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  هبط مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع  النفط والغاغال لغلغربغع

 ٠٦-، وقد المس أدنى مستوى له مسغالغ   ٦١٠٢األول من عام 

نقطة؛ وظل مؤشرا تفاؤل األعمال ألسعار البيع وصافي األرباح 

 ضمن النطاق السالب.

  انخفض مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاع غير النفطي عغلغى

نغقغطغة فغي الغربغع  ٦٢أساس ربعي وسنوي على حٍد سواء، إلى 

 ؛ كما تراالعت معظم مكونات المؤشر.٦١٠٢األول من عام 

  برل قطاع النقل بصفته القطاع األكثر تفاؤال  بين كافة القطغاعغات

خ ل هذا الربع من العام، في حين أن القطاع الصناعي انخفض 

 .٦١٠٢إلى أدنى مستوى تفاؤل خ ل الربع األول من عام 

  ال تلال المنافسة وتأثير انغخغفغاض أسغعغار الغنغفغط يشغكغ ن أهغم

 مصدر قلق للشركات السعودية.

   رغم تراالع مستويات التفاؤل، إال أن شركات الغقغطغاع الغنغفغطغي

وغير النفطي أبدت مستويات تفاؤل أفضل إلاء االسغتغثغمغار فغي 

 توسعة األعمال.

2 

3 

4 

9 

9 

8 

 



2 

 قطاع النفط والغاز
بغشكل  ٦١٠٢أبدت أسعار النفغط الخغام توقعغات غغير متفاخلغة خغ ل عغام 

عام، حيث من المتوقع أن تستمر وفرة العرض خ ل أغلب شغوور العغام 
. وفي الوقت الراهن، ٦١٠٢قبل العودة ل تلان في الربع الرابع من عام 

مليون برميل يوميا ، وذلك قبل أن  ٦تالاول إنتاج النفط الخام الطلب بنحو 
تضيف إيران كميات كبيرة لسوق النفط إذا تم رفع العقوبغات عنوغا. ومغن 
الانب الطلغب، نالغد أن االقتغصاد الغصيني يعغد مغن أكغبر مغستولكي النفغط 
عالميا. ووفقا لمؤشر مديري المغشتريات للمنتالغات الغصناعية والخغدمات 
للغغصين، فمغغن المغغرالس أن يغغستمر النغغشاط الغغصناعي فغغي التبغغاطؤ للغغشور 

، ممغا يليغد القلغق ٦١٠٢العاشر على التوالي في شغور ديغسمبر مغن عغام 
حيال مستويات الطلب. إضافة إلى ذلغك، فغ ن فغصل الغشتاء الغدافي نغسبيا  
في الواليات المتحدة األمريكية، أدى إلى تدني طلب على الطاقغة ال لمغة 

 ٢٢٫١٦للتدفخة. وهبط بشدة المتوسط الشوري لسعر سغلة نفغط أوبغك مغن 
دوالر  ٢١٫٢١إلغغى  ٦١٠٢دوالر للبرميغغل فغغي شغغور أكتوبغغر مغغن عغغام 

دوالر للبرميغغل فغغي شغغور  ٦٦٫٢٢للبرميغغل فغغي شغغور نوفمغغبر، ثغغم إلغغى 
ديغغسمبر مغغن نفغغس العغغام. وإلاء توتغغر الع قغغات بيغغن الغغسعودية وإيغغران 
مؤخرا ، فقد أصبس هناك االماع واسع النطاق في أوساط المستثمرين بغأن 
ذلك سيؤدي إلغى المليغد مغن امغدادات النفغط، وليغس العكغس. ونظغرا  ألن 
الغغسعودية وإيغغران مغغن األعغغضاء الرخيغغسيين فغغي أوبغغك، فمغغن المغغرالس أن 
التوتر في الع قات الدبلوماسغية بينومغا سغيحول دون التوصغل إلغى اتفغاق 
على نوج السياسغة الواالغب اتباعوغا انوغاء الوفغرة فغي العغرض. وعغ وة 
على ذلك، فمن المفترض أن النلاع على الحغص  فغي سغوق النفغط بيغن 
الغغسعودية ومنتالغغي النفغغط الغغصخري فغغي الواليغغات المتحغغدة األمريكيغغة أن 
تكغغون لوغغا تغغأثيرات سغغاحقة علغغى إنتغغاج النفغغط الغغصخري المرتفغغع التكلفغغة 
وبالتغغالي تعيغغد الغغسوق لحالغغة ااتغغلان، بيغغد أن منتالغغي النفغغط الغغصخري 
بالواليات المتحدة األمريكية فيمغا يبغدو قغد أثبتغوا أنوغم يتمتعغون بقغدر مغن 

 المرونة تالاه األسعار المتدنية أكبر بكثير مما كان متوقعا. 
 

وحافظغت الغغسعودية علغغى حغغصتوا فغغي سغغوق النفغغط الخغغام بغغض  مغغستوى 
مليغون برميغل يوميغا  منغذ الربغع الثغاني مغن عغام  ٠١٫٦قياسي بلغ تقريبغا  

. إضافة إلى ذلك، وعقغب تغصاعد التوتغر بيغن الغسعودية وإيغران، ٦١٠٢
خفغغضت المملكغغة أسغغعار النفغغط الخغغام للمغغشترين األوروبييغغن الغغذين كانغغت 
تربطوم ع قات وثيقة ب يران قبل أن يتغم اسغتبعادها مغن األسغواق الماليغة 

 العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن  ٦١٠٢وكغغشف مغغسس مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال للربغغع األول مغغن عغغام 
شركات القطاع النفطي السعودي أبدت حذرا  إلاء التوقعات للربع األول، 
مع مليغد مغن الوبغوط لقغراءة المؤشغر المركغب للقطغاع ككغل إلغى النطغاق 

نقطغة للربغع األول مغن  ٠٦-السالب، مساللة أدنى مستوياتوا عند مستوى 
. ٦١٠٢نقغغغاط للربغغغع الرابغغغع مغغغن عغغغام  ٢-، مقارنغغغة مغغغع ٦١٠٢عغغغام 

٪ مغن الغشركات ٦٢وانخفضت كافة مكونات المؤشر المركغب. وتوقعغت 
القطاع النفطغي المغشاركة تراالغع أسغعار البيغع فغي الربغع األول مغن عغام 

، نتيالغغة للوبغغوط فغغي أسغغعار النفغغط عالميغغا ، والمنافغغسة، وقلغغة توفغغر ٦١٠٢
٪ من الشركات أن ترتفع األسعار، ممغا ٠٦مشاريع الديدة. وتوقعت نسبة 

نقطغة. ونتيالغة انخفغاض  ٦٢-نتج عنغه تغدني مؤشغر التفغاؤل، حيغث بلغغ 
نقطغة، مغع  ٧-أسعار البيغع، بلغغ مؤشغر تفغاؤل األعمغال لغصافي األربغاح 

٪ أن تنخفض مستويات الربحية لديوم. وبلغ مؤشغر ٢١توقع أغلبية بنسبة 
، مقارنغة مغع ٦١٠٢نقاط للربع األول مغن عغام  ٠١التفاؤل لعدد العاملين 

٪ مغغن المغغشاركين ٦١، وأبغغدى ٦١٠٢نقطغغة للربغغع الرابغغع مغغن عغغام  ٦٦
رغبتوم فغي توظيغف المليغد مغن العغاملين بفغضل توقعغات اليغدة ل عمغال 

٪ أن تتراالغع ٦١والحصول على مشاريع الديدة، في حيغن توقعغت نغسبة 
 أعداد العاملين لديوم.

 

وضعفت التوقعات لبيخة األعمال منغذ الربغع الثغاني للعغام الماضغي، حيغث 
٪ أنغه ال توالغد أي معوقغات لعملياتوغا ٦٢توقعت نسبة قليلة من الشركات 

٪ للربع الرابع من عام ٢٤، مقارنة مع ٦١٠٢خ ل الربع األول من عام 
. وظل تأثير أسغعار النفغط يمثغل مغصدر القلغق الرخيغسي للغشركات ٦١٠٢

٪ من الشركات المشاركة. ٦١المشاركة من هذا القطاع كما أوردته نسبة 
وتمثلت مصادر القلق األخرى بالنسبة للشركات المشاركة من هذا القطاع 

 ٪.٧٪ واألنظمة والقوانين الحكومية ٦٠في المنافسة 
 

وأبدت شغركات قطغاع النفغط والاغال تفغاؤال  إلاء ااسغتثمار، حيغث تتوفغر 
٪ مغغن شغغركات القطغغاع خغغ ل الربغغع ٦٦خطغغط توسغغع فغغي األعمغغال لغغدى 

 ٪ في الربع الرابع من العام السابق.٦١، مقابل ٦١٠٢األول من عام 
 

 ٥١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع الرابع من 
الاء األداء االقتصادي لشركات القطاع غير النفطغي والاغال خغ ل الربغع 

٪ ٦٢مماث   لتوقعات هذه الشركات، حيث توقعغت  ٦١٠٢الرابع من عام 
٪ تراالعغغا  فيغغه فغغي ٦٢مغغن الغغشركات ليغغادة فغغي حالغغم المبيعغغات وتوقعغغت 

٪ من الشركات شغودت ٢٦، مقارنة مع نسبة ٦١٠٢الربع الرابع من عام 
بالفعل إرتفاعا  في حالم مبيعاتوا، نتيالة لمشاريع الديدة والليادة فغي عغدد 

٪ سغاللت تراالعغا  فغي ٢٦الطلبات الناتالة عغن خطغط توسغعة األعمغال، و
حالم مبيعاتوا. وعلى نحٍو مماثل، الاء األداء فيمغا يتعلغق بالربحيغة مقاربغا  

٪ من الشركات بتراالع ربحيتوا، في حيغن كغشفت ٦٢للتوقعات، إذ تنبأت 
٪ من الغشركات عانغت مغن هبغوط الربحيغة. وبلاغت ٢١النتاخج الفعلية أن 

٪ مقارنغة بنفغس النغسبة ٦١نسبة الشركات التي توقعت ليادة في األربغاح 
 .٦١٠٢خ ل الربع الرابع من عام 

  من الشركات إرتفاعا  في حالم مبيعاتوا نتيالة لليغادة ٢٦ساللت ٪
في المشاريع الالديدة وليادة في عدد الطلبغات الناتالغة عغن خطغط 

 توسعة األعمال.
  من الشركات انخفاض في مغستويات ربحيتوغا نتيالغة ٢١شودت ٪

 لوبوط أسعار النفط وانخفاض الطلب.
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، متراالعا  من ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢المؤشر المركب إلى 
نقطغة للربغع األول  ٢٢، و٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عغام  ٦٦مستوى 
. وعند المقارنة على أساس ربع سغنوي، تراالعغت معظغم ٦١٠٢من عام 

المكونغغات؛ وفغغي حيغغن سغغالل مؤشغغرا الطلغغب تحالغغم المبيعغغات والطلبغغات 
الالديدة( واألرباح والتوظيغف هبوطغا ، ارتفغع مؤشغر أسغعار البيغع. وأدى 
قلة توفغر مغشاريع الديغدة، وقلغة العمغ ء، وانخفغاض الطلغب بالغسوق فغي 
الموسغم الغغضعيف الحركغغة، وهبغغوط أسغغعار النفطفغغ، والمنافغغسة، إلغغى تأثغغر 
مؤشري الطلب. وسالل مؤشر تفغاؤل األعمغال لحالغم المبيعغات انخفاضغا 

نقطغة للربغع  ٢٦، من مغستوى ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢إلى 
؛ في حين هبط مؤشر التفاؤل للطلبات الالديغدة مغن ٦١٠٢الرابع من عام 

نقطة خ ل نفس الفترة. وأبدى مؤشغر التفغاؤل ألسغعار  ٢١نقطة إلى  ٢٤
، ٦١٠٢نقغاط للربغع األول مغن عغام  ٢نقاط إلغى  ٢البيع حركة أفقية من 
٪ مغغن الغغشركات غغغير النفطيغغة اسغغتقرارا فغغي ٢٢حيغغث توقعغغت أغلبيغغة 

 ٦٤نقاط ليسالل  ٢األسعار. وهبط مؤشر التفاؤل لصافي األرباح بمقدار 
نقطغة للربغع الرابغع مغن عغام  ٦٢مغن  ٦١٠٢نقطة للربع األول مغن عغام 

نقطغغة  ٦٦. وتراالغغع أيغغضا مؤشغغر التفغغاؤل لمكغغون التوظيغغف مغغن ٦١٠٢
 .٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢إلى  ٦١٠٢للربع الرابع من عام 

 
واتضس من المسس أن قطاع النقل يحتل مرتبة القطاع األكثر تفاؤال  للربع 

، فغغغي حيغغغن أبغغغدى القطغغغاع الغغغصناعي أضغغغعف ٦١٠٢األول مغغغن عغغغام 
التوقعات. وساللت قطاعات اانشاء، والتالارة والفنادق، والمال، والعقغار 

، مقارنغة مغع ٦١٠٢وخدمات األعمال توقعات أدنى للربع األول من عام 
 .٦١٠٢الربع الرابع من عام 

وأبغغدت شغغركات القطاعغغات األخغغرى غغغير النفطيغغة قغغدر أدنغغى مغغن الثقغغة 
مقارنغة بربغع  ٦١٠٢والتفاؤل إلاء بيخة األعمال في الربع األول من عام 

٪ مغغن الغغشركات أن تتعغغرض ٢٦العغغام الغغسابق. حيغغث ال تتوقغغع نغغسبة 
، مقارنة مع نغسبة ٦١٠٢عملياتوا ألي عواخق خ ل الربع األول من عام 

. وتمثلغت مغصادر القلغق ٦١٠٢٪ من الشركات للربع الرابع من عام ٢٢
٪، ٠٦فغغي المنافغغسة  ٦١٠٢الرخيغغسية للغغشركات للربغغع األول مغغن عغغام 

 ٪.٤٪ والقوانين واألنظمة الحكومية ٠١وتأثير أسعار النفط 
وأظوغغرت الغغشركات الغغسعودية مغغستوى أعلغغى قليغغ   مغغن التفغغاؤل إلاء 

٪ من الشركات االسغتثمار ٢٢االستثمار في توسعة األعمال، حيث تعتلم 
٪ ٢٦، مقارنغة مغع ٦١٠٢في توسعة األعمال فغي الربغع األول مغن عغام 

 .٦١٠٢للربع الرابع من عام 

 

 

 

 القطاعات غير النفط والغاز
أدى الوبوط الحاد في أسعار النفط الخام االنخفاض الكبير في الصغادرات 
واايرادات المالية بالسعودية. ورغم تراالع اايرادات الغنغفغطغيغة، إال أنغه 

متسما  بغالغقغوة،  ٦١٠٢من المتوقع أن يستمر اانفاق الحكومي خ ل عام 
ولكن لن يكون بنفس المستويات الغمغسغالغلغة فغي نغفغس الغفغتغرة مغن الغعغام 

، وتغوقغعغت ٦١٠٢الماضي. وقد أعلنت المملغكغة عغن مغيغلانغيغتغوغا لغعغام 
مليار دوالر. ميلانية عغام   ٢٧مليار لاير أو  ٦٦٢الميلانية عاللا  بمقدار 

مغلغيغار  ٤٧٢مليار لاير، أقل من  ٠٤٨، توقعت مصروفات بقيمة ٦١٠٢
. فغي حغيغن مغن الغمغتغوقغع أن تصغل ٦٨٠٢لاير كمصروفات فعلية للعام 
مليار لاير، أقل من اايرادات الفعغلغيغة  ٢٠٢اايرادات للعام القادم بمقدار 

 مليار لاير. ٢١٢بقيمة ٦١٠٢المساللة في عام 

أن  ٦١٠٢وكغغشف مغغسس مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال للربغغع األول مغغن عغغام 
المؤشر المركب للقطاعغات غغير النفطيغة سغالل تراالعغا  مقارنغة مغع ربغع 
العام الغسابق، وأيغضا  مقارنغة مغع نفغس الربغع مغن العغام الماضغي. وهبغط 

 (٦٨٠٢حالم المبيعات تالربع الرابع  -المحقق مقارنة بالموقع 

 (٦٨٠٢صافي األرباح تالربع الرابع  -المحقق مقارنة بالموقع 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع غير النفط والاال

 مستويات التفاؤل حسب القطاعات
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وبلغغغ مؤشغغر تفغغاؤل أعمغغال الغغشركات صغغايرة ومتوسغغطة الحالغغم لحالغغم  
نقطة للغشركات الكبغيرة. وبالنغسبة لمكغون  ٦٢نقطة، مقابل  ٦٤المبيعات 

الطلبيات الالديدة، بلغ مؤشر تفاؤل األعمال للشركات صغايرة ومتوسغطة 
 نقطة المسالل للشركات الكبيرة. ٦٢نقطة، وأعلى من  ٢٦الحالم 

أيضا  أبدت الشركات صايرة ومتوسطة الحالم قدر أكبر من التفاؤل إلاء 
، وبلغغغ مؤشغغر التفغغاؤل لوغغذا ٦١٠٢أسغغعار البيغغع للربغغع األول مغغن عغغام 

نقطغغة للغغشركات الكبغغيرة. وأسغغومت  ٦-نقطغغة، مقارنغغة مغغع  ٠٠المكغغون 
التوقعغغات القويغغة لغغدى الغغشركات صغغايرة ومتوسغغطة الحالغغم فغغي تعليغغل 
توقعات أفغضل لغصافي األربغاح والتوظيغف. والغاء مؤشغر تفغاؤل أعمغال 
الغغشركات صغغايرة ومتوسغغطة الحالغغم لغغصافي األربغغاح والتوظيغغف عنغغد 

نقطغة علغى التوالغي، فغي حيغن بلغغ مؤشغر تفغاؤل  ٦٤نقطة و ٦٢مستوى 
 نقطة. ٦٧نقطة، وللتوظيف  ٦٦األعمال لصافي األرباح 

 
وأبدت مالموعتا الشركات قدر متقارب من التفاؤل تالاه بيخة األعمال، إذ 

من الغشركات   ٪٢٨٪ من الشركات صايرة ومتوسطة الحالم و ٢٦أشار 
الكبيرة إلى توقع أن ال توااله عمليات أعمغالوم أي معوقغات خغ ل الربغع 

. وشكلت المنافسة مصدر القلق األساسي للغشركات ٦١٠٢األول من عام 
صايرة ومتوسطة الحالم، في حين أبدت الشركات الكبيرة قلق أكبر تالاه 

 تأثير أسعار النفط.
 

 تحليـل القطـاعات

 القطـاع الصـناعي  .1
تراالعت توقعات شركات القغطغاع الصغنغاعغي السغعغوديغة؛ وبغلغغ مغؤشغر 

، مغقغابغل ٦١٠٢نقطة للربع األول مغن عغام  ٦٦التفاؤل المركب للقطاع 

نقطة لنفس الربع من العام الغمغاضغي.  ٢١نقطة لربع العام السابق، و ٦٠

ويمكن أن يعلي التراالع الكلي فغي الغمغؤشغر الغمغركغب إلغى الغمغنغافسغة، 

وتباطؤ األوضاع في السوق، وهبوط أسعار النفط،  وقلة تغوفغر مشغاريغع 

الديدة. وهبط مؤشرا تفاؤل األعمال لحالم المبيعات والغطغلغبغات الغالغديغدة 

نتيالة لضعف الطلب  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢بالقطاع  إلى 

والمشاريع الالديدة وانخفاض أسعار النفط والغتغبغاطغؤ الغعغام فغي أوضغاع 

السوق. وهبط مؤشر تفاؤل األعمال لمكون أسعار الغبغيغع بغنغقغطغة واحغدة 

، وذلغك أسغاسغا  نغتغيغالغة ٦١٠٢نغقغاط لغلغربغع األول مغن عغام  ٠١-ليبلغ 

للمنافسة، وانخفاض أسعار النفط والمواد الخام. وأدى انغخغفغاض مغؤشغرا 

التفاؤل للطلب وأسعار البيع إلى تراالع مؤشغر تغفغاؤل األعغمغال لغمغكغون 

 ٦٦، مغقغابغل ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٦صافي األرباح ليبلغ 

 ٥١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع الرابع من 

كمغا  ٦١٠٢اتسم النشاط االقتصادي باايالابية في الربغع الرابغع مغن عغام 
يتغغضس مغغن النغغسبة األعلغغى مغغن الغغشركات الغغتي سغغاللت ليغغادة فغغي أحالغغام 

٪. بيغد أن هغذا ٦٨٪، مقارنة مع النسبة التي ساللت انخفاضا ٦٧مبيعاتوا 
٪ ليادة في ٢٢األداء الاء أضعف مما توقعته الشركات: فقد توقعت نسبة 

٪ انخفاضغغا فيوغغا. وأيغغضا  فيمغغا يتعلغغق ٠٦حالغغم المبيعغغات، بينمغغا توقغغع 
، ولكن لغم ٦١٠٢باألرباح، كان األداء إيالابيا  خ ل الربع الرابع من عام 

يكن قويغا  بمغا يكفغي ليغصل غلغى مغستوى تنبغؤات الغشركات. حيغث أملغت 
٪ انخفاضغا ٠٢٪ في ليادة في األرباح، فغي حيغن توقعغت نغسبة ٢١نسبة 

٪ مغغن الغغشركات ليغغادة فغغي ٦٢فيوغغا. وأوضغغحت النتغغاخج الفعليغغة تغغساليل 
 ٪ انخفاضا في األرباح.٦٦األرباح، و

  من الشركات من إنخفغاض فغي حالغم مبيعاتوغا أساسغا  ٦١عانت ٪
نتيالة لوبوط أسعار النفط، وانخفاض الطلب بالغسوق، والمنافغسة، 
وعغغدم توفغغر مغغشاريع الديغغدة، وعغغدم اسغغتقرار الحالغغة السياسغغية 

 بالمنطقة.

  مغن الغشركات المغشاركة ارتفاعغا فغي مكغون صغافي ٦٢شودت ٪
األرباح، مدعوما  بارتفاع عدد المشاريع الالديدة والعم ء، وليادة 

 حالم المبيعات.

 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقابل الشركات الكبيرة
، أبغدت الغشركات صغايرة  ٦١٠٢على النقيض من الربع الرابع من عام 

ومتوسطة الحالم قدر أكبر من التفاؤل مقارنة مع الشركات الكبيرة للربغع 
 ٦٢نقطغة و  ٦٠، حيغغث سغغالل المؤشغغر المركغب  ٦١٠٢األول مغن عغغام 

نقطغغة لمالموعغغتي الغغشركات علغغى التوالغغي. وأبغغدت الغغشركات صغغايرة 
ومتوسطة الحالم  توقعات أفضل من الشركات الكبيرة إلاء كافة مكونات 

 المؤشر.

 (٦٨٠٢حالم المبيعات تالربع الرابع  -المحقق مقارنة بالموقع 

 (٦٨٠٢صافي األرباح تالربع الرابع  -المحقق مقارنة بالموقع 

مؤشر التفاؤل باألعمال المركب للشركات الصايرة والمتوسطة الحالم 
 مقابل الشركات الكبيرة
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. وتغراالغع مسغتغوى الغتغفغاؤل لغعغدد ٦١٠٢نقطة للربع الغرابغع مغن عغام 

نقطة للربع األول مغن  ٦٢العاملين؛ حيث بلغ مؤشر التفاؤل لوذا المكون 

 .٦١٠٢ِنقطة للربع الرابع من عام  ٦٢، مقابل ٦١٠٢عام 

٪ مغن الشغركغات ٢٦وبالنظر إلى تغوقغعغات ربغع الغعغام السغابغق، أفغادت 

المشاركة في المسس أنوا ال تغتغوقغع مغواالغوغة عغوامغل سغالغبغة ومغعغوقغات 

. وتغمغثغلغت الغعغقغبغات ٦١٠٢لعمليات أعمالوا خ ل الربع األول من عغام 

فغي تغأثغيغر  ٦١٠٢األكبر أمام شركات القطاع خ ل الربع األول من عام 

٪ والغقغوانغيغن وااالغراءات ٠٠٪، والغمغنغافسغة ٠٢انخفاض أسعار النفط  

 ٪.٧الحكومية 

٪ من الشركات بأنغوغا تغتغوقغع ٢٢وتماشيا مع توقعات الربع السابق أفادت 

، في حيغن ٦١٠٢االستثمار في توسعة أعمالوا خ ل الربع األول من عام 

 ٪ من الشركات بعدم علموا ااقدام على مثل هذا االستثمار.٢١أفادت 

 قطـاع  الصناعات البتـروكيمـاويـات أ.

نغقغطغة لغلغربغع  ٦٠سالل مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاع الغفغرعغي 

نغقغطغة  ٦١، مرتفعا  بمقدار نقطة واحدة من مستوى ٦١٠٢األول من عام 

. وفي حين تحسنت التوقعات ألسغعغار الغبغيغع ٦١٠٢للربع الرابع من عام 

وصافي األرباح، ضعفت التوقعات للطلب والتوظيف. وبلغ مؤشر تغفغاؤل 

مقارنة مغع  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٢٦األعمال لحالم المبيعات 

. وتراالع مؤشر التفاؤل لغلغطغلغبغات ٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٢٢

مغن  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عغام   ٢١نقاط إلى  ٠١الالديدة بمقدار 

. وهغبغط مغؤشغر تغفغاؤل ٦١٠٢نقطة للربع الرابغع مغن عغام  ٢١مستوى 

 ٤١من  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦١األعمال لعدد العاملين إلى 

، وإن الاء بنفس المستوى المسالل قبل ٦١٠٢نقطة  للربع الرابع من عام 

عام من اآلن. وشودت التوقعات ألسعار البيع إرتفاعفا  طفيفغفغا ، وسغفغالغفغل 

نغقغطغفغة لغلغربغع األول مغن عغام  ٠٦ -مؤشر تفاؤل األعمال لوفذا المكون 

.وشود مغكغون ٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٠٢-من مستوى  ٦١٠٢

نقطة لغلغربغع األول مغن  ٢٢نقطة إلى  ٦١صافي األرباح إرتفاعا  بمقدار 

 .٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٦٢، من مستوى ٦١٠٢عام 

 

 

 . قطـاع الصناعات غير البتـروكيمـاويـةب

ضعفت التوقعات لقطاع الصناعات غير البتروكيماوية عند المقارنة على 
أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي مع إنخفاض كافغة مكونغات مؤشغر 

 ٠٠التفاؤل، وهبط مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاع الفرعي بمقغدار 
، ٦١٠٢نقطة للربع األول من عغام  ٠٤نقطة على أساس ربع سنوي إلى 

مسال   أدنى مستوى منذ بدء المؤشر. وبلغ مؤشغر تفغاؤل األعمغال لحالغم 
نقطغة  ٢٢؛ منخفغضا  مغن ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦١المبيعات 

؛ فغغي حيغغن تراالغغع مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال ٦١٠٢للربغغع الرابغغع مغغن عغغام 
نقطغغة للربغغع األول مغن عغغام  ٦٦نقطغغة إلغغى  ٠٦للطلبغات الالديغدة بمقغغدار 

نقغاط للربغع  ٤-. وانخفض مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع إلى ٦١٠٢
. ٦١٠٢نقغاط فغي الربغع الرابغع مغن عغام  ٧-مغن  ٦١٠٢األول مغن عغام 

وأثر تغدنى مؤشغري الطلغب وأسغعار البيغع علغى توقعغات الغشركات تالغاه 
نقطغة  ٠٧األرباح؛ حيث هبط مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربغاح إلغى 

نقطغة للربغع الرابغع مغن  ٦٢من مغستوى  ٦١٠٢في الربع األول من عام 
نقغاط  ٧. وتراالع مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين بمقغدار ٦١٠٢عام 
 عند المقارنة بالربع السابق. ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢إلى 

 قطـاع اإلنشـاء .2
نقطغة للربغع  ٦٢هبط مؤشر تفاؤل األعمال المركغب لقطغاع اانغشاء إلغى 

نقطغغة للربغغع الرابغغع مغغن عغغام  ٣٠مغغن مغغستوى  ٦١٠٢األول مغغن عغغام 
، وأدنى بكثير عنغد المقارنغة مغع مغستواه قبغل عغام مغضى تمؤشغر ٦١٠٢
(. وأثرت قلة والود مغشاريع ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٢٤تفاؤل 

الديدة، وتباطؤ أوضاع السوق، وعدم استقرار الحالة ااقتغصادية، تغأثيرا 
سغغلبيا علغغى القطغغاع. وهبغغط مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال لحالغغم المبيعغغات علغغى 

نقطة على أسغاس سغنوي،  ٦٠نقاط، وبمقدار  ٢أساس ربع سنوي بمقدار 
، فغي حيغن انخفغض مؤشغر ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٠ليسالل 

 مؤشر التفاؤل باألعمال لقطاع البتروكيماويات

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب للقطاع الصناعي

 مؤشر التفاؤل باألعمال لقطاع غير البتروكيماويات



6 

٪ ٢٢األدنى للتفاؤل بالنسبة للشركات إلاء بيخغة األعمغال. وأفغادت نغسبة 
من الشركات عدم توقع أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات األعمال فغي 

٪ لربغع العغام الغسابق. وال تغلال ٢٦، مقابغل ٦١٠٢الربع األول من عام 
المنافسة تمثل أبرل التحغديات الغتي يتوقعوغا المغشاركون فغي هغذا القطغاع 

٪ مغن الغشركات المغشاركة فغي المغسس مغن القطغاع، يليوغا ٠٤وفقا  افادة 
 ٪ من المشاركين. ٠٦انخفاض أسعار النفط في نظر 

٪ مغغن الغغشركات المغغشاركة فغغي المغغسس مغغن قطغغاع التالغغارة ٢٢وتخطغغط 
والفنغغادق ل سغغتثمار فغغي توسغغعة األعمغغال خغغ ل الربغغع األول مغغن عغغام 

 . ٦١٠٢٪ في الربع الرابع من عام ٢١، مقارنة مع نسبة ٦١٠٢

 تجـارة الجمـلة والتجـزئـة  أ.

أبدى قطاع التالارة الفرعي مغستويات تفغاؤل أدنغى للربغع األول مغن عغام 
مقارنة مع ربع العام السابق ومع نفس الفترة مغن العغام الماضغي،  ٦١٠٢

نقطغة للربغع األول مغن  ٦١وبلغ المؤشر المركب لتفاؤل األعمال للقطاع 
 ٤٤و ٦١٠٢نقطة في الربع الرابع من عغام  ٢٤، مقارنة مع ٦١٠٢عام 

. وفي حين تحغسنت تنبغؤات التوظيغف، ٦١٠٢نقطة في الربع األول لعام 
سغغاللت كافغغة المكونغغات األخغغرى تراالعغغا . وهبغغط مؤشغغرا تفغغاؤل األعمغغال 

نقطغة للربغع األول  ٢٦نقطة و  ٦٧لحالم المبيعات والطلبات الالديدة إلى 
، ٦١٠٢نقطغة للربغع الرابغع مغن عغام  ٢٢نقطغة و  ٢٠، مغن ٦١٠٢لعام 

نقغاط للربغع األول  ٧على التوالي. وهبط مؤشر التفاؤل ألسعار البيع إلى 
. وأدت ٦١٠٢نقطة فغي الربغع الرابغع مغن عغام  ٠٠، من ٦١٠٢من عام 

التنبغغؤات الغغضعيفة للطلغغب وأسغغعار البيغغع إلغغى توقعغغات أدنغغى ل ربغغاح، 
نقطغة  ٦٢وتراالع مؤشر تفاؤل األعمغال لمكغون صغافي األربغاح بمقغدار 

نقطغة للربغع األول  ٦١على أساس ربع سنوي وعلى أساس سغنوي ليبلغغ 
. بيد أن توقعغات التوظيغف تحغسنت لغيرتفع مؤشغر تفغاؤل ٦١٠٢من عام 

نقطة للربع األول من عام  ٦٢األعمال لعدد العاملين بنقطة واحدة ليسالل 
٦١٠٢. 

نقطغة لربغغع العغام الحغغالي مغغن  ٢٢تفغاؤل األعمغغال للطلبيغات الالديغغدة إلغى 
. وارتفغع مؤشغر التفغاؤل ٦١٠٢نقطة للربغع الرابغع مغن عغام  ٢٦مستوى 

، ٦١٠٢نقطغة للربغع األول مغن عغام  ٦١ألسعار البيع بنقطة واحغدة إلغى 
نقطغغة للربغغع  ٦٧، و٦١٠٢نقطغغة للربغغع الرابغغع مغغن عغغام  ٠٤مقارنغغة مغغع 

. وتراالعت توقعات الربحية كما يتغضس مغن هبغوط ٦١٠٢األول من عام 
نقطغغة  ٦٢نقغغاط، مغغن  ٦مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال لغغصافي األربغغاح بمقغغدار 

. ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٦ليبلغ  ٦١٠٢للربع الرابع من عام 
نقطغة  ٦١نقطة إلغى  ٠٠وانخفض مؤشر تفاؤل األعمال للتوظيف بمقدار 

 ، مسال   المستوى األدنى له منذ بدء المؤشر.٦١٠٢للربع األول من عام 

، ٦١٠٢أيضا  استمر تراالع التوقعات لبيخة األعمال للربع األول من عغام 
٪ مغن شغركات اانغشاء بعغدم ٢٦مقارنة مع ربع العام الغسابق؛ إذ أفغادت 

ظوور أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات األعمال فغي الربغع األول مغن 
. وتمثلغغت ٦١٠٢٪ للربغغع الرابغغع مغغن عغغام ٢٠، مقارنغغة مغغع ٦١٠٢عغغام 

مغغغغصادر القلغغغغق األساسغغغغية لعمليغغغغات األعمغغغغال بالقطغغغغاع فغغغغي القوانيغغغغن 
٪ مغن المغشاركين والمنافغسة بنغسبة ٠٢واالالراءات الحكومية وفقا  افادة 

٤.٪ 
٪ مغغن الغغشركات ٦٧وشغغودت خطغغط توسغغعة األعمغغال تراالعغغا ، مغغع إفغغادة 

علموغغا علغغى االسغغتثمار فغغي توسغغعة األعمغغال فغغي الربغغع األول مغغن عغغام 
 ٪ للربع الرابع من العام الماضي.٢٦، مقارنة مع ٦١٠٢

 

 قطـاع التجـارة والفنادق  .3

ضعفت آفاق التفاؤل بقطاع التالارة والضيافة الغسعودي للربغع األول مغن 
 ٦٠، حيث هبط المؤشر المركب لتفاؤل األعمال بالقطاع إلى ٦١٠٢عام 

نقطة للربع الرابع مغن عغام  ٢١، مقابل ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام 
. وسغالل مؤشغرا الطلغب ٦١٠٢نقطة للربع األول من عغام  ٢٢، و٦١٠٢

تناقصا  ملموسغا ؛ وتراالغع مؤشغر تفغاؤل األعمغال لحالغم المبيعغات بمقغدار 
، فغغي حيغغن هبغغط ٦١٠٢نقطغغة للربغغع األول مغغن عغغام  ٦٢نقطغغة إلغغى  ٠٠

نقطغغة.  وسغغالل  ٢٦نقطغغة ليغغسالل  ٦١مؤشغغر الطلبغغات الالديغغدة بمقغغدار 
نقطغة للربغع األول  ٠٦مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيغع إرتفاعغا  ليبلغغ 

نقغاط لربغع العغام الغسابق. وعلغى صغعيد  ٠١من مغستوى  ٦١٠٢من عام 
نقطغة علغى أسغاس  ٠٢الربحية، هبط مؤشر التفاؤل لوغذا المكغون بمقغدار 

نقطة  ٦٦نقطة على أساس سنوي، ليستقر عند مستوى  ٦٠ربع سنوي، و
. وتراالعت توقعات األعمغال لعغدد العغاملين، ٦١٠٢للربع األول من عام 
نقطغة  ٦٦مغن  ٦١٠٢نقطة للربغع األول مغن عغام  ٦١حيث انخفض إلى 

 .٦١٠٢للربع الرابع من عام 
أيغغضا  ظوغغرت التوقعغغات األضغغعف لقطغغاع التالغغارة والفنغغادق، وتعكغغس 

المغغستوى  ٦١٠٢ضغغعف التوقعغغات لوغغذا القطغغاع للربغغع األول مغغن عغغام 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع اانشاء

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع التالارة والفنادق

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع الالملة والتاللخة



7 

كمغصادر قلغغق رخيغغسية يمكغغن أن تؤثغغر علغغى عمليغغات أعمغغالوم فغغي الربغغع 
 األول من العام الحالي.

٪ مغغن ٢٢وتحغغسنت توقعغغات توسغغعة األعمغغال، حيغغث أوضغغحت نغغسبة 
الشركات التي شملوا المسس في القطاع علموا على االستثمار في توسعة 

٪ للربغغع ٢١، مقارنغغة مغغع ٦١٠٢األعمغغال خغغ ل الربغغع األول مغغن عغغام 
 .٦١٠٢الرابع من عام 

 

 القطـاع المـالي، والعقـاري وخدمـات األعمـال .5
تواصل تراالع مستويات التفاؤل لقطاع المال والعقار وخدمات األعمال 
على أساس ربعي وسنوي. وبلغ مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطاع 

نقطة  ٦٦، بتراالع طفيف من ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢إلى 
. وعلى أساس سنوي، تراالعت أغلب ٦١٠٢للربع الرابع من عام 

مكونات المؤشر بشكل حاد. وفي حين فقد مؤشر التفاؤل لحالم المبيعات 
نقطة للربع األول من عام  ٦٢نقاط على أساس ربع سنوي ليبلغ  ٦

نقطة  ٠٢، هبط مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الالديدة بمقدار ٦١٠٢
نقطة للربع األول من العام الالاري.  ٦٠على أساس ربع سنوي ليبلغ 

نقطة للربع  ٠٢وشود مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع إرتفاعا  إلى 
. ٦١٠٢نقاط للربع الرابع من عام  ٤، من مستوى ٦١٠٢األول من عام 

نقطة للربع  ٦٦وتراالع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األرباح إلى 
نقطة للربع الرابع من عام  ٦٢الالاري من العام من مستوى 

نقطة للربع  ٦٧.أيضا  هبط مؤشر تفاؤل األعمال للتوظيف إلى ٦١٠٢
 .٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٦٦، من ٦١٠٢األول من عام 

 
وضعفت مستويات التفاؤل تالاه بيخة األعمال عن المستوى المسالل 

٪ من الشركات ٢٦، حيث  أعربت ٦١٠٢للربع الرابع من عام 
المشاركة في المسس عن عدم توقع أن تتأثر أعمالوا بعوامل سلبية في 

٪ لربع العام السابق. ٢٤، مقارنة مع نسبة ٦١٠٢الربع األول من عام 
وشكلّت ك  من المنافسة والقوانين واالالراءات الحكومية مصدر القلق 

٪، في حين ٠٠الرخيس الذي يمكن أن يؤثر على عمليات األعمال بنسبة 
٪ بأن تأثير أسعار النفط كعامل يمكن أن يؤثر سلبا  على ٢أورد 

 عملياتوم.
 

٪ من ٢٧وتحسنت توقعات االستثمار في توسعة األعمال، حيث تعتلم 
الشركات االستثمار في مثل هذه النشاطات في الربع األول من عام 

  .٦١٠٢٪ للربع الرابع من عام ٢١، مقابل ٦١٠٢

 قطـاع الفنادق   ب.

تحسنت توقعات قطاع الفنغادق الفرعغي علغى أسغاس ربغع سغنوي، ولكنوغا 
ضعفت عند المقارنة على أسغاس سغنوي؛ وسغالل مؤشغر تفغاؤل األعمغال 

 ٦٧، مقارنغة مغع ٦١٠٢نقطة للربع األول مغن عغام  ٦٦المركب للقطاع 
نقطغة للربغع األول مغن عغام  ٦٧، و٦١٠٢نقطة في الربع الرابع من عام 

. واستقرت توقعات الطلب بالقطاع، وسالل مؤشر تفغاؤل األعمغال ٦١٠٢
نقطغغة  ٢١نقطغغة ومؤشغغر التفغغاؤل للطلبغغات الالديغغدة  ٦١لحالغغم المبيعغغات 

. واتسمت التوقعغات ألسغعار البيغع باايالابيغة ٦١٠٢للربع األول من عام 
 ٦١نقطغة إلغى  ٦٢كما يتضس من قفل مؤشر تفغاؤل األعمغال لوغا بمقغدار 

نقغغاط للربغغع الرابغع مغن عغغام  ٢، مغغن ٦١٠٢نقطغة للربغع األول مغغن عغغام 
. كما أيضا تحسنت توقعات الربحيغة، حيغث ارتفغع مؤشغر التفغاؤل ٦١٠٢

 ٦١، مغن ٦١٠٢نقطة في الربع األول مغن عغام  ٤٢لصافي الربحية إلى 
نقطة في الربع السابق. غير أن مؤشر تفاؤل األعمال للتوظيف هبغط إلغى 

نقطغة لربغع العغام  ٦١، من مستوى ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٠٢
 السابق.

 

 قطـاع النقـل والتخـزين واالتصـاالت .4

سالل مؤشر التفاؤل المركب لقطغاع النقغل والتخغلين واالتغصاالت ليغادة 
 ٦٤مغن  ٦١٠٢نقطغغة للربغع األول مغن عغغام  ٦٧نقغغاط ليغسالل  ٢بمقغدار 

، والاء أعلى قلي   عن المؤشر المسالل ٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام 
نقطة. وعلغى أسغاس ربغع سغنوي،  ٦٢، وهو ٦١٠٢للربع األول من عام 

تحغغسنت مؤشغغرات تفغغاؤل األعمغغال لحالغغم المبيعغغات، والطلبغغات الالديغغدة، 
وصافي األرباح، والتوظيف؛ في حيغن اسغتقر مؤشغر أسغعار البيغع. ولاد 

 ٠٤نقطة و  ٠٦مؤشرا التفاؤل لحالم المبيعات و للطلبات الالديدة بمقدار 
، علغغى ٦١٠٢نقطغغة للربغغع األول مغغن عغغام  ٢٢نقطغغة و  ٢٦نقطغغة إلغغى 

التوالي. وهبط مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع بمقدار نقطة واحدة إلى 
. ومن ناحيغة أخغرى تحغسن مؤشغرا ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦-

نقطغغة  ٢٦نقطغغة و  ٢١تفغغاؤل األعمغغال لغغصافي األربغغاح والتوظيغغف إلغغى 
نقطغة لكليومغا  ٦٢على التوالي، من مغستوى  ٦١٠٢للربع األول من عام 

 .٦١٠٢في الربع الرابع من عام 
 

أيغغضا  ضغغعف مغغستوى التفغغاؤل تالغغاه بيخغغة األعمغغال، حيغغث بلاغغت نغغسبة 
المشاركين في المسس من القطاع الذين ال يتوقعون أن تتغأثر أعمغالوم فغي 

٪ فغي ٢٧٪، مقارنغة مغع ٢٠بعوامغل سغلبية  ٦١٠٢الربع األول من عغام 
. وأشار المشاركين من القطاع إلغى المنافغسة ٦١٠٢الربع الرابع من عام 

٪ ٧٪، والقغغوانين واالالغغراءات الحكوميغغة ٢٪، وتغغأثير أسغغعار النفغغط ٠٦

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع الفنادق والمطاعم

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع النقل، التخلين واالتصاالت 
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 خدمات األعمال ج. 
سالل قطاع خدمات األعمال الفرعي إنخفاضا  في التوقعات ليبلغ مؤشر 

، وهو المستوى األدنى ٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٦٢التفاؤل له 
له منذ بدء المؤشر. وفي حين هبط مؤشر تفاؤل األعمال لحالم المبيعات 

؛ إنخفض ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢نقاط إلى  ٢بمقدار 
نقطة  ٦٧نقطة ليبلغ  ٦٢مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الالديدة بمقدار 

. والاءت التوقعات ألسعار البيع وصافي ٦١٠٢للربع األول من عام 
نقاط لكٍل  ٦األرباح أضعف قلي  ، مع هبوط المؤشران لوما بمقدار 

. ٦١٠٢نقطة على التوالي للربع األول من عام  ٦٢نقاط و ٢منوما ليبلاا 
ومن ناحية أخرى، تحسن مؤشر التفاؤل للتوظيف بمقدار نقطة واحدة 

 ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢إلى 

 

 خـطط االستثمار
٪ عدم توفر خطط ٢٢أبدت غالبية من شركات قطاع النفطي بنسبة
٪ للربع الرابع من عام ٢٢ل ستثمار في توسعة األعمال لديوا، مقابل 

٪ أشارت أنوا بصدد ٦٦. بيد أن نسبة أعلى قلي   من الشركات ٦١٠٢
ااقدام على نشاطات مماثلة في الربع األول من هذا العام، مقارنة مع 

 .٦١٠٢٪ في الربع الرابع من عام ٦١

وأبدى عدد مرتفع قلي  من المشاركين في القطاع غير النفطي تفاؤال في 
٪ من الشركات المشاركة في المسس ٢٢الربع الحالي، حيث أفادت نسبة 

٪ في الربع الرابع ٢٦أنوا بصدد االستثمار في نشاطات توسعية، مقابل 
.أبدت شركات قطاع التالارة والفنادق قدر أكبر من ٦١٠٢من عام 

٪، تليوا شركات قطاع المال ٢٢التفاؤل بشأن خطط توسعة األعمال 
 ٪.٢٧والعقار وخدمات األعمال 

 القـطـاع المـاليأ.
شود مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع المال الفرعي تدنيا  ألدنى 

نقطة للربع األول من عام  ٦٦مستوى له منذ بدء المؤشر ليسالل 
نقطة لربع العام السابق. وكان للوبوط الحاد ألغلب  ٦٤، من ٦١٠٢

مكونات المؤشر تأثيره على نتيالة المؤشر المركب. وهبط مؤشر 
نقطة للربع  ٢٢نقطة للربع الالاري من  ٦٢التفاؤل لحالم المبيعات إلى 

، في حين تراالع مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات ٦١٠٢الرابع من عام 
. كما ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦١نقطة إلى  ٦١الالديدة بمقدار 

نقاط  ٠٨نقطة ليصل إلى  ٦١انخفض مؤشر التفاؤل للتوظيف بمقدار 
في الربع األول من العام الحالي، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر 

نقطة.  وكان مؤشر تفاؤل  ٦٨نقطة إلى  ٢١صافي األرباح بمقدار 
 ٦١األعمال ألسعار البيع هو المكون الوحيد الذي حقق مكاسبا ، ليسالل 

من مستوى صفر للربع الرابع من عام  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام 
٦١٠٢. 

 العـقــاراتب. 
أبدى مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع العقارات الفرعي تحسنا  

مقارنة مع ربع العام السابق، وإن كان أدنى  ٦١٠٢للربع االول من عام 
عند المقارنة مع نفس الفترة قبل عام مضى. وب ستثناء مكون التوظيف، 
حققت كافة المكونات مكاسبا ؛ وكسب مؤشرا تفاؤل األعمال لحالم 

نقطة على التوالي  ٢٢نقطة و  ٢٢نقطة ليبلاا  ٠٦المبيعات والربحية 
. وفي حين إرتفعت التوقعات للطلبات ٦١٠٢للربع األول من عام 

 ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٢٢الالديدة ليرتفع مؤشر تفاؤلوا إلى  
(، بلغ مؤشر تفاؤل األعمال ٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٦٦ت

 ٠٢تمن مستوى  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢ألسعار البيع 
 (.٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام 

 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع المال، العقار وخدمات األعمال

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع المال
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 ملحـق

 قـطـاع النفط والغاز

 حجـم المبيـعات
نقاط  ٢صعد مؤشر تفاؤل األعمال لحالم المبيعات للقطاع النفطي إلى 

نقاط للربع السابق من العام.  ٦، من مستوى ٦١٠٢للربع األول من عام 

٪ من المشاركين من القطاع النفطي ليادة في حالم ٦٢وتوقعت نسبة 

المبيعات، مرتكلة على المليد من العقود والمشاريع الالديدة والمليد من 

٪ من المشاركين انخفاض حالم ٦١العم ء. ومن ناحية أخرى، توقع 

 مبيعات نتيالة النخفاض أسعار النفط.

 مسـتوى أسـعار البيـع
سالل مؤشر تفاؤل األعمغال ألسغعغار الغبغيغع أدنغى مسغتغوى لغه مغنغذ بغدء 

من مستوى  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٢-المؤشر، لينخفض إلى 
. ورغغم هغذا الغوغبغوط، تغوقغعغت ٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عغام  ٠٢-

٪ استقرارا في أسغعغار الغبغيغع؛ فغي حغيغن ٢٤غالبية من المشاركين بنسبة 
٪ أن تنخفض األسعار نتيغالغة النغخغفغاض أسغعغار الغنغفغط ٦٢توقعت نسبة 
 والمنافسة.

 صـافي األربـاح
سالل مؤشر تفاؤل األعمال لمكون صافي األرباح في القطاع النفطي 

مقارنة  ٦١٠٢نقاط في الربع األول من عام  ٧-إرتفاعا  بنقطة واحدة إلى 
٪ ٢١مع ربع العام السابق. وتوقعت معظم الشركات المشاركة بنسبة 

تراالعا   في مستويات األرباح نتيالة النخفاض الطلب بالسوق وهبوط 
٪ من الشركات أن ترتفع أرباحوا ٦٦أسعار النفط، في حين توقعت نسبة 

 نتيالة لليادة في حالم المبيعات والمشاريع الالديدة.

 تحـديـات األعمـال

كانت الشركات المشاركة في القطاع النفطي أقل تفاؤال  إلاء بيخة 
٪ من المشاركين أنوم لن يتأثروا بأي ٦٢األعمال، حيث أوضحت نسبة 

٪ منوم ٢٤، مقارنة مع ٦١٠٢عوامل سلبية خ ل الربع األول من عام 
في ربع العام السابق. وال يلال تأثير تقلب أسعار النفط يمثل مصدر القلق 

٪، ٦٠٪، يليه المنافسة ٦١األساسي لمنشآت األعمال في القطاع بنسبة
 ٪.٧والقوانين واالالراءات 

 

 هل تخطط الشركة ل ستثمار في توسعة األعمال تقطاع النفط والاال(  

 هل تخطط الشركة ل ستثمار في توسعة األعمال ؟
 تغير قطاع النفط والاال(  

نظرا لبيخة األعمال السعودية، ماهي أكثر العوامل الخارالية التي تعيق 
 تنمية األعمال؟ تقطاع النفط والاال(

 حالم المبيعات 

 مستوى أسعار البيع 
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 العوامل التي تؤثر على األعمال في القطاعات غير النفطية

 قطاع الصناعة القطاع غير النفطي

 قطاع اانشاء قطاع التالارة والفنادق

 قطاع النقل، التخلين واالتصاالت قطاع االمال، العقار وخدمات األعمال
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 الطـلبـات الجـديـدة
أنخفض مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الالديدة على أساس ربع سنوي 

، مقارنة ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٢١وعلى أساس سنوي ليبلغ 
نقطة للربع األول من  ٢٢، و٦١٠٢نقطة للربع الرابع من عام  ٢٤مع 
٪ من القطاع ليادة في ٢٤. ويتوقع معظم المشاركين بنسبة  ٦١٠٢عام 

حالم الطلبات لديوم من العم ء الحاليين وعم ء الدد وليادة في عدد 
٪ من المشاركين ٢٦المشاريع من القطاع الخا . وتوقعت نسبة 

 استقرار مستوى الطلبات الالديدة. 

 

 مسـتوى أسـعار البيـع
نقاط  ٢أتخذ مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع مسارا  صاعدا  ليسالل 

نقاط للربع الرابع من عام  ٢، مقارنة مع ٦١٠٢للربع األول من عام 

٪ من المشاركين الذين شملوم ٢٢. وفي حين توقعت نسبة كبيرة ٦١٠٢

٪ أن تليد أسعار ٦١المسس أن تبقى أسعارهم مستقرة، توقعت نسبة 

بيعوا نتيالة لحدة المنافسة، والليادة في أسعار المواد الخام وتكاليف 

.أخرى  

 

 صـافي األربـاح
نقاط ليصل إلى  ٢تراالع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األرباح بمقدار 

نقطة لربع العام السابق.  ٦٢، من ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٤
٪ ليادة  في ٢٢ورغم هذا الوبوط، توقع معظم المشاركين بنسبة 

مستويات الربحية نتيالة لليادة حالم المبيعات، وبفضل ليادة الطلبات 

 
 عـدد العاملين

نقاط للربع  ٠١هبط مؤشر تفاؤل األعمال لعدد المستخدمين ليصل إلى 
نقطة للربع الرابع من عام  ٦٦، من مستوى ٦١٠٢األول من عام 

٪ أن يستقر عدد العاملين ٢١. وفي حين توقع نصف المشاركين ٦١٠٢
٪ من المشاركين لتخفيض عدد العاملين نتيالة للتحديات ٦١لديوم، اتاله 

 الكبيرة في بيخة العمل متأثرة بوبوط أسعار النفط.

 القطـاعات غير النفطية

 حجـم المبيـعات
نقغطغة لغلغربغع  ٦٢سالل مؤشر تفاؤل األعمال لحالم المبيعات هبوطا  إلى 

نقطة لربع العام السابق. وتوقعت غغالغبغيغة  ٢٦من  ٦١٠٢األول من عام 

٪ ليادة في حالم المبيعغات بغفغضغل إرتغفغاع الغطغلغب، ٢٦من المشاركين 

٪ من الشركات أن يسغتغقغر حغالغم ٦٢والمشاريع الديدة، في حين توقعت 

 المبيعات.

 حالم المبيعات 

 صافي الرباح 

 عدد العاملين 

 الطلبات الالديدة 

 مستوى أسعار البيع
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٪ من الشركات المشاركة ٦٧والمشاريع الالديدة. هذا في حين توقعت 
٪ من المشاركين أن تنخفض مستويات ٠٧استقرار هذا المكون؛ وتوقع 

 الربحية.
 

 

 عـدد العاملين
 ٦٢واصل مؤشر تفاؤل األعمال لعدد المستخدمين تواله الوبوط ليسالل 

نقطة لربع العام  ٦٦، مقارنة مع ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام 

٪ ل حتفاظ بعدد ٢٢السابق. وفي حين تخطط أغلبية الشركات بنسبة 

٪ منوم ليادة في حالم ٦٢العاملين لديوا على ما هو عليه، توقع نسبة 

األعمال بسبب الخطط التوسعية المرتقبة وليادة المشاريع والعقود 

 الالديدة.

 

 مسـتوى المخـزون
سالل مؤشر تفاؤل األعمال لمكون مستوى المخلون تراالعا  طفيفا  ليبلغ 

نقطة للربع الرابع  ٦٦من مستوى  ٦١٠٢نقطة للربع األول من عام  ٦٠
٪ من المشاركين في المسس ٢٤. غير أن أغلبية بنسبة ٦١٠٢من عام 

٪ من ٦٠توقعوا أن يبقى مستوى المخلون دون تايير، في حين يعتلم 
المشاركين ليادة مستويات المخلون لديوم لتلبية الطلبات والمشاريع 

 الالديدة.

 

 صافى األرباح 

 عدد العاملين 

 مستوى المخلون 



  

 لمحة سريعة لمؤشرات القطاعات

 القطاع الغير نفطي القطاع النفطي

 قطاع البتروكيماويات قطاع الصناعة

 قطاع العقار قطاع المال

 قطاع غير البتروكيماويات

 قطاع الجملة والتجزئة قطاع الفنادق والمطاعم قطاع التجارة والضيافة

 قطاع المال، العقار وخدمات األعمال قطاع النقل، التخزين و االتصاالت قطاع اإلنشاء

 قطاع خدمات األعمال
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