اإلنفشاء بعففدم ٢٠مفع الربفع الففسابق مففن العففام  إذ نفففادغ 

ظهور ني عوامل سلبية تؤثر على عملياغ األعمال في الربع الرابفع مفن 
٪ للربفع الثالفث مفن العفام. وتمثلفغ مفصادر ٣٣، مقارنة مفع ٥١٠٢عام 

٪ ٠٩القلق األساسية لعملياغ األعمال في تأثير نسعار النفط، كما نوردها 
٪، ٩مففن المففشاركين، متبوعففاأ بتكففاليف العمالففة المففاهرة وعففدم توفرهففا 

 ٪.٠والمنافسة 
 

٪ من الشركاغ عرمهفا علفى االسفتثمار ففي توسفعة األعمفال ٤٣ونفادغ 
 ٪ للربع الثالث من العام.٤٤، مقارنة مع ٥١٠٢في الربع الرابع من عام 
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 قطـاع النقـل والتخـزين واالتصـاالت .4

نقطة  ٥٤سالل مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل ريادة طفيفة من 
نقطة للربع الرابع من العام، وإن  ٥٩إلى  ٥١٠٢للربع الثالث من عام 

، وهو ٥١٠٤ظل ندنى بكثير من المؤشر المسالل للربع الرابع من عام 
نقطة. وعلى نساس ربع سنوي، ت سنغ مؤشراغ تفاؤل األعمال  ٤٩

ل الم المبيعاغ، والطلباغ الالديدة، وصافي األربا ، والتوظيف  في 
 ين تراالع مؤشر نسعار البيع. وراد مؤشر التفاؤل ل الم المبيعاغ من 

نقطة للربع الرابع من  ٤١إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٣٢
العام، وارتفع مؤشر تفاؤل األعمال للطلبياغ الالديدة بمقدار نقطة وا دة 

. وهبط مؤشر التفاؤل ألسعار ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٣٢إلى 
نقطة في الربع  ٥-نقاط في الربع الثالث من العام ال الي إلى  ٩البيع من 

نتيالة توقعاغ باستقرار نو انخفاض األسعار نتيالة  ٥١٠٢الرابع من 
للمنافسة ال ادة. وت سن مؤشرا تفاؤل األعمال لصافي األربا  

نقطة للربع الرابع من عام  ٣٢نقطة للربع الثالث إلى  ٥٠والتوظيف من 
 لكل منهما. ٥١٠٢

وضعف مستوى التفاؤل تالاه بي ة األعمال عن مفستواه للربفع الثالفث مفن 
،  يث بل غ نسبة المشاركين في المسم من القطفاع الفذين ال ٥١٠٢عام 

بعوامل سفلبية  ٥١٠٢يتوقعون نن تتأثر نعمالهم في الربع الرابع من عام 
٪ مففن ٠١٪ فففي الربففع الثالففث مففن العففام. ونشففار ٤٥٪، مقارنففة مففع ٢٤

المشاركين من قطاع النقل إلفى المناففسة كمفصدر قلفق ر يفسي يمكفن نن 
٪ ٠يؤثر على عملياغ نعمالهم في الربع الرابع من العام، في  يفن نورد 

٪ تكاليفف ٢٪ اإلالفراءاغ واألنظمفة ال كوميفة، و٤تأثير نسعار النففط، و
 ونقص العمالة الماهرة كعامل معوق متوقع.

 
ونوضف غ نفسبة نعلفى مفن المفشاركين الفذين شفملهم المفسم ففي القطففاع     

٪( عرمها االستثمار في توسعة األعمال خ ل الربع الرابع من عفام ٤١)
 ٪ للربع السابق من العام.٣٥، مقارنة مع ٥١٠٢

 

 القطـاع المـالي، والعقـاري وخدمـات األعمـال .5
تراالعغ توقعاغ األعمال لقطاع المال والعقار وخدماغ األعمال على 
نساس ربع سنوي وعلى نساس سنوي. وانخفض مؤشر تفاؤل األعمال 

، متراالعاأ ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٣٥المركب للقطاع إلى 
نقطة  ٠٣نقاط عن  في الربع الثالث من العام، وندنى بمقدار  ٠بمقدار 

. وفقد مؤشر التفاؤل ل الم ٥١٠٤عن مستوى الربع الرابع من عام 
نقطة للربع الرابع من عام  ٣٩نقاط لسالل  للربع الثالث ليبلغ  ٤المبيعاغ 
  في  ين هبط مؤشر تفاؤل األعمال للطلباغ الالديدة بمقدار ٥١٠٢

  ونضاف مؤشفر التففاؤل للطلبفاغ ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٢٠
نقطة. ومن المتوقع إلى  د كبيفر  ٣٠نقطة لسالل  ليصل إلى  ٠٠الالديدة 

نقفاط  ٠١بأن تبقى نسعار البيع مستقرة، مع ارتفاع مؤشر التفاؤل لها من 
نقطفة للربفع الرابفع مفن العفام.  ٠٠إلفى  ٥١٠٢في الربع الثالث من عفام 

وندغ التنبؤاغ القوية للطلب إلى تعرير توقعاغ األربفا ، وارتففع مؤشفر 
نقطفة علفى نسفاس ربفع  ٠٩تفاؤل األعمال لمكون صافي األربا  بمقدار 

. بيففد نن توقعففاغ ٥١٠٢نقطففة للربففع الرابففع مففن عففام  ٢٢سففنوي ليبلففغ 
 ٤٠التوظيف تراالعغ لينخفض مؤشر تفاؤل األعمال لعفدد العفاملين مفن 

 نقطة للربع الرابع من العام. ٣٤إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام 

 

 قطـاع الفنادق   ب.

ت ففسنغ توقعففاغ قطففاع الفنففادق الفرعففي علففى نسففاس ربففع سففنوي، وإن 
ضعفغ عند المقارنة على نسفاس سفنوي  وسفالل مؤشفر تففاؤل األعمفال 

 ٥١، مقارنفة مفع ٥١٠٢نقطة للربع الرابع مفن عفام  ٥٤المركب للقطاع 
. ٥١٠٤نقطة للربع الرابع من عام  ٤٩نقطة في الربع الثالث من العام، و

والاءغ توقعاغ الطلب بالقطاع نعلى عنها ففي الربفع الفسابق مفن العفام، 
 ٣١نقفاط، ليفسالل  ٠١ يث كسب مؤشر تفاؤل األعمال ل الفم المبيعفاغ 

  وتقدم مؤشر التفاؤل للطلبفاغ الالديفدة ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام 
نقطفة للربفع الرابفع مفن هفذا العفام. وتراالفع  ٤١نقطة ليسالل  ٥١بمقدار 

 ٠١نقفاط مفن مفستوى  ٢مؤشر تففاؤل األعمفال ألسفعار البيفع بانخففاض 
نقفاط للربفع الرابفع مفن العفام.  ٢إلفى  ٥١٠٢نقاط للربع الثالث مفن عفام 

نيضاأ ت سن التفاؤل تالاه الرب ية،  يث ارتفع مؤشر تففاؤل األعمفال لهفا 
نقطة للربع الرابع من  ٣١إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٥١من 

العام. وظل مؤشر تفاؤل التوظيفف مفستقراأ عنفد نففس المفستوى المفسالل 
 نقطة. ٣١للربع الثالث، وهو 
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نقطة للربع الثالث من العام وإن كان قد ت سن مقارنة  ٤١، و ٥١٠٢
نقطة للربع الرابع من عام  ٣٣بالربع المناظر من العام الماضي  ين بلغ 

نقطة للربع الثالث إلى  ٤١.  وصعد مؤشر  الم المبيعاغ من ٥١٠٤
، في  ين هبط ب دة مؤشر تفاءل ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٤٣

نقطة للربع الرابع من  ٤١نقطة إلى  ٥١األعمال للطلباغ الالديدة بمقدار 
.  ونيضاأ تراالع مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع بمقدار ٥١٠٢عام 
  غير نن مؤشر  ٥١٠٢نقطة ليسالل صفراأ للربع الرابع من عام  ٥١

نقطة للربع  ٤١نقطة إلى  ٣١تفاؤل مكون صافي األربا  قفر بمقدار 
نقطة  ٤١الرابع، في  ين نستقر مؤشر التفاؤل للتوظيف عند مستوى 

 .٥١٠٢للربع الرابع من عام 
 
 

 العـقــاراتب. 
نبدى مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع العقاراغ الفرعي ضعفاأ 
مقارنة مع الربع السابق من العام ونيضاأ مع الربع المناظر من العام 

نقطة  ٣٣الماضي. وفي  ين تعررغ توقعاغ التوظيف بمؤشر تفاؤل 
نقطة للربع الرابع من العام،  ٤٤، مقابل ٥١٠٢للربع الثالث من عام 

ساللغ المكوناغ األخرى هبوطاأ. وسالل مؤشر تفاؤل األعمال ل الم 
 ٣٥إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٣١المبيعاغ إنخفاضاأ من 

نقطة للربع الرابع من العام، في  ين هبط مؤشر الطلباغ الالديدة من 
نقطة للربع الرابع من  ٣٥إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٤٠

العام. وتراالعغ توقعاغ نسعار البيع مع إنخفاض مؤشر تفاؤل األعمال 
. ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٠٣نقطة إلى  ٥٠ألسعار البيع من 

ولم تبِد الشركاغ تفاؤل بنفس القدر قبل عام من اآلن،  يث هبط مؤشر 
نقطة للربع الرابع من العام  ٤٤نقطة إلى  ٣١التفاؤل للرب ية من 

 الالاري.

 خدمات األعمال ج. 
نيضاأ سالل قطاع خدماغ األعمال تراالع في التوقعاغ على نساس ربع 
سنوي وعلى نساس سنوي، وذلك نساساأ نتيالة لهبوط نسعار البيع 
والتوقعاغ للرب ية والتوظيف. وقد صعد مؤشر تفاؤل األعمال ل الم 

نقطة للربع الرابع من العام  وارتفع  ٤٣نقاط إلى  ٢المبيعاغ بمقدار 
 ٢٥نقاط ليبلغ  ٣نيضا مؤشر تفاؤل األعمال للطلباغ الالديدة بمقدار 

نقطة للربع الرابع من العام )ريادة على نساس ربع سنوي(. والاءغ 
نقطة للربع  ٥١التوقعاغ ألسعار البيع ضعيفة، مع هبوط المؤشر من 

. نيضاأ ضعفغ آفاق ٥١٠٢نقاط للربع الرابع من عام  ٠الثالث إلى 

نقطة للربع الرابع من العام. وشهد مؤشر تفاؤل  ٤٣نقطتين ليبلغ 
نقاط للربع الرابع  ٩نقطة إلى  ٠٥األعمال ألسعار البيع هبوطاأ بمقدار 

 ٤٣. وتراالع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربا  من ٥١٠٢من عام 
نقطة للربع الرابع من  ٣٣ليسالل  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام 

نقطة إلى  ٠٥العام. وتراالع نيضاأ مؤشر تفاؤل األعمال للتوظيف بمقدار 
 .٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٣٥

 
٪ من الشركاغ المشاركة في المسم من قطاع المال ٢٩ونعربغ 

والعقار وخدماغ األعمال عن عدم توقع نن تتأثر نعمالها بعوامل سلبية 
٪ للربع الثالث من ٣٣، مقارنة مع نسبة ٥١٠٢في الربع الرابع من عام 

العام. وشكلّغ المنافسة مصدر القلق الر يسي الذي يمكن نن يؤثر على 
٪ من المشاركين، تلتها المسا ل المتعلقة ٩عملياغ نعمالهم بنسبة 

٪ من المشاركين، ٠باألنظمة واإلالراءاغ ال كومية كما نوردتها نسبة 
 ٪.٤ثم تأثير نسعار النفط بنسبة 

٪ من ٤١وت سنغ توقعاغ االستثمار في توسعة األعمال،  يث تعترم  
الشركاغ المشاركة في المسم االستثمار في توسعة األعمال في الربع 

 ٪ للربع الثالث من العام.٣٢، مقابل نسبة ٥١٠٢الرابع من عام 

 

 القـطـاع المـاليأ.

ظل مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع المال الفرعي في وضع شب  
نقطة للربع الرابع من عام  ٣٩مستقر على مستوى ربع العام السابق 
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 تحـديـات األعمـال

وعلى صعيد ت دياغ األعمال، كانغ الشركاغ المشاركة في قطاع النفط 
٪ من المشاركين من القطاع ٤٩وال ار نقل تفاؤالأ،  يث نوض غ نسبة 

، ٥١٠٢ننهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خ ل الربع الرابع من عام 
٪ منهم في الربع الثالث من العام. وال يرال تأثير تقلب ٢٣مقارنة مع 

نسعار النفط يمثل مصدر القلق األساسي لمنشألغ األعمال، تلي  المنافسة 
٪ لكلن من ٣٪. ونشار ٢٪، وعدم توفرت تأخير تنفيذ المشاريع الالديدة ٠١

عدم توفر العمالة الماهرة التوتراغ السياسية اإلقليمية كعوامل يمكن نن 
 تؤثر على عملياغ نعمالهم.

 

 

 

 

 

 

 

نقطة للربع  ٥٩نقطة إلى  ٠٥الرب ية  وتراالع مؤشر التفاؤل لها بمقدار 
. نيضاأ لم تكن التوقعاغ للتوظيف بنفس القوة التي ٥١٠٢الرابع من عام 

 ٥٠كانغ عليها في الربع الثالث من العام، وهبط مؤشر التفاؤل ل  بمقدار 
 .٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٥٤نقطة إلى 

 

 

 خـطط االستثمار
نبدغ شركاغ قطاع النفط وال ار مستوياغ توقع ندنى إراء االستثمار في 

٪ من المشاركين في المسم إلى ننهم ٣١توسعة األعمال، إذ نشار
يخططون لنشاطاغ تنمية األعمال في الربع الرابع من هذا العام، مقارنة 

٪ من ٤٢. في  ين لن يقدم ٥١٠٢٪ في الربع الثالث من عام ٤٣مع 
٪ للربع السابق من العام، ٢١المشاركين على مثل هذا االستثمار مقابل 

 ٪ من المشاركين بعدم تأكدهم من القرار بهذا الشأن.٥٢ونفاد 

وعلى النقيض من ذلك، تبدو اآلفاق الكلية ل ستثمار في القطاعاغ غير 
قطاع النفط وال ار متفا لة نكثر قلي  فيما يتعلق باالستثمار في توسعة 

٪ من الشركاغ المشاركة في المسم ننها ٤٥األعمال   يث نفادغ نسبة 
٪ في الربع الثالث من ٣٤بصدد االستثمار في نشاطاغ توسعية، مقابل 

. وعند المقارنة على نساس قطاعي، نبدغ شركاغ القطاع ٥١٠٢عام 
٪، تليها ٤٤الصناعي قدر نكبر من التفاؤل بشأن خطط توسعة األعمال 

 ٪.٤٣شركاغ قطاع اإلنشاء 
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 قطاع النفط والغاز  ل تخطط الشركة ل ستثمار  ي توسعة األعمال 
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 ملحـق

 قـطـاع النفط والغاز

 حجـم المبيـعات
اتخذ مؤشر تفاؤل األعمال ل الم المبيعاغ بقطاع النفط وال ار مساراأ 

، كأدنى ٥١٠٢نقاط للربع الرابع من عام  ٣هبوطي منخفضاأ ب دة إلى 

نقطة للربع السابق من العام.  ٥١مستوى ل  منذ بدء المسم  مقارنة مع 

٪ من المشاركين من قطاع النفط وال ار ريادة في ٣٠وتوقعغ نسبة 

 الم المبيعاغ، مرتكرة على المريد من العقود والمشاريع الالديدة 

٪ نن تنخفض  الم مبيعاتهم ٣٢والمريد من العم ء، في  ين يتوقع 

نتيالة النخفاض نسعار النفط، والمنافسة ال ادة، وضعف الطلب، وقلة 

 المشاريع الالديدة.

 

 مسـتوى أسـعار البيـع
اتخذ مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع مساراأ هبوطي لهذا الربع من 

من مستوى  ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٠٢-العام، لينخفض إلى 

نقاط للربع الثالث من العام. ورغم هذا الهبوط، توقعغ غالبية من  ٣-

٪ ٥٠٪ استقرارا في نسعار البيع  في  ين توقعغ نسبة ٢٩المشاركين 

 نن تنخفض األسعار نتيالة للمنافسة ال ادة وضعف الطلب بالسوق.

 

 تــأثـيــر سـيـاسـات العـمـل علـى بيئة األعـمــال
قياس تأثير  ٥١٠٢لقد تناول مسم تفاؤل األعمال للربع الرابع من عام 

 قوانين العمل ال كومية على نعمالهم.

 

وكما في الربع السابق من العام، بل غ نسبة المشاركين الذين نفادوا بأن 

٪، مقارنة مع ٣٠سياسة العمل لن يكون لها تأثير سلبي على نعمالهم 

 .٥١٠٢٪ للربع الثالث من عام ٣٤

وتشمل المخاوف األكبر تأثيرا على مالتمع األعمال نتيالة لسياساغ 

 العمل ما يلي:

  ٠٢توفر العمالة الماهرة: نوض غ نسبة عالية من الشركاغ ٪

نن توفر العمالة الماهرة يمثل مصدر قلق مهم ألعمالهم خ ل 

 .٥١٠٢٪ للربع الثالث من عام ٤هذا الربع من العام، مقارنة مع 

  من المشاركين ٩اإلالراءاغ واألنظمة ال كومية: نفادغ نسبة ٪
بأن اإلالراءاغ واألنظمة ال كومية تؤثر على نعمالهم من  يث 
القيود المختلفة على تأشيراغ العمل والسعودة، مقارنة مع نسبة 

 .٥١٠٢٪ للربع الثالث من عام ٥٠

  :من الشركاغ المشاركة نوردغ ريادة ٠ارتفاع تكلفة العمالة ٪

٪ للربع الثالث ٢تكلفة العمالة كمصدر قلق ر يسي مقارنة مع 

 من العام.
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ال صول على المريد من المشاريع الالديدة. ومفن نفا فيفة نخفرى، تفوقفع 
 ٪ من المشاركين نن تستقر ن الام المبيعاغ.٣٠

 

 الطـلبـات الجـديـدة
عقب توال  تراالعي والير خ ل الربع السابق من الفعفام، ارتفففع مفؤشفر 

نفقفطفة لفلفربفع الفرابفع مفن عفام  ٤٩تفاؤل األعمال للطلباغ الالديدة إلى 
نقطة للربع الثالث من العام. وفي  ين نن معفظفم  ٤٤، مقارنة مع ٥١٠٢

٪ يتوقعون ريادة في  الم الطلبياغ لديهم بفضل المشاريع ٢٤المشاركين 
الالديدة، والمريد من الطلباغ من العمف ء الف فالفيفيفن وعفمف ء الفدد مفن 

٪ مفن ٣٢القطاعين ال كومي والخاص على  دن سفواء، تفوقفعفغ نسفبفة 
 المشاركين استقرار مستوى طلباتهم الالديدة. 

 

 مسـتوى أسـعار البيـع
واصل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع المسار الهبوطي لينخفض 

نقطة للربع  ٠٥، مقارنة مع ٥١٠٢نقاط للربع الرابع من عام  ٤مسال أ 
٪ من المشاركين ٤٥الثالث من العام. ورغم ذلك، توقعغ نسبة كبيرة 

الذين شملهم المسم نن تبقى نسعارهم مستقرة، في  ين توقعغ نسبة 
٪ هبوطاأ في األسعار نتيالة ل دة المنافسة، وقلة توفر مشاريع الديدة، ٠٥

 وضعف الطلب بالسوق.

 

 

 صـا ي األربـاح
هبط مؤشر تفاؤل األعمال لمكون صافي األربا  في قطاع النفط وال ار 

، ٥١٠٢نقاط في الربع الرابع من عام  ٠-ليسالل ندنى مستوى ل  وهو 
وذلك نساساأ نتيالة لتراالع  الم المبيعاغ ونسعار البيع. وتوقعغ معظم 

٪ تراالعاأ  في مستوياغ األربا  نتيالة الرتفاع ٣٠الشركاغ المشاركة 
٪ من ٣٥النفقاغ العامة وانخفاض الطلب بالسوق، بينما توقعغ نسبة 

 الشركاغ استقرار هذا المكون.

 عـدد العاملين
، ارتفع مؤشر ٥١٠٢على عكس التوال  السابق للربع الثالث من عام 

نقطة  ٥٣نقاط ليصل إلى  ٣تفاؤل األعمال لعدد المستخدمين بمقدار 
٪ من المشاركين ٣٤للربع الرابع من العام. وتوقعغ نغلبية كبيرة بنسبة 

٪ من المشاركين لريادة ٥٠نن يستقر عدد العاملين لديهم، في  ين يتال  
عدد العاملين لتلبية طلباغ الديدة من عم ء الدد وتوقعاأ لمشاريع الديدة 

 ولخطط التوسعة لديهم.

 

 القطـاعات غير النفطية

 حجـم المبيـعات
عكس مؤشر تفاؤل األعمال ل الم المبيعاغ مسفاره الفهفبفوطفي، لفيفسفالفل 

. وتفوقفعفغ ٥١٠٢نقطة للربفع الفرابفع مفن عفام  ٤٣ارتفاعا ض ي أ إلى 
٪ ريادة في  فالفم الفمفبفيفعفاغ بفففضفل ارتفففاع ٢٣غالبية من المشاركين 

الطلب، وتوسعة األعفمفال، وطفلفبفاغ الفديفدة مفن عفمف ء الفدد، وتفوقفع 
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 صـا ي األربـاح
نبدى مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربا  مي أ ن و االستقرار 

نقطة  ٣٩، من ٥١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٣٢ليصل إلى 
للربع الثالث من العام. وتوقع نصف المشاركين ريادةأ في مستوياغ 
الرب ية نتيالة لريادة  الم المبيعاغ، وبفضل النشاطاغ التوسعية 

٪ من المشاركين استقرار هذا ٣٢والمشاريع الالديدة، في  ين توقع 
 المكون.

 عـدد العاملين
انخفض مؤشر تفاؤل األعمال لعدد المستخدمين على نساس ربع 

نقطة للربع الرابع من  ٣٣سنوي وعلى نساس سنوي، وبلغ المؤشر 
. ويخطط نكثر من نصف الشركاغ المشاركة في المسم ٥١٠٢عام 
٪ ل  تفاظ بعدد العاملين لديهم على ما هو علي ، في  ين توقع ٢٩
٪ بأن يريدوا عدد العاملين لديهم توقعاأ لمريد من األعمال من ٣٤

 مشاريع الديدة وايضاأ لخطط توسعة مرتقبة لألعمال.

 مسـتوى المخـزون
نقطة  ٥٥هبط مؤشر تفاؤل األعمال لمكون مستوى المخرون ليسالل 

نقطة للربع الثالث من  ٣٤من مستوى  ٥١٠٢للربع الرابع من عام 
٪ من المشاركين في المسم نن يبقى ٢٥العام. وتوقعغ نغلبية بنسبة 

مستوى المخرون دون ت يير العتقادهم نن لديهم ما يكفي من 
٪ من المشاركين ريادة مستوياغ ٣٢المخرون، في  ين يعترم 

 المخرون لديهم لتلبية الطلباغ الناتالة من ارتفاع الطلبت المبيعاغ.
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  ريق البحث  ي الدائرة االقتصادية

Disclaimer:  
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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 
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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.  
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