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  بلغ مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاعات األخرى لغير قطاع النفط

، وهاو نافا  ٥١٠٢نقطة للربع الثاالاث مان عاام  ٧٣والغاز مستوى 

(، ٥١٠٢المستوى المسجل قبل عام مضى )الارباع الاثاالاث مان عاام 

 .٥١٠٢نقطة في الربع الثاني من عام   ٢٧ولكن جاء أدنى مقارنة مع 

 

  سجل مؤشر تفااؤل األعاماال الاماركاب لاقاطااع الانافاط والاغااز أدناى

نقاط،  متأثراً بضعف التوقعات  ٩مستوياته على مدى ستة أعوام وهو 

 ألسعار البيع.

 

  وكما في الربع السابق من العام، أبدى قطاع المال والاعاقاار وخادماات

، ماع تاماياز ٥١٠٢األعمال أفضل مستوى تفاؤل للربع الثالث من عام 

شريحة العقار بأنها الشريحة الوحيدة التي أبدت توقعات أقاوى لالارباع 

 ، مقارنة مع الربع الثاني من العام.٥١٠٢الثالث من عام 

 

  ويظل تقلب أسعار النفط يشكل أكبر مصدر قلق لشركات قطاع الانافاط

والغاز؛ في حين كان توفر وتكلفة العمالة الماهارة أبارز مصادر قالاق 

 لقطاعات لغير قطاع النفط والغاز.لشركات في ال

 

  ضعفت التوقعات إزاء االستثمار في توسعة األعاماال لالاشاركاات فاي

، ولكن تحسنت توقعات االساتاثاماار لقطاعات لغير قطاع النفط والغازا

 .لشركات قطاع النفط والغاز

٥.  

٤.  

٨.  

٠١.  

٨.  
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المملكة العربية السعودية -مؤشر تفاؤل األعمال  

٥١٠٢الربع الثالث من عام   

 قطاع النفط والغاز

أسهمت الزيادة  يام زوزاتادل ال ااخ الواد ز زاة إيادة  وت ادب ةا  أا ا  

االدا  الم  جة زن خدرب الم ظمةز اتبادؤ  اللباع ىبال ال ااخز اىا ة  

اإلزداةال لبس ق زن الم دؤق المضلر ةز اىبال توا  خادن زان ل،ب،ادز 

 ٤١٠٢اق   الداالرز يم هب ؤ أسعدر ال اخ الذي  دأ ز اذ ز  ا ع ىاد  

. اات عشت أساعدر ال ااخ خا   ٤١٠٢ات اصل ح ل الر ة األا  زن ىد  

ز زدى زة   وا،ض ىدة اآل ادر الم  جاة يام ٤١٠٢الر ة الثدتم زن ىد  

ال الياادل الم وااد  األزري ،ااةز ات قااة أل ي اا ل ال باادؤ  ياام وت اادب ال اااخ 

 دل اليدل الم ود  األزري ،ة أسرع زماد اادل ز  قعادوز اساو  دل ز  دل،اة 

زن زوزال ال اخ  دل اليدل الم ود  األزري ،ةز اأيضدو تو   ويجاد م يام 

ال م  االق ا دةي  م لةاة ال،ا را. اوةادر  ولال سابة أا ا ز إاة ز  ساخ 

٪ خ   الر ة الثدتم زن العد . اماد أساهمت ال ارا،رال ٠١السعر  و الم 

الج، س،دسااا،ة يااام ةىاااب األساااعدر  م لةاااة الاااشرق األاساااخ زااا و  ة 

 اادلوم ا المو،ااخ  دلماداااادل ال  ايااة زااة وياارال. اىاادةل األسااعدر 

لبضعع يم ةاهر ي ل،ا  ت ،جاة لهبا ؤ حادة يام سا ق األساهب الا ، ،ةز 

ااألإزااة المدل،ااة ياام ال، تاادلز اات عاادخ وت اادب الوااد   دل الياادل الم وااد  

األزري ،ااة الااذي تاال ز ااسمدو  اادلة   اااصاال اااولن ىباال أسااعدر ال اااخ  

اوت دب زةدرب لبمس  ى الة،دسم زن جدتاع راسا،د اةا  أا ا . اي  قاة 

ةاالر  لببرز،ال يام ىاد   ٢٥الب   الدالم أل يببغ ز  ساخ أساعدر ال ااخ 

ز زة اس ةرار يم ت ب ال األسعدر لمد تبةل زن العاد  تظاراو التجاد  ٤١٠٢

ص دىة ال اخ ل ةب،ص الاادضض الوادلم يام جدتاع العارا.  ،اد أل ه اد  

زودؤر إيادة  هبا ؤ األساعدر يام حدلاة رياة العة  ادل ىان ويارالز ال ام 

زب، ل  رز،ل ي ز،دو يم ال قات  ٤.٢  سعهد أل تزيد وت دجهد زن زس  ى 

 زب، ل  رز،ل ي ز،دو. ٥.٢الودلم ولل 

 

ااسااخ اللااار  ياام ىاارا ال اااخز أىلاات الممب ااة العر ،ااة الااسع ةية 

أال ية لومدية ح  هد زن س ق ال اخ ىبل األر دح العدضد  زن ال اخ زان 

 ١خ   الموديظة ىبال زاس  ى وت دجهاد زان ال ااخ الواد  يا ق زاس  ى 

زب،ا ل  رز،ال  ١.١زب، ل  رز،ال ي ز،ادو. اإاة زاس  ى هاذا اإلت ادب زان 

زب، ل  رز،ل ي ز،دو يام  ٠١.٢ولل  ٤١٠٢ي ز،دو يم الر ة األا  زن ىد  

 الر ة الثدتم زن تاس العد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اةهدل ةارادل قلادع ال ااخ االوادإ الاسع ةي تراجاة يام ال  قعادلز ا 

. اتادتل ز ةار تااد   ٤١٠٢ز اصبة الهب ؤ ز ذ الر اة األا  زان ىاد  

ز ٤١٠٢تةادؤ يام الر اة الثدلا  زان ىاد   ١األىمد  المراع لبةلدع ولال 

تةلاة لبر اة الثدلا   ٤٢تةلة لبر ة الثدتم زن العاد  ز ا ٠٥ز واضدو زن 

. اهذ  أةتل قراء  لبم ةر المراع ز ذ الر ة الثدلا  زان ٤١٠٢زن ىد  

ز زة هب ؤ ز ةر أسعدر الب،ة ولال زاد ةال زاس  ى الا ار. ٤١١١ىد  

٪ زن المشدرا،ن ىد  حداث تو،،ر يم أسعدر الب،ةز يم ح،ان ٧٧اي  قة 

٪ ي   قااة ٠١٪ تراجعاادوز أزااد ال ااسبة الم بة،ااة اهاام ٠٥ت  قااة تااسبة 

 ٥ارتادىد يم األسعدرز زمد أةي ل سج،ل ز ةر تاد   أىمد  يبباغ سادلع 

تةلة لبر اة الثدلا  زان ىاد   ٠٥زةدرتة زة صار لبر ة الثدتم زن العد  ا

. ا مد ي سق زة هب ؤ ز ةر تاد   األىمد  ألسعدر الب،ةز تراجة ٤١٠٢

أيضدو ز ةر تاد   األىمد  لبر و،ة اال  ت،ع. ااتواض ز ةار ال ااد   

تةلاة ىبال  ٠٤تةلة ىبل أسدس ر ة سا  ي ا ٤ل ديم األر دح  مةدار 

تةلااة  ٤٢ز  ا٤١٠٢تةلااة لبر ااة الثدلاا  زاان ىااد   ٤٥أساادس ساا  ي  

(. ٤١٠٢تةلة لبر ة الثدل  زن ىاد   ٥٢ز ا٤١٠٢لبر ة الثدتم زن ىد  

تةلاة لبر اة الثدلا  زان  ٤١ا بغ ز ةر تااد   األىماد  لعادة الما تا،ن 

تةلاة  ٢١تةلاة لبر اة الثادتم زان العاد ز ا ٤٧ز زةدرتة زاة ٤١٠٢ىد  

 .٤١٠٢لبر ة الثدل  زن ىد  

 

اأ دل ت قعدل األىمد  ألاادع  ،ئة األىماد  يام الر اة الثدلا  زان ىاد  

ز ح،اا  ٤١٠٢توااس دو ؤا،ااادو زةدرتااة زااة الر ااة الثاادتم زاان ىااد   ٤١٠٢

٪ زن ةرادل الةلدع  عد  ت قة أل ت رار ىمب،دتهب  ري ى ازل ٢٥أيدةل 

٪ لبر اة الثدتام ٢١ز زةدرتة زة ٤١٠٢سبب،ة خ   الر ة الثدل  زن ىد  

زن العد . اتمثبت ال وديدل الرض،س،ة أزد  األىمد   هذا الةلادع يام ترا،ار 

٪ زاان ٢٪ زاان الااشرادل  امااد ت قعاات ٥١أسااعدر ال اااخ ايةاادو إلياادة  

الاااشرادل أل ي ااا ل ل  ير ت بااااة العمدلاااة المااادهر  تااارا،ر ساااببم ىبااال 

 .أىمدلهب

 

اتعا ز  تاسبة أىباال زان الاشرادل االسا ثمدر يام ت سااعة األىماد  خاا   

٪(ز زةدرتاااة زاااة الر اااة الاااسد ق            ٢٥   ٤١٠٢الر اااة الثدلااا  زااان ىاااد  

 (.٤١٠٢٪ لبر ة الثدتم زن ىد  ٢١ 
 

 القطاعات غير النفطية

ياام ح،اان ي  قااة أل ت ااار أسااعدر ال اااخ الم دت،ااة سااببدو ىباال الاا دةرال 

ال ال،ة ااإليراةال المدل،ةز ا دل دلم ىبل الوسدب الجدري  وال أل ال را،ار 

ىبل الةلدىدل غا،ر ال ال،اة ال يازا  زواداةاو. اىبال الارغب زان اح ماد  

ز وال أل االح ،دؤ،ادل الودرج،اة ٤١٠٢تسج،ل ىجزين ز  ررين يم ىاد  

الضومة ال م تو اظ  هد ز سسة ال ةد العر م السع ةي ادي،اة ألل ت يار 

اةة ادي،اة لبو  زاة الاسع ةية لبواادت ىبال زاس  ى زرتااة زان اإلتاادق 

ازااد  عااد . اي  قااة صاا داق ال ةااد الاادالم أل توةااق  ٤١٠٢خاا   ىااد  

ز أي ٤١٠٢٪ لعاد  ٥٫٥الممب ة زعد  تم  لب دتج الموبم اإلجمادلم يبباغ 

  ياام  ،ئااة ت ااسب ٤١٠٢٪ المااسجل لعااد  ٥٫٢أةتاال قب،اا و ىاان زااس  ى 

 دت عدخ تدريجم يم االق  دةال الم ةدزةز اتبدؤ  يم األسا اق ال دةائة 

أل ي عازإ  ٤١٠٢ااالق  دةال ال دز،ة. اي  قة لب م  االق  دةي يم ىد  

 ٪.٥٫٢لمس  ى 
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، إال أن نسثبثة ٥١٠٢ورغم تراجع التنبؤات للربع الثثثالثث مثن عثام  
شركات القطاعات غير النفطية التي تبدي توقعات إيجثابثيثة تثجثاة بثيثئثة 

٪ مثن الشثركثات الثمثشثاركثة ٩٦األعمال قد زادت، حثيثث تثرس نسثبثة 
بالمسح عدم وجود عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على عمليات أعثمثالث ثا 

٪ للربع السابق مثن الثعثام. ٢٥خالل الربع الثالث من العام، مقارنة مع 
وتشمل مصادر القلق التي أوردها المشاركون لثلثربثع الثثثالثث مثن عثام 

 ٪.٧٪، والمنافسة ٨توفر/ تكلفة العمالة الماهرة  ٥١٠٢

٪ مثن ٧٧وعلى نحٍو عام، انخفضت خطط توسعة األعمثال  إ  يثعثتثزم 

المشاركين في المسح توسعة أعمثالث ثم خثالل الثربثع الثثثالثث مثن عثام 

 .٥١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٤٦مقارنة مع  ٥١٠٢

 

 الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مقابل الشركات الكبيرة

للمرة الثانية، ُتبدي الشركات الكبيرة مسثتثوس تثفثاؤل أفضثل مثن الث ي 
تبديه الشركات الصغيرة والمتوسثطثة الثحثجثم لثلثربثع الثثثالثث مثن عثام 

نقطة لمجموعثتثي  ٧٠نقطة و  ٤١، حيث سجل المؤشر المركب ٥١٠٢
الشركات على التوالي. وجاءت توقثعثات كثال الثمثجثمثوعثتثيثن مثتثمثاثثلثة 
ألسعار البيع، في حين أن الشثركثات الثكثبثيثرة أدث ثرت قثدر أكثبثر مثن 

 التفاؤل بشأن حجم المبيعات والطلبات الجديدة والربحية والتوديف.

نثقثطثة،  ٤٧وبلغ مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات للشركات الكبيرة 
نقاط عن المستوس المسجل للشركات الصغيرة والمثتثوسثطثة  ٠١بزيادة 

نقطة. وسجل مثؤشثر تثفثاؤل األعثمثال لثلثطثلثبثات  ٧٧الحجم وال ي بلغ 
نقطة عن  لك  ٠٠نقطة أعلى بمقدار  ٢٧الجديدة لدس الشركات الكبيرة 

 نقطة. ٤٥المسجل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عند 

وتماثلت توقعات أسعار البيع لدس الشركات الكبيرة والثشركات الثصغيرة 
نقطثثثة  ٠٧والمتوسثثثطة الحجثثثم، وبلثثثغ مؤشثثثر التفثثثاؤل ل ثثث ا المكثثثون 

نقطثثة للثثشركات الثثصغيرة والمتوسثثطة الحجثثم.  ٠٥للثثشركات الكبثثيرة و
ونتيجة لتفاؤل الشركات الكبيرة تجثاة مثستويات الطلثب، فقثد عثزز  لثك 
من تفاؤل ا إزاء الربحية. كما أن الشركات الكبيرة كانت أكثر ثقثة حيثال 

نقطثثة  ٤٧توقعثثات الربحيثثة حيثثث بلثثغ مؤشثثر التفثثاؤل لثثصافي األربثثا  
نقطة للثشركات الثصغيرة والمتوسثطة الحجثم. ونتيجثة لث لك،  ٧٢مقابل 

لتوديف في وضثع أفثضل لثدس الثشركات الكبثيرة، وبلثغ اجاءت توقعات 

ال إالت ت قعدل ةرادل الةلدىدل غ،ر ال ال،ة لابار اة الاثادلا  زان ىاد  

ى د تاس المس  ى المسجل قابال ىاد  زضال  زا ةار الا اااد    ٤١٠٢

تةلة(ز اول جدء أةتل ىان زسا ا ى الا اااد    ٥٢ دألىمد  المراع ى د 

 تةلة لبر ة السد ق( ٢٥المسجل لبر ة السد ق زن العد   

تثبثدي كثل الثمثكثونثات ز ٤١٠٢اى د المةدرتة زة الر ة الثدتم زن ىاد  
الخمسة للمؤشر تراجعاً في الربع الثالث من العام نتيجة لضعف الطلثب، 
وموسم العطالت/ األعياد، والمثنثافسثة، وعثدم تثوفثر مشثاريثع جثديثدة، 
والتوتر السياسي بالمنطقة. وبلغ مؤشر تفثاؤل األعثمثال لثمثكثون حثجثم 

نقطة لثلثربثع  ٢٧مقابل  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٤٥المبيعات 
الثاني من العام  في حين هبط مؤشر تفاؤل األعمال لثلثطثلثبثات الثجثديثدة 

. وأدث ثر ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عثام  ٤٧نقاط ليسجل  ٨بمقدار 
نقطة لثلثربثع الثثثانثي مثن عثام  ٠٤مؤشر أسعار البيع هبوطاً طفيفاً من 

نقطة للربع الثالث مثن الثعثام. ضثعثفثت أيضثا تثوقثعثات  ٠٥إلى  ٥١٠٢
الربحية والتوديف، حيث انخفض مؤشر التفاؤل لصافي األربا  بمقثدار 

نقطة، وهبط مؤشر تثفثاؤل األعثمثال لثعثدد الثعثامثلثيثن  ٧٦نقاط إلى  ٠١

 نقطة. ٧٨نقاط إلى  ٤بمقدار 

أبثدس قثطثاع الثمثال والثعثقثار وكما حصل في الربع السابثق مثن الثعثام، 
، ٥١٠٢وخدمات األعمال أفضل مستوس تفاؤل للربع الثثثالثث مثن عثام 

في حين سجل قطاع النقل أضثعثف مسثتثوس تثفثاؤل. إضثافثة إلثى  لثك، 
 ٥١٠٢تراجعت التنبؤات للقطاعات الخثمثسثة لثلثربثع الثثثالثث مثن عثام 

 مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.



4  
www.alahli.com 

. ويثدثل نثقث / ٥١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٤٩، مقارنة مع ٥١٠٢ 

تكلفة العمالة الماهرة والمنافسة يمثالن أهم الثعثوامثل الثتثي يثرجثح أن 

 تؤثر على أعمال شركات ه ا القطاع. 

٪ من الشركات االستثمار في تثوسثعثة األعثمثال فثي الثربثع ٧٤وتعتزم 

٪ لثلثربثع الثثثانثي ٤٩، في حين كانت ه ة النسبة ٥١٠٢الثالث من عام 

  .٥١٠٢من عام 

 قطـاع  البتـروكيمـاويـات أ.

 ٧٧بلغ مؤشر تفاؤل األعمثال المركثب لقطثاع البتروكيماويثات الفرعثي 
نقطثة للربثع الثانثي  ٤٧مقارنثة مثع  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عثام 

. وجثاء االنخفثاض ٥١٠٤نقطة للربثع الثالثث مثن عثام  ٥٩من العام، و
ربع السنوي نتيجة لضعف التوقعات لحجم المبيعات، والطلبثات الجديثدة 
وصافي األربا . وتراجع مؤشر تفاؤل األعمثال لحجثم المبيعثات بمقثدار 

نقطثثة علثثى أسثثاس ربثع سثنوي، بينمثثا هبثثط مؤشثثر  ٤٧نقطثة إلثثى  ٠٩
نقطثة للربثثع  ٢٦نقثثاط مثن  ٩تفثاؤل األعمثال  للطلبثات الجديثثدة بمقثدار 

نقاط للربع  ٤-. وارتفع المؤشر ألسعار البيع من ٥١٠٢الثاني من عام 
. ٥١٠٢نقثثاط للربثثع الثالثثث مثثن عثثام  ٤إلثثى  ٥١٠٢الثثثاني مثثن عثثام 

نقطثة للربثثع  ٧٧نقطثة إلثى  ٠٢وتراجثع مكثون صثافي األربثثا  بمقثدار 
. غثثير أن مثثن المتوقثثع لمكثثون التوديثثف أن ٥١٠٢الثالثثث مثثن عثثام 

مثع كثسب مؤشثرة نقطتيثن  ٥١٠٢يتحسن قليالً للربثع الثالثث مثن عثام 
 نقطة. ٢١ليبلغ 

 

 ب. قطـاع الصناعات غير البتـروكيمـاويـة

نقطثثثة للثثثشركات  ٧٠نقطثثثة مقابثثثل  ٤٤مؤشثثثر التفثثثاؤل ل ثثث ا المكثثثون 
 الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 
وأبدت مجموعتا الشركات الكبثيرة مقابثل الثصغيرة والمتوسثطة الحجثم  

٪ لكثثل ٩٦قثدر متماثثثل مثثن الثقثة تجثاة بيئثثة األعمثثال، إ  أشثثارت نثثسبة 
مجموعة إلى توقع أن ال تواجه عمليات أعمال ا أي معوقات خالل الربع 

. وبثثرزت مثثصادر القلثثق الرئيثثسية متمثلثثة فثثي ٥١٠٢الثالثثث مثثن عثثام 
 توفر/ تكلفة العمالة الماهرة، وزيادة حدة المنافسة.

 

 تحليـل القطـاعات 

 القطـاع الصـناعي  .1

نثقثاط  ٠١هبط مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاع الصناعي بثمثقثدار 

نقطة المسثجثل لثلثربثع السثابثق مثن  ٤٩نقطة مقارنة بمستوس  ٧٩إلى 

. ٥١٠٤العام، وإن جاء بنفس مستوس المؤشر للربع الثثالثث مثن عثام 

ويعود التراجثع ربثع السثنثوي فثي الثمثؤشثر الثمثركثب أسثاسثاً لضثعثف 

التوقعات لمكونات الطلب والربحية والتوديف نتيجثة لثمثوسثم الصثيثف/ 

العطالت وتباطؤ الطلب. وخسر مؤشر تفاؤل األعمال لثحثجثم الثمثبثيثعثات 

نقطة للربع الثالث مثن عثام  ٤٩نقطة على أساس ربع سنوي ليبلغ  ٠٢

 ٩، في حين هبط مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجثديثدة بثمثقثدار٥١٠٢

. غثيثر أن كثال ٥١٠٢نقطة لثلثربثع الثثثالثث مثن عثام  ٢٤نقاط ليسجل 

المؤشرين أعلى عند المقارنة مع المستويات الثمثسثجثلثة قثبثل عثام مثن 

اآلن. ودل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع دون تغييثر عثن مسثتثواة 

نثقثطثة  ٠٤نقاط، ولكن أقل مثن مسثتثوس  ٤في ربع العام السابق وهو 

. وضعف أيضثاً مثؤشثر الثربثحثيثة ٥١٠٤المسجل للربع الثالث من عام 

على أساس ربع سنوي، وإن تحسن عند المقارنة على أسثاس سثنثوي. 

نقطثة لثلثربثع الثثثالثث مثن عثام  ٤٥وبلغ مؤشر التفاؤل لصافي األربا  

نقطة للربع  ٧٨، و٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٢٤مقابل  ٥١٠٢

نثقثطثة  ٧٢. وبلغ مؤشر التفاؤل لعدد الثعثامثلثيثن ٥١٠٤الثالث من عام 

نقطة عنه في الثربثع  ٠٤، منخفضاً بمقدار ٥١٠٢للربع الثالث من عام 

 نقطة عن مستواة قبل عام من اآلن. ٠٥السابق من العام و

وأبدت شركات القطاع الصثنثاعثي مسثتثويثات تثفثاؤل أعثلثى إزاء بثيثئثة 

مثقثارنثة بثالثربثع السثابثق مثن  ٥١٠٢األعمال في الربع الثالث من عام 

٪ من الشركات المشاركة إلى أن م ال يتوقعثون أن ٧٩العام  حيث أشار 

يواج وا أي معوقات لعمليات أعثمثالث ثم خثالل الثربثع الثثثالثث مثن عثام 



5  
www.alahli.com 

وأبدس قطاع الصناعات غير البتروكيماوية مستويات تثفثاؤل أدنثى عثلثى 
  ٥١٠٢أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي للربع الثالثث مثن عثام 

نقطة للربثع  ٧٨وهبط مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاع الفرعي من 
 ٧٩إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٩و ٥١٠٤الثالث من عام 

. وتثراجثعثت الثمثكثونثات الثخثمثسثة ٥١٠٢نقطة للربع الثالثث مثن عثام 
، وخسثر ٥١٠٢للمؤشر في الربع الثالث مقابل الربع الثثثانثي مثن عثام 

 ٤٩نقطة  ليبلغ  ٩٠نقطة من  ٠٢مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات 
، فثي حثيثن هثبثط مثؤشثر تثفثاؤل ٥١٠٢نقطة في الربع الثالث من عام 
نقطة على أسثاس ربثع  ٢٢نقاط إلى  ٢األعمال للطلبات الجديدة بمقدار 

نقاط للربع الثثثانثي مثن  ٧سنوي. وتراجع مؤشر تفاؤل أسعار البيع من 
نقاط لثلثربثع الثثثالثث مثن الثعثام. وبثنثاًء عثلثى  لثك،  ٤إلى  ٥١٠٢عام 

تراجعت التوقعات لمثكثونثا األربثا  والثتثودثيثف. وهثبثط مثؤشثر تثفثاؤل 
نثقثطثة وهثبثط مثؤشثر  ٤٤نقطة إلى  ٠٠األعمال لصافي األربا  بمقدار 

نثقثطثة عثلثى أسثاس ربثع  ٧٠نقثطثة إلثى  ٠٨التفاؤل للتوديف بمقدار 

 سنوي لكال المؤشرين.

 

 قطـاع اإلنشـاء .2

سجل قطاع اإلنشاء تراجعاً في مستويات التفاؤل ليبلغ أدنى مسثتثوس لثه 

، نتيجثة لثعثدم تثوفثر مشثاريثع جثديثدة. ٥١١٦من  الربع الرابع من عام 

نقطة للربع الثثثالثث  ٧٨وهبط المؤشر المركب لتفاؤل أعمال القطاع إلى 

نقطثة  ٤٤، و٥١٠٤نقطة للربع الثالث من عام  ٤٦من  ٥١٠٢من عام 

. وسثجثل مثؤشثرا تثفثاؤل األعثمثال لثحثجثم ٥١٠٢للربع الثاني من عام 

نقطة عثلثى الثتثوالثي لثلثربثع  ٤٦نقطة و ٤٤المبيعات والطلبات الجديدة 

نثقثطثة الثمثسثجثل  ٢٥، مثتثراجثعثان عثن مسثتثوس٥١٠٢الثالث من عام 

. وهثبثط مثؤشثر تثفثاؤل األعثمثال ٥١٠٢للمكونين للربع الثاني من عام 

نثقثطثة  ٥١إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٥٧ألسعار البيع من 

للربع الثالث من العام. وبناًء على  لك، هبطت التنبؤات لصافي األربثا ، 

 ٧٨إلثى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٩مع تراجع المؤشر من 

نقطة للربع الثالث من العام. وضعفت توقعات التثودثيثف قثلثيثالً، لثيث ثبثط 

نقطة علثى أسثاس ربثع  ٧٦مؤشر التفاؤل للتوديف بمقدار نقطتين إلى 

 .٥١٠٢سنوي للربع الثالث من عام 

إال أن التوقعات لبيئة األعمال تحسنت مقارنة بالربع السابق من العام، 
د ور أي عوامل سلبية تؤثر ٪ من شركات اإلنشاء بعدم ٩٧إ  أفادت 

، مقارنة مع ٥١٠٢على عمليات األعمال في الربع الثالث من عام 

٪ من الشركات ٠٠. وأفادت ٥١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٤٧ 
المشاركة من القطاع بأن ا قد تتأثر بنق  وارتفاع تكلفة العمالة 

٪ من الشركات قلق ا إزاء المنافسة  ٧الماهرة، في حين أبدت نسبة 

 ٪ من الشركات من تأثير تقلبات أسعار النفط.٩وتخوفت نسبة 

٪ من الشركات أن تقدم على االستثمار في توسعة األعمال ٤٤وتعتزم  
٪ للربع الثاني من ٢٠مقارنة مع  ٥١٠٢في الربع الثالث من عام 

 نفس العام.
 

 قطـاع التجـارة والفنادق  .3

تراجعت التوقعات لقطاع التجارة والفنادق فثي الثربثع الثثثالثث مثن عثام 

تراجعاً قليالً مقارنة بربع العام السابق نتيجة للعطلة الصثيثفثيثة،  ٥١٠٢

وإن جاء أفضل قليالً عن المستوس المسجل قثبثل عثام مثن اآلن  وبثلثغ 

، ٥١٠٢نقطة للربع الثالث مثن عثام  ٧٥مؤشر تفاؤل األعمال بالقطاع 

نقطة للربع الثثثالثث  ٥٨، و٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٧٩مقابل 

. وتراجع كثال مثؤشثرا الثطثلثب، فسثجثل مثؤشثر تثفثاؤل ٥١٠٤من عام 

نقطة، فثي حثيثن  ٧٧نقاط إلى  ٤األعمال لحجم المبيعات هبوطاً بمقدار 

نقطثة. أيضثاً  ٤٧نقاط ليسجل  ٧انخفض مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 

تراجعت قليالً التوقعات ألسعار البيع، وهبط مؤشر تفاؤل األعثمثال لث ث ا 

نقاط لثلثربثع  ٠١إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٠٤المكون من 

الثالث من العام. وانخفض مؤشر تفاؤل األعثمثال لصثافثي األربثا  مثن 

نقطة للربع الثثثالثث مثن  ٧٧إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٧٨

العام. وش دت التوقعات للتثودثيثف إسثتثقثراراً، وارتثفثع مثؤشثر تثفثاؤل 

نقطة للربع الثاني من عثام  ٧٧األعمال لعدد العاملين ارتفاعا طفيفا من 

 .٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٧٨إلى  ٥١٠٢

وتعززت توقعات شركات قطاع التجارة والفنادق لبيئة اإلعمال، حيث 
٪ من الشركات المشاركة بعدم توقع أن تجابه أي معوقات ٩٥أفادت 

٪ للربع ٢٧، مقارنة مع ٥١٠٢لعمليات ا في الربع الثالث من عام 
٪، وتوفر/تكلفة العمالة ٠٥. وشكلت المنافسة ٥١٠٢الثاني من عام 

 ٪ كأهم مصادر رئيسية للقلق للشركات المشاركة من القطاع. ٦الماهرة 

٪ من الشركات المشاركة في المسح من قطاع التجارة ٤٠وتخطط 
والفنادق االستثمار في توسعة األعمال خالل الربع الثالث من عام 

 .٥١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٤٤، مقارنة مع نسبة ٥١٠٢
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وش دت توقعات األعمال لحجم المبيعات وأسعار البيع استقرارا عند 
نقاط على  ٠١نقطة و ٥١مستويات الربع السابق من العام مسجلة 

نقاط ليسجل  ٠١التوالي. وفقد مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة 
. بيد أن مؤشر التفاؤل لصافي ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٥١

نقطة  ٠٢األربا  قد تعزز، وزاد مؤشر التفاؤل لصافي األربا  من 
نقطة للربع الثالث من عام  ٥١إلى  ٥١٠٢للربع الثاني من عام 

،. ه ا في حين تراجعت توقعات التوديف، لي بط مؤشر التفاؤل ٥١٠٢
نقطة  ٧١إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤١ل  ا المكون من 

 للربع الثالث من العام.

 قطـاع النقـل والتخـزين واالتصـاالت .4

هبط مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع النقل ألدنى مستوس له من  
، ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٧٥إنشاء ه ا المسح متدنياً من 

نقطة  ٥٧، حيث بلغ المؤشر ٥١٠٤نقطة للربع الثالث من عام  ٤٤و
.  وتراجع مؤشرا الطلب، حيث انخفض ٥١٠٢للربع الثالث من عام 

نقطة للربع الثاني من  ٤٢مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات من 
نقطة في الربع الحالي، في حين سجل مؤشر  ٧٢إلى  ٥١٠٢عام 

 ٧٨نقاط من مستوس  ٤تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة هبوطاً بمقدار 
. غير أن التوقعات ألسعار البيع ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام 

نقاط للربع الثاني من عام  ٧تحسنت، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل من 
نقاط للربع الثالث من العام. أيضاً تراجعت التوقعات  ٦إلى   ٥١٠٢

نقطة للربع الثاني من عام  ٤٥للربحية، مع انخفاض مؤشرها من 
نقطة للربع الثالث من العام. أيضاً ضعفت توقعات  ٥٨إلى  ٥١٠٢

نقاط من  ٢التوديف كما يتضح من انخفاض مؤشر التفاؤل له بمقدار 
نقطة للربع الثالث من  ٥٨إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٧٧

 .٥١٠٢عام 

وعلى النقيض من التراجع العام في مكونات مؤشر التفاؤل للقطاع، 
ش دت توقعات بيئة األعمال في قطاع النقل ارتفاعا كبيراً للربع الثالث 

٪ من المشاركين في المسح من القطاع ٧٥، حيث أفاد ٥١٠٢من عام 
أن م ال يتوقعون أي معوقات لعمليات أعمال م في الربع الثالث من عام 

. وتمثلت أهم ٥١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٤٨، مقارنة مع ٥١٠٢
مصادر القلق لبقية شركات القطاع في توفر/ تكلفة العمالة الماهرة وفقاً 

٪ من المشاركين، تلي ا تقلبات أسعار النفط التي يرجح أن ٠٢إلفادة 

 ٪ من الشركات.٧تؤثر سلباً على نسبة 

 تجـارة الجمـلة والتجـزئـة  أ.

أد ر المسح مستويات تفاؤل أضعف لدس شريحة التجارة للربع الثثثالثث 
مقارنة مع الربع السابق من العام، ولكن أبدت شثركثات  ٥١٠٢من عام 

ه ة الشريحة توقعات أفضل عند المقارنة عثلثى أسثاس سثنثوي، حثيثث 
نقطة  لثلثربثع الثثثالثث  ٧٩سجل المؤشر المركب لتفاؤل األعمال للقطاع 

 ٥٨و  ،٥١٠٢نقطة للربع الثثانثي مثن عثام  ٤٠مقابل  ٥١٠٢من عام 

لثتثفثاؤل ا. وفي حين ضعفت مؤشرات ٥١٠٤نقطة للربع الثالث من عام 

لمكونات الطلب وصافي األربا ، يتوقع للتوديف أن يكون أفضثل حثاالً. 
 ٤٤نثقثاط إلثى  ٤وهبط مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيثعثات بثمثقثدار 

نثقثطثة. ويثرجثح  ٢١نقاط ليسجل  ٧نقطة، وفقد مؤشر الطلبات الجديدة 
ألسعار البيع أن تبقى مستقرة، مع هبوط مؤشر التفثاؤل لث ث ا الثمثكثون 

نقاط. ول لك، انخفضت التوقعات لصافثي األربثا   ٠١نقاط إلى  ٢بمقدار
 ٤٧كما يشير إلى  لك هبوط مؤشر تفاؤل األعمال للمكون من مستثوس 

نثقثطثة لثلثربثع  ٧٩إلثى  ٥١٠٢نقطة المسجل في الربع الثاني من عام 
الثالث من العام. ورغم  لك الضعف في الثتثوقثعثات، تثحثسثنثت تثوقثعثات 

نثقثطثة  ٧٧التوديف بارتفاع مؤشر تفاؤل األعمال لعدد الثعثامثلثيثن مثن 
نثقثطثة لثلثربثع الثثثالثث مثن عثام  ٤٠إلثى  ٥١٠٢للربع الثاني من عام 

٥١٠٢. 
 قطـاع الفنادق   ب.

هبطت توقعات قطاع الفنادق الفرعي إلى أدنى مستوس من  بدء المسح 
، وبلغ مؤشر تفاؤل األعمال المركب ٥١٠٧في الربع األول من عام 

نقطة  ٥٧، مقارنة مع ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٥١للقطاع 
. ٥١٠٤نقطة للربع الثالث من عام  ٥٨، و٥١٠٢للربع الثاني من عام 



7  
www.alahli.com 

 القـطـاع المـاليأ.

أد ر مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع المال الفرعي تقدماً عن 
مستواة قبل عام من اآلن، إال أنه تراجع علي أساس ربع سنوي. وهبط 

نقطة  ٤١نقطة ليبلغ  ٥١مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات بمقدار 
 ٩١نقاط ليسجل  ٠١وانخفض مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة بمقدار 

نقطة  في  ٥١نقاط ليسجل  ٥١نقطة. وفقد مؤشر التفاؤل ألسعار البيع 
نقطة ليصل إلى  ٤١حين هبط مؤشر التفاؤل لصافي األربا  بمقدار 

نقاط إلى  ٠١نقطة، بينما ارتفع مؤشر التفاؤل للتوديف بمقدار  ٤١

 نقطة. ٤١

 العـقــارات ب. 

حقق مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع العقارات الفرعي تقدماً 
مقارنة بكٍل من الربع السابق من العام ونفس الربع من العام السابق. 
ويمكن أن ُيعزس التحسن في مستوس الربع السابق من العام الماضي 

الحادة في التفاؤل بشأن حجم المبيعات المدفوعة بتوقعات   للزيادة
الحصول على مشاريع وطلبات جديدة  حيث ارتفع مؤشر تفاؤل 

 ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٥٨األعمال لحجم المبيعات من 
نقطة للربع الثالث من العام. وتراجعت مؤشرات التفاؤل  ٩١ليسجل 

نقاط لكٍل من  ٤للطلبات الجديدة، وأسعار البيع، والتوديف بمقدار 
نقطة على التوالي. وبقى مؤشر  ٧٩، و٥٨، و٤٨المكونات، لتسجل 

نقطة للربع الثالث من عام  ٩١التفاؤل للربحية مستقراً عند مستوس 

٥١٠٢. 

بيد أن توقعات االستثمار في توسعة األعمال أبدت تراجعاً، إ  يعتزم  
٪ من المشاركين االستثمار في توسعة األعمال خالل الربع الثالث ٧٥

 .٥١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٢١، مقابل ٥١٠٢من عام 

 

 القطـاع المـالي، والعقـاري وخدمـات األعمـال .5

سجل مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات 
نقطة، محتالً مرتبة القطاع األكثر تفاؤالً من كافة القطاعات  ٤١األعمال 

الرئيسية. وتعززت التوقعات على أساس سنوي )مؤشر تفاؤل مركب 
(، مع انخفاض على أساس ٥١٠٤نقطة للربع الثالث من عام  ٧١بلغ 

(. وخسر مؤشر ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٤٨ربع سنوي )
نقطة عن مستواة للربع السابق من العام ليسجل  ٠٠حجم المبيعات 

  في حين هبط مؤشر تفاؤل ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٤٧
نقطة عنه في الربع السابق من  ٠٤األعمال للطلبات الجديدة بمقدار 

. أيضاً تراجعت ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٤٨العام ليصل إلى 
نقطة للربع  ٥٩التوقعات ألسعار البيع، وانخفض مؤشر التفاؤل له من 

نقطة للربع الثالث من العام. وعلى  ٥٠إلى  ٥١٠٢الثاني من عام 
نسق مماثل، تراجعت التوقعات للربحية مع هبوط مؤشر التفاؤل لصافي 

نقطة للربع  ٤٩إلى  ٥١٠٢نقطة للربع الثاني من عام  ٢٩األربا  من 
. وأد رت توقعات التوديف تحسناً طفيفاً، إ  ٥١٠٢الثالث من عام 

نقطة للربع الثاني من عام  ٤٥ارتفع مؤشر التفاؤل ل  ا المكون من 

 نقطة للربع الثالث من العام. ٤٤إلى  ٥١٠٢

وزادت نسبة الشركات المشاركة في المسح والتي تفيد بعدم توقع أن 
٪ للربع الثاني من ٢٦تتأثر أعمال ا بعوامل سلبية في الربع الثالث من 

٪ للربع الثالث من نفس العام، مما ينبأ بتوقعات ٩٧إلى  ٥١٠٢عام 
أفضل لبيئة األعمال. وشكل تأثير تقلبات أسعار النفط مصدر قلق 

٪ من المشاركين من ه ة الشريحة. في حين شكلّت ٦رئيسي لنسبة 
المنافسة وتوفر العمالة الماهرة مصدري قلق م مين لدس الشركات 

 المشاركة.

٪ من الشركات ٧٢أيضاً أبدت توقعات االستثمار تراجعاً، حيث تعتزم  
المشاركة في المسح االستثمار في توسعة األعمال في الربع الثالث من 

 .٥١٠٢٪ للربع الثاني من العام ٢٩، مقابل ٥١٠٢عام 
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، ٥١٠٢يخططون لنشاطات توسعة أعمال م خالل الربع الثالث من عام 

٪ في الربع السابق من العام. وأبدس قطاع اإلنشاء ٤٦مقارنة مع 

والتجارة والفنادق أكبر قدر من التفاؤل إزاء خطط توسعة األعمال، 

٪ على التوالي للشركات التي تعتزم االستثمار في ٤٠٪ و ٤٤بنسبة 

 نشاطات توسعية في ربع العام الجاري.

 تحـديـات األعمـال

أبدس المشاركون في المسح من قطاع النفط والغاز قدر أعلى قليالً من 

٪ من ٢٧التفاؤل مقارنة بالربع السابق من العام  حيث أفاد حوالي 

المشاركين من القطاع أن عمليات أعمال م لن تتأثر بأي عوامل سلبية 

٪ من م في الربع الثاني من ٢١خالل ه ا الربع من العام مقارنة مع 

. وتمثلت التحديات الرئيسة التي أوردت ا األعمال المشاركة ٥١٠٢عام 

٪، يليه عدم توفر/ تكلفة العمالة ٧١في تأثير تقلبات أسعار النفط 

٪. وشملت المعوقات األخرس بطئ تطور األوضاع بالسوق، ٨الماهرة 

٪ ٧وانخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات، والمنافسة وفقاً إلفادة 

 لكل عنصر.

 

 

 

 خدمات األعمال ج. 

ش د قطاع خدمات األعمال الفرعي هبوطاً طفيفاً للتوقعات مقارنة مع 
ربع العام السابق، و لك أساساً نتيجة لتراجع حاد في مؤشرات تفاؤل 
األعمال ألسعار البيع والطلبات الجديدة. وهبط مؤشر التفاؤل ألسعار 

، ٥١٠٢نقطة في الربع الثاني من عام  ٩٠نقطة من  ٥٧البيع بمقدار 
 ٠٨في حين سجل مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة هبوط بمقدار 
 ٥١نقطة. واتسمت توقعات أسعار البيع باالستقرار، وبلغ المؤشر 

نقطة للربع الثاني من  ٥٠مقابل  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام 
 ٠١العام. أيضاً انخفضت توقعات الربحية، مع هبوط المؤشر بمقدار 

نقطة للربع الثالث من العام. بيد أن التفاؤل إزاء التوديف  ٤٠نقاط إلى 
نقطة للربع  ٤٨ش د تحسناً، وارتفع مؤشر التفاؤل لعدد العاملين إلى 

 نقطة للربع الثاني من العام. ٤٤مقابل  ٥١٠٢الثالث من عام 

 خـطط االستثمار

٪ من ٤٧وفيما يخ  خطط االستثمار في توسعة األعمال، أفادت نسبة 

الشركات المشاركة في المسح من قطاع النفط والغاز أن ا بصدد 

٪ في ٤١االستثمار في نشاطات توسعية في ه ا الربع من العام، مقابل 

. ومن ناحية أخرس، أبدت نسبة أعلى       ٥١٠٢الربع الثاني من عام 

٪( ح رها وأفادوا أن م لن يقدموا على أي استثمارات في توسعة ٢١)

 األعمال خالل ه ا الربع من العام.

وجاء التفاؤل إزاء االستثمار في توسعة األعمال للقطاعات غير 

٪ من المشاركين في المسح إلى أن م ٧٧النفطية أدنى، إ  أشار 
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 العوامل التي تؤثر على األعمال في القطاعات غير النفطية

3%

4%

7%

8%

69%

 …الطلب على المنتجات 

تأثير أسعار النفط

المنافسة

تكلفة العمالة الماهرة  توفر

ال توجد عوامل سلبية

إجمالي التحديات غير النفطية
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 ملحـق

 قـطـاع النفط والغاز

 حجـم المبيـعات

سجل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات بقطاع النفط والغاز أدنى 
، مقارنة مع ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٥١مستوس له وبلغ 

٪ من ٤١نقطة للربع الثاني من العام. وفي حين توقعت نسبة  ٧٢
المبيعات، مرتكزة على   الشركات المشاركة في القطاع زيادة في حجم

توقع المزيد من الطلبات والمشاريع الجديدة، توقعت نسبة مماثلة  

 استقرار ه ا المكون.

 

 مسـتوس أسـعار البيـع

 

نقطة للربع  ٧-واصل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع ال بوط مسجالً 

، من صفر نقطة للربع الثاني من العام. وفي ٥١٠٢الثالث من عام 

٪ من المشاركين في المسح توقعت إستقراراً، ٧٧حين أن نسبة كبيرة 

 ٪ أسعار بيع أدنى نتيجة للمنافسة.٠٧توقعت نسبة 

 

 

 تــأثـيــر سـيـاسـات العـمـل علـى بيئة األعـمــال

إجابات  ٥١٠٢سّجل مسح تفاؤل األعمال للربع الثالث من عام 

 المشاركين فيما يتعلق بتأثير قوانين العمل على عمليات أعمال م.

وجاءت نسبة المشاركين ال ين أفادوا بأن قوانين العمل الجديدة لن 

٪ مقاربة بتلك المسجلة ٧٧يكون ل ا تأثير سلبي على عمليات م بمقدار 

 .٥١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٩٩بنسبة 

وتشمل المخاوف األكبر المؤثرة على مجتمع األعمال نتيجة لقوانين 

 العمل ما يلي:

  األندمة/ اإلجراءات الثحثكثومثيثة: مثثثلثت الثمثخثاوف الثمثرتثبثطثة

٪ من المشاركين خالل ٥٠بالتأشيرات والسعودة، تحديات لنسبة 

٪ لثلثربثع الثثثانثي مثن عثام ٠١) ٥١٠٢الربع الثثثالثث مثن عثام 

٥١٠٢.) 

  من الشركات أن ٧توفر العمالة الماهرة: أوضحت نسبة أدنى ٪

توفر العمالة الماهرة يمثل مصدر قلق ألعمال م خالل الربع 

 ٪ للربع السابق من العام.٠٦مقارنة مع  ٥١٠٢الثالث من عام 

 تفاع تكلفة العمالة: شّكل ه ا التحدي مصدر قلق رئيسي ار

 ٪ لربع العام السابق.٤٪ من المشاركين، مقارنة مع ٢لنسبة 
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 القطـاعات غير النفطية

 حجـم المبيـعات

واصل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات ال بوط للربع الثثثالثث عثلثى 
، من مسثتثوس ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٤٥التوالي ليصل إلى 

نقثطثة لثلثربثع الثثثانثي مثن الثعثام.  ٢٧نقطة للربع األول من العام و ٢٨
وعلى الرغثم مثن هث ا اإلنثخثفثاض  تثوقثعثت نسثبثة أعثلثى مثن نصثف 

٪ من شركات القطاعات غير الثنثفثطثيثة زيثادة فثي ٢٩المشاركين بلغت 
حجم المبيعات نثتثيثجثة لثتثوقثع الشثركثات الثحثصثول عثلثى الثمثزيثد مثن 
المشاريع/ الطلبات الجديدة، خاصة تثلثك الثنثاتثجثة عثن خثطثط تثوسثعثة 
األعمال وارتفاع المبيعات خثالل مثوسثم االحثتثفثاالت والثعثطثالت. ومثن 

٪ من المشاركين أن ال يطرأ تغثيثيثر فثي أحثجثام ٧١ناحية أخرس، توقع 

 المبيعات لدي م خالل الربع الجاري من العام.

 الطـلبـات الجـديـدة

بعد أن ش د مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة شيء من االستقرار 
نقطة للربع الثالث من العام.  ٤٧في الربع السابق من العام، هبط إلى 

٪ من المشاركين زيادة في حجم الطلبات ٢٩وتوقعت غالبية بنسبة 
لدي ا، نتيجة للمشاريع الجديدة الناتجة عن نشاطات توسعة األعمال، 
وعمالء جدد، والمزيد من الطلبات، خاصة  في موسم الصيف. ومن 

٪ من المشاركين ال ين شمل م المسح استقرارا ٧٢ناحية أخرس، يتوقع 

 في مستويات الطلبات الجديدة لدي م.

 صـافي األربـا 

أسفر انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع عن هبوط في مؤشر تثفثاؤل 
نقطة ل ث ا الثربثع مثن الثعثام.  ٥٧األعمال لمكون صافي األربا  ليصل 

٪ من المشاركين في قطاع النثفثط والثغثاز ٤٧غير أن نسبة غالبة بلغت 
أفادوا بتوقع م تحسناً فثي األربثا  نثتثيثجثة الرتثفثاع حثجثم الثمثبثيثعثات 

٪ من المشاركثيثن هثبثوطثاً ٥١والطلبات الجديدة، في حين توقعت نسبة 
في األربا  جراء ارتفاع تثكثلثفثة الثمثشثاريثع، وتثراجثع عثدد الثعثمثالءـ 

 وانخفاض أسعار البيع.

 عـدد العاملين

 

 

 

 

 

 

 

  

نقاط ليصل إلى  ٧انخفض مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين بمقدار 
نقطة للربع الثاني  ٥٧مقابل  ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٥١

٪ من المشاركين أن يستقر ٧١. وتتوقع أغلبية بنسبة ٥١٠٢من عام 
٪ من ٥٢عدد العاملين لدي م عند مستوياته الحالية، في حين يتجه 

المشاركين لزيادة عدد العاملين للوفاء بالطلبات الجديدة والمشاريع 

 جديدة.
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 عـدد العاملين  

 

هبط مؤشر تفاؤل األعمال لعدد المستخدمين على أساس سنوي وربع 
. وأفادت معدم ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٧٨سنوي ليصل إلى 

٪ باستقرار عدد العاملين لدي م على ما هو ٢٨األعمال المشاركة 
٪ من الشركات المشاركة زيادة عدد العاملين ٤١عليه، في حين تعتزم 

لدي ا خالل ه ا الربع من العام لتلبية متطلبات األعمال الجديدة والمزيد 

 من المشاريع/ الطلبات.

 مسـتوس المخـزون

انفرد مؤشر تفاؤل األعمال لمثكثون مسثتثوس الثمثخثزون بثأنثه الثمثكثون 

نثقثطثة لثلثربثع  ٧٤نقطة ليصل إلى  ٥الوحيد ال ي سجل ارتفاعا بمقدار 

٪ من المشاركين فثي ٢٤. وتوقعت أغلبية بنسبة ٥١٠٢الثالث من عام 

٪ مثن ٤١المسح أن يبقى مستوس المخزون دون تغيير، في حين يعتزم 

المشاركين زيادة مستويات المخزون لثديث ثم لثتثلثبثيثة ارتثفثاع الثطثلثبثات 

 الجديدة الناتجة عن الطلب الموسمي وإعداداً للمشاريع الجديدة.

 

 

 

 مسـتوس أسـعار البيـع

 

هبط قليالً مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع على أساس سنوي وربع 
. وتوقعت ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام  ٠٥سنوي ليصل إلى 

٪ من المشاركين ال ين شمل م المسح أن تبقى ٧٤غالبية بنسبة 
٪ من ٠٦أسعارهم مستقرة خالل ه ا الربع من العام، في حين أفاد 

المشاركين توقع ارتفاع في أسعار بيع م. وشملت األسباب التي أوردها 
المشاركون لزيادة األسعار إضافة خطوط إنتاج جديدة، والمزيد من 
األعمال نتيجة لالرتفاع الموسمي للطلب، ولتغطية التكاليف الزائدة 

 لتكاليف التشغيل.

 صـافي األربـا 

 ٧٦نقاط إلثى  ٠١انخفض مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربا  بمقدار 

. وتوقعت أغثلثبثيثة مثن الثمثشثاركثيثن ٥١٠٢نقطة للربع الثالث من عام 

٪ زيادًة في الربحية نتيجة لزيادة في حجم المبيعات، وبفثضثل ٢٢بنسبة 

٪ مثن اإلعثمثال فثي ٠٩المزيد من المشاريع والطلبات الجديدة. ويتوقع 

القطاعات غير النفطية هبوطاً في األربا  نتيجثة النثخثفثاض الثمثبثيثعثات 

 وارتفاع التكاليف مثل تكاليف اإلنتاج ومستحقات ومكافئات العاملين.
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