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 فمي  زعاد مؤشر تفاؤل األعمال المممركمق لم ملماط المنمفمل والم ما

  ٦١٠٢ن ال للربع المثمانمي ممن عمام  ٣النلاق الموجق، مسجالً 

 .٦١٠٢ن لة للربع األول من عام  ٠٦-م ابل 

  هبل مؤشر تفاؤل األعمال المركق لل لاعات غير النفلية لثانمي

ن ملمة فمي المربمع  ٦٠أدنى مستوى له منذ بداية المؤشر، ليسجل 

ن لمة لملمربمع السمابمق ممن  ٦٢م ارنة مع  ٦١٠٢الثاني من عام 

 .٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٣٣العام، و

  .سجل قلاعا اإلنشاء والن ل انخفاضات حادة في التوقعات 

  ال زال التأثير السلبي النخفاض أسعار النفل والمنافسمة يشمكمالن

 أهم مصدر قلق للشركات بال لاعات غير النفلية.

  أبدت الشركات بال لاعات غير النفلية مسمتمويمات تمفماؤل أدنمى

٪ من همذ  الشمركمات أن ال ٣٣إزاء بيئة األعمال؛ حيث توقعت 

، ٦١٠٢تجابه أعمالها أي معوقات خالل الربع الثانمي ممن عمام 

 ٪ للربع األول من العام. ٢٦م ارنة مع 
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 قطاع النفط والغاز
ال يتوقمع أن تمسجل أسمعار النفمل الخمام أي تحمسن ملممول خمالل المممدى 
ال ممصير ناممراً لوفممرة المعممروض فممي الممسوق بممشكل كبممير، ومخزونممات 
إحتياليممة عنممد مممستويات عليمما قياسممية، وضممعق النمممو فممي إقتممصادات 
األسواق الناشئة، وقيمة الدوالر األمريكي. ووف ماً لوكالمة اللاقمة الدوليمة، 

مليمون برميمل  ٦بحوالمي  ٦١٠٢تجاوز العرض مستوى الللق في عمام 
 ٠٫٠إلمى  ٦١٠٢يومياً، ومن المتوقع أن يصل فائض اإلمدادات في عمام 

مليون برميل يوميما. وفمي أحمدث ت ريمر شمهري إلدارة معلوممات اللاقمة 
األمريكيممة، تنبممأت أن يبلممط متوسممل سممعر خممام غممرق تكممسال الوسمميل 

دوالر للبرميل خمالل همذا العمام، وأن يمسجل متوسمل سمعر خمام  ٣٣٫٢١
دوالر للبرميممل. وإلممى حممد بعيممد، كممان مممن المتوقممع أن  ٣٣٫٤٣برنممت 

انخفماض أسممعار النفمل مممن شمأنه إي مماق إنتمام النفممل المرتفمع التكلفممة فممي 
الواليات المتحدة األمريكية؛ وعلى كٍل، ورغم أن إنتام الواليات المتحمدة 
األمريكية قد هبل من أعلى مستوياته، ف د اتضح أنه يتمتع ب دٍر عماٍل ممن 

 ٠٦المرونة رغم انخفاض أسعار النفل إلى أدنمى ممستوى لمه علمى ممدى 
عاماً. فضالً عن ذلك، يرى العديد من المحللين أن أي قرار يتمم التوصمل 
إليممه بيممن كبممار الممدول المنتجممة للنفممل، مثممل المملكممة العربيممة الممسعودية 
وروسيا، بمشأن تجميمد اإلنتمام عنمد ممستويات شمهر ينماير، لمن ينتم  عنمه 
سوى تفاقم وضع فمائض اإلممدادات. وتعهمدت إيمران بزيمادة إنتاجهما إلمى 
مستويات ما قبل الع وبات اإلقتصادية، مما سمينت  عنمه زيمادة إنتمام دول 
منامممة أوبممك. وعلممى صممعيد الللممق علممى النفممل، فممين النمممو االقتممصادي 
المتبالئ في الصين، ثاني أكمبر المدول اسمتهالكا للنفمل، ال يمزال ممصدر 
قلق. ومن بين ب ية اقتصادات بريكل، شمهد اقتمصادي البرازيمل وروسميا 

، وواجهما تممدهوراً فمي الماليمة العاممة. وال تممزال ٦١٠٢انكماشماً فمي عمام 
جنوق أفري يا تعاني من النمو اإلقتمصادي المضعيق فمي خمضم إختناقمات 
في إمدادات اللاقة. وشهدت العديمد ممن األسمواق الناشمئة والمدول الناميمة 
نمممواً إقتممصادياً واهنمماً وسممل انخفمماض أسممعار الممسلع، وضممعق للتجممارة 

 العالمية، وت لق في األسواق المالية.

وأوضح الممسح الحمالي أن مؤشمر تفماؤل األعممال المركمق ل لماط النفمل 
ن مال للربمع  ٣وال از السعودي قد عاد إلى الممستويات الموجبمة، ممسجالً 

. ٦١٠٢ن لمة للربمع األول ممن عمام  ٠٦-م ابمل   ٦١٠٢الثاني من عمام 
، ٦١٠٢وسجل مكون أسعار البيمع ممستوى صمفر للربمع الثماني ممن عمام 

ن لة زيادة على الرقم المسجل للربع المسابق ممن العمام. وفمي  ٦٢مكتسباً 
٪ من شركات النفل وال از زيمادة فمي أسمعار بيعهما، ٦١حين تتوقع نسبة 

٪ إنخفاضمماً فممي أسممعار البيممع نتيجممة للمنافممسة ٦١توقعممت نممسبة مماثلممة 
وأسعار النفل المتدنية السائدة. وفيما يخص صافي األرباح، إرتفع مؤشمر 

 ٦١٠٢ن لة للربع األول من عمام  ٤-تفاؤل األعمال لصافي األرباح من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ال للربع الثاني ممن العمام. بيمد أن مؤشمر التوايمق أبمدى توجهماً  ٢إلى 
ن مال علمى أسمال  ٢إنخفاضياً، فهبل مؤشر التفاؤل لعدد العاملين بم مدار 

 .٦١٠٢ن ال للربع الثاني من عام  ٢ربع سنوي ليسجل 
٪ من شركات قلاط النفمل وال ماز ٣٢أيضاً أاهر المسح عن توقع نسبة  

، ٦١٠٢أن ال تواجه عملياتهما أي معوقمات خمالل الربمع الثماني ممن عمام 
٪ للربمع األول ممن العمام. وامل تمأثير أسمعار النفمل يمثمل ٣٢م ارنة ممع 

مصدر ال لق الرئيسي للشركات الممشاركة ممن همذا ال لماط  كمما أوردتمه 
٪ من الشركات المشاركة. في حين جماء ممصدر ال لمق الرئيمسي ٣٤نسبة 

اآلخمممر بالنمممسبة للمممشركات الممممشاركة ممممن همممذا ال لممماط فمممي األناممممة 
٪ من شمركات قلماط النفمل ٦١٪. وتعتزم ٤واإلجراءات الحكومية بنسبة 

، ٦١٠٢وال از اإلستثمار في توسعة األعمال خالل الربع الثاني من عمام 
 ٪ من الشركات عدم توفر خلل لمثل هذ  التوسعة.٢١في حين أشار 

 

 ٦١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع األول من 
إتسمت توقعات شركات قلاط النفمل وال ماز خمالل الربمع األول ممن عمام 

بالحممذر فممي أفممضل األحمموال. وأاهممر األداء اإلقتممصادي الفعلممي  ٦١٠٢
٪ مممن الممشركات ٣٢تراجعمماً حمماداً فممي النممشال اإلقتممصادي، فيممما توقعممت 

٪ تراجعاً فيه خالل الربع األول ممن ٣١زيادة في حجم المبيعات وتوقعت 
٪ ف ل من الشركات شمهدت بالفعمل ٠١، اتضح من المسح أن ٦١٠٢عام 

، وسمجلت ٦١٠٢إرتفاعاً في حجمم مبيعاتهما خمالل الربمع األول ممن عمام 
٪ تراجعاً في حجم مبيعاتها. وعلى نحٍو مماثل، كان األداء فيما يتعلمق ٢١

٪ مممن الممشركات تراجعمماً فممي ربحيتهمما، ٣١بالربحيممة ضممعيفاً، إذ سممجلت 
 ٪ من الشركات زيادة في األرباح.٠١وح  ت 
٪ من الشركات إرتفاعاً في حجم مبيعاتها نتيجة إرتفاط الللمق ٠١سجلت 

 وخلل توسعة األعمال.

٪ مممن الممشركات إنخفمماض مممستويات ربحيتهمما نتيجممة لهبممول ٣١شممهدت 
 أسعار ومبيعات النفل، متراف اً مع المنافسة الحادة بالسوق.

 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركق ل لاط النفل وال از

 (٦٠٠٦حجم المبيعات )الربع األول  -المح ق م ارنة بالموقع 

 (٦٠٠٦صافي األرباح )الربع األول  -المح ق م ارنة بالموقع 
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ومن بين ال لاعات الرئيسية، سجل قلاعا اإلنشاء والن ل هبولاً حاداً في 
، فمي حيمن أبمدى قلماط ٦١٠٢مستويات تفاؤلهمما للربمع الثماني ممن عمام 

الصناعة وقلاط التجارة والفنادق ممستويات تفماؤل ممست رة علمى مما همي 
 عليه في الربع السابق من العام.

 
٪ من الشركات إلى أنها ال ٢٦، أشارت ٦١٠٢وفي الربع األول من عام 

تتوقع مواجهة عملياتها ألي عوامل سلبية تعيق عملياتها، وانخفضت همذ  
. وأبدت شمركات ال لاعمات ٦١٠٢٪ للربع الثاني من عام ٣٣النسبة إلى 

غير النفلية قدر كبير من ال لمق إزاء تمدني أسمعار النفمل )أوردتهما نمسبة 
٪ ممممن المممشركات كممممصدر قلمممق رئيمممسي(، وتمثلمممت ممممصادر ال لمممق ٠٣

٪، والممممسائل المتعل مممة ٠٦الرئيمممسية األخمممرى فمممي المنافمممسة المتزايمممدة 
٪، ٢٪، وسمموء األوضمماط بالممسوق ٠١باألنامممة واإلجممراءات الحكوميممة 

 ٪.٢وقلة توفر مشاريع جديدة 
 

٪ مممن الممشركات أنهمما تممرجح أن ت ممدم علممى ٣٢إضممافة إلممى ذلممك، أفممادت 
، فمي حيمن ٦١٠٢اإلستثمار في توسعة األعمال في الربع الثاني من عمام 

٪ ممن المشركات إلمى انهما ال تعمتزم أن ت موم بمثمل همذ  ٢٠أشارت نمسبة 
 النشالات اإلستثمارية.

 

 ٦١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع األول من 

إتسم األداء اإلقتصادي للشركات بضعق أكمبر فمي الربمع األول ممن عمام 
م ارنة مع توقعاتها لألداء في ذلك الربع من العام. وهبمل النمشال  ٦١٠٢

، كما يتضح ممن مكمون ٦١٠٢اإلقتصادي للشركات للربع األول من عام 
٪ ممن المشركات الممشاركة بهبمول ٣٢حجم المبيعات، حيث أفمادت نمسبة 

٪ مممن الممشركات سممجلت زيممادة فممي حجممم ٦٢فممي هممذا المكممون، م ابممل 
المبيعات. وفيما يتعلمق باألربماح، شمهدنا أداًء تراجعيماً ممماثالً. ففمي حيمن 

٪ ٣٢٪ ممن المشركات زيمادة فمي األربماح، أفمادت نمسبة ٦٣سجلت نسبة 
 إنخفاضاً فيها. 

 
، حيمث سمجلت ٦١٠٢تراجع النشال اإلقتصادي في الربع األول من عام 

٪ مممن الممشركات إنخفاضمماً فممي حجممم مبيعاتهمما كنتيجممة مباشممرة لممسوء ٣٢
 األوضاط بالسوق، وقلة توفر مشاريع جديدة، والمنافسة.

٪ ٦٣وجاء مكون صافي األرباح أدنى من التوقعات، ورغم ذلمك سمجلت 
من الشركات المشاركة ارتفاعا في هذا المكون، مدعوماً بزيادة في حجمم 

 المبيعات، وزيادة عدد المشاريع الجديدة والعمالء.
 

 القطاعات غير النفطية
أفاد صندوق الن د الدولي في آخر ت ريمر لمه بمأن المدول الممصدرة للنفمل، 
بممما فيهمما المملكممة العربيممة الممسعودية، تواجممه تبممالؤاً حمماداً فممي نموهمما 
اإلقتممصادي. ويتوقممع أن ينخفممض معممدل نمممو النممات  المحلممي اإلجمالممي 

٪ فممي عممام ٠٫٦٠إلممى  ٦١٠٢٪ فممي عممام ٣٫٣٢الح ي ممي للمملكممة مممن 
. وقمد خفمضت وكالمة التمصنيق الدوليمة "فيتمي" تمصنيق المملكمة ٦١٠٢

العربية السعودية، وحذرت من أن تدني أسمعار النفمل سميكون لمه عواقمق 
سلبية على الميزانين الخمارجي والممالي للمملكمة. ونامراً إلرتفماط العجمز 
المالي، قررت الحكوممة ت ليمص اإلنفماق الرأسممالي، ممع تأجيمل أو إل ماء 
المممشاريع ال ممير حيويممة، كممما قامممت بتخفيممض الممدعم الحكومممي للوقممود 
والخمدمات. وستممستخدم المملكممة أصمولها الخارجيمة الممضخمة لممدعم النمممو 

 اإلقتصادي في خضم انخفاض أسعار النفل.

وهبل مستوى تفاؤل ال لاعات غير النفلية مسجالً ثاني أدنى مستوى لمه 
ن لة  ٦٠منذ بداية المؤشر. وبلط المؤشر المركق لل لاعات غير النفلية 

ن لة للربمع األول  ٦٢، متراجعاً من مستوى ٦١٠٢للربع الثاني من عام 
. ويعمود هبمول ٦١٠٢ن لة للربع الثماني ممن عمام  ٣٣، و٦١٠٢من عام 

المؤشر على أسال ربع سنوي، وأيضاً علمى أسمال سمنوي، إلمى تراجمع 
جميممع المكونممات. وقممد أوردت منممشلت األعمممال األسممباق التاليممة لممضعق 
التوقعات: قلة عدد المشاريع المتوقعمة، وسموء أوضماط المسوق، وت ليمص 
التمويممل الحكومممي، والمنافممسة، وتممدني أسممعار النفممل، وعممدم اإلسممت رار 
السياسي بالمنل ة. وسجل مؤشرا حجم المبيعات والللبات الجديدة هبولاً 

ن لمة علمى  ٣٦ن لمة و ٣١ن مال إلمى  ٢على أسال ربمع سمنوي بم مدار 
ن لة. ونتيجمة لمذلك،  ٦ن ال إلى  ٢التوالي. وهبل مؤشر أسعار البيع من 

ضعفت أيضاً توقعات األرباح والتوايمق. وهبمل مؤشمر التفماؤل لمصافي 
ن ممال وتراجممع مؤشممر التفمماؤل لمكممون عممدد العامليممن  ٢األربمماح بم ممدار 

 . ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٠٢ن لة إلى  ٠٦بم دار 

 مستويات التفاؤل حسق ال لاعات

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركق ل لاط غير النفل وال از

 (٦٠٠٦حجم المبيعات )الربع األول  -المح ق م ارنة بالمتوقع 
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 تحليـل القطـاعات 

 القطـاع الصـناعي  .0
اتسمت توقعات شركات ال لاط الصناعي بالممملمكمة المعمربميمة السمعموديمة 

بالثبات على أسال ربع سنوي؛ إذ بلط مؤشر التفاؤل المممركمق لملم ملماط 

، وهو نمفمل المممسمتموى المممسمجمل ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٦٦

. بيد أن الوضع يختلق على أسمال سمنموي، ٦١٠٢للربع األول من عام 

حيث تراجعت التوقعات ب دٍر كبير. وعملمى أسمال ربمع سمنموي، سمجمل 

مؤشر التفاؤل لمكونات الللق وأسعار البيع والربحية تناميا ممتمواضمعماً، 

في حين تراجع مؤشر التوايق. وارتفع مؤشر تمفماؤل األعمممال لمحمجمم 

ن لمة، فمي حميمن  ٣٢ن لة إلى  ٣٢المبيعات على أسال ربع سنوي من 

ن لة. وارتفع  ٣٣ن لة إلى  ٣٢صعد مؤشر التفاؤل للللبات الجديدة من 

ن ال للربع األول ممن  ٠١-مؤشر تفاؤل األعمال لمكون أسعار البيع من 

. وكسمق ممؤشمر ٦١٠٢ن ال للربع الثاني ممن عمام  ٤-إلى  ٦١٠٢عام 

ن لة للربع الثانمي  ٦٢تفاؤل األعمال لمكون صافي األرباح ن لتين ليبلط 

. غير أن مستوى التفاؤل إزاء التوايق قد تراجع؛ حميمث ٦١٠٢من عام 

 ن لة. ٠٢ن لة إلى  ٦٢هبل مؤشر التفاؤل لهذا المكون من 

٪ من الشركات المشاركة في المسح أنها ال تمتموقمع ممواجمهمة ٦٤وأفادت 

عوامل سلبية ومعوقات لعمليات أعمالهما خمالل المربمع المثمانمي ممن عمام 

٪ ممن ٦٣٪ للربع األول من العام. وأبدت نسمبمة ٢٣، م ارنة مع ٦١٠٢

٪ تمجما  ٠٣شركات ال لاط الصناعي المشاركة قل ها إزاء المممنمافسمة، و

٪ جراء تأجيل المشاريمع أو عمدم لمرح ٤تأثير انخفاض أسعار النفل، و

 مشاريع جديدة.

٪ من الشركات بأنها تتوقع اإلستثممار فمي تموسمعمة أعمممالمهما ٣٤وأفادت 

٪ ممن الشمركمات ٣٣، في حين أفادت ٦١٠٢خالل الربع الثاني من عام 

 بعدم عزمها اإلقدام على مثل هذا االستثمار.

 قطـاع الصناعات البتـروكيمـاويـة أ.

سجل مؤشر تفاؤل األعمال المركق ل لاط الصمنماعمات المبمتمروكميممماويمة 

ن ملمة  ٠٢إلى  ٦١٠٢ن لة للربع األول من عام  ٣٠الفرعي تراجعاً من 

، نتيجة لضعق التوقعات لمحمجمم المممبميمعمات ٦١٠٢للربع الثاني من عام 

وأسعار البيع وصافي األرباح والمتمواميمق. وجماء همذا المهمبمول نمتميمجمة 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقابل الشركات الكبيرة
أن  ٦١٠٢أوضممح مممسح مؤشممر تفمماؤل األعمممال للربممع الثمماني مممن عممام 

الشركات الص يرة والمتوسلة الحجمم تبمدي تفماؤالً مرتفعماً نمسبياً م ارنمة 
مع الشركات الكبيرة لكافة مكونات المؤشر، حيث سجل المؤشر المركمق 

ن لمممة  ٠٣ن لمممة للمممشركات المممص يرة والمتوسممملة الحجمممم  م ابمممل  ٦٦
 للشركات الكبيرة.

 
وفيما يخص مكونات الللق، بلط مؤشر تفاؤل أعمال الشركات المص يرة 

ن لمة للمشركات الكبميرة.  ٦٢ن لة م ابل  ٣٦والمتوسلة لحجم المبيعات 
وبالنسبة لمكون الللبيمات الجديمدة، بلمط مؤشمر تفماؤل األعممال للمشركات 

 ن لة للشركات الكبيرة. ٣٠ن لة و ٣٣الص يرة والمتوسلة 
 

أيضاً أبمدت المشركات المص يرة والمتوسملة قمدر أكمبر ممن التفماؤل إزاء 
، وبلط مؤشر تفاؤلها لهذا المكون ٦١٠٢أسعار البيع للربع الثاني من عام 

ن لمة للمشركات الكبميرة. وجماءت توقعمات الربحيمة  ٠-ن ال، بينما بلط  ٣
متممشابهة لممدى مجموعممتي الممشركات، حيممث بلممط مؤشممر تفمماؤل أعمممال 

ن لممة، وللممشركات  ٦٣الممشركات الممص يرة والمتوسمملة لممصافي األربمماح 
ن لممة  ٠٤ن لممة.  وسممجلت الممشركات الممص يرة والمتوسمملة  ٦٣الكبمميرة 

 ن لة للشركات الكبيرة. ٠٢لمؤشر تفاؤل عدد العاملين، م ابل 
 

وأبدت مجموعتا الشركات قدر مت ارق من التفاؤل تجا  بيئة األعممال، إذ 
٪ ممن المشركات ٣٣٪ ممن المشركات المص يرة والمتوسملة و٣٢أشارت 

الكبيرة إلى توقع أن ال تواجه عمليمات أعممالهم أي معوقمات خمالل الربمع 
. وشمكلت المنافمسة وتمأثير انخفماض أسمعار النفمل ٦١٠٢الثاني ممن عمام 

 مصدر ال لق األساسي لمجموعتي الشركات.

 (٦٠٠٦صافي األرباح )الربع األول  -المح ق م ارنة بالمتوقع 

مؤشر التفاؤل باألعمال المركق للشركات الص يرة والمتوسلة الحجم 
 مؤشر التفاؤل باألعمال المركق لل لاط الصناعي م ابل الشركات الكبيرة
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الرتفاط حدة المنافسة، وتدني أسعار النفل، وتمبمالمؤ فمي تموفمر مشماريمع 

جديدة. غير أن مؤشر التفاؤل للللبات الجديدة ال مسمتم مراً عملمى أسمال 

ن لة. وهبل بمحمدة ممؤشمر تمفماؤل األعمممال  ٣١ربع سنوي عند مستوى 

نم ملمة  ٣٣إلى  ٦١٠٢ن لة للربع األول من عام  ٢٣لحجم المبيعات من 

. أيضماً شمهمدت المتموقمعمات ألسمعمار المبميمع ٦١٠٢للربع الثاني من عمام 

نم ملمـمة إلمى   ٠٣ -تراجعـاً، وهبل مؤشر تفاؤل األعمال لهـذا المكون من 

ن لة. وبناًء على ذلك، هبل مؤشر تفاؤل األعمال لصمافمي األربماح  ٦٢-

 ٣١ن لة، وتراجع مؤشر التفاؤل لعدد العاملين من  ٣١ن لة إلى  ٣٣من 

 .٦١٠٢ن ال للربع الثاني من عام  ٣ن لة إلى 

 

 . قطـاع الصناعات غير البتـروكيمـاويـةب

أبدت التوقعات ل لاط الصناعات غير البتروكيماوية تحمسناً، وزاد مؤشمر 
ن لة للربع األول من عام  ٠٣تفاؤل األعمال المركق لل لاط الفرعي من 

. وفممي حيممن ح  ممت ٦١٠٢ن لممة للربممع الثمماني مممن عممام  ٦٣إلممى  ٦١٠٢
مؤشرات التفاؤل لمكونات الللق وأسعار البيع والربحية مكاسمباً، تراجمع 
مؤشر التفاؤل للتوايق. وارتفع مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات من 

ن لمة للربمع الثماني مممن  ٣٤إلمى  ٦١٠٢ن لمة للربممع األول ممن عممام  ٣١
العممام علممى أسممال ربممع سممنوي؛ وصممعد مؤشممر تفمماؤل األعمممال للللبممات 

ن لمة. وأبمدت شمركات همذ  المشريحة ممن  ٣٢ن لمة إلمى  ٣٦الجديدة من 
ال لاط الصناعي قدراً مرتفعاً قليمالً ممن التفماؤل إزاء أسمعار البيمع؛ حيمث 

ن لمة. وبنماًء علمى همذ   ٦-ن ال إلمى  ٣-تحسن مؤشر تفاؤل األعمال من 
المؤشرات، تحسنت أيضاً توقعات صافي األرباح؛ وكسق مؤشمر التفماؤل 

ن لممة. وتراجممع مؤشممر تفمماؤل  ٦٣ن ممال لمميرتفع إلممى  ٤لممصافي األربمماح 
 ن لة. ٦١ن لة إلى  ٦٢األعمال لعدد العاملين من 

 قطـاع اإلنشـاء .2 
هبل مؤشر تفاؤل أعمال قلماط اإلنمشاء إلمى أدنمى ممستوى لمه منمذ بدايمة 

ن لمة للربمع الثماني ممن عمام  ٠٠المؤشر. وبلط المؤشمر المركمق لل لماط 
ن لمة  ٣٣، و ٦١٠٢ن لة للربع األول ممن عمام  ٦٢من مستوى  ٦١٠٢

. وكممان إلنخفمماض عممدد المممشاريع الجديممدة ٦١٠٢للربممع الثمماني مممن عممام 
بال لمماعين الحكومممي والخمماص وتممدني أسممعار النفممل تممأثير سمملبي علممى 
ال لاط. ونتيجة لذلك، هبل مؤشر تفاؤل األعمال للللبمات الجديمدة بمشكل 

ن لة للربع الثاني  ٠٤إلى  ٦١٠٢ن لة للربع األول من عام  ٣٢حاد من 
مممن العممام. بيممد أن مؤشممر تفمماؤل األعمممال لحجممم المبيعممات اممل مممست راً، 

ن لمة للربمع الثماني ممن عمام  ٦٦ن لمة للربمع األول إلمى  ٦٠فتحرك من 
. وأبممدت التوقعممات ألسممعار البيممع ضممعفاً كبمميرا، ليممسجل مؤشممر ٦١٠٢

ن لمة للربمع  ٦١، م ابمل ٦١٠٢ن ال للربع الثاني من عام  ٣-التفاؤل لها 
األول من العام. وبالتالي، تراجعت توقعات الربحيمة )هبمل مؤشمر تفماؤل 

ن لمة للربمع الثماني ممن  ٠٢ن ال، إلى  ٢األعمال لصافي األرباح بم دار 
 ٠٢(، وتراجعت أيضاً توقعمات التوايمق )انخفمضت بم مدار ٦١٠٢عام 

 (.٦١٠٢ن ال للربع الثاني من عام  ٢ن لة إلى 

 
٪ ممن شمركات اإلنمشاء بعمدم اهمور أي عواممل سملبية تؤثمر ٣٠وأفادت 

. وتمثلمت ممصادر ٦١٠٢على عمليات األعمال في الربع الثاني من عمام 
ال لمممق األساسمممية لعمليمممات األعممممال بال لممماط فمممي السياسمممات واألناممممة 

٪ مممن المممشاركين، وتممأثير تدنممي ٠٢واإلجممراءات الحكوميممة وف مماً إلفممادة 
٪، ومخمماوق تتعلممق بتأجيممل أو عممدم توفممر المممشاريع ٠٦أسممعار النفممل 

 ٪.٠١الجديدة 
  

٪ من الشركات اإلستثمار في توسعة األعمال في الربع الثاني ٣٢وتعتزم 
٪ من الشركات ال تتوفر لديها خلل لمثل هذا ٢٣، م ابل ٦١٠٢من عام 

 اإلستثمار.
 

 قطـاع التجـارة والفنادق  .3

تحركت آفاق التفاؤل ب لاط التجارة والفنادق السعودي أف ياً للربمع الثانمي 
م ارنة ممع مؤشمر التفماؤل لل لماط للربمع األول ممن عمام  ٦١٠٢من عام 
ن لمة للربمع  ٣٦؛ وبلط المؤشر المركق لتفماؤل األعممال بال لماط ٦١٠٢

ن لمة لربمع العمام المسابق. وفمي حيمن  ٣٠، م ابمل ٦١٠٢الثاني من عمام 
تحممسنت مؤشممرات التفمماؤل للللممق والربحيممة علممى أسممال ربممع سممنوي، 

 مؤشر التفاؤل باألعمال ل لاط البتروكيماويات

 مؤشر التفاؤل باألعمال ل لاط غير البتروكيماويات

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركق ل لاط اإلنشاء



6 

 

 قطـاع الفنادق   ب.

الممت مممستويات التفمماؤل ل لمماط الفنممادق الفرعممي تتممسم بالثبممات؛ وسممجل 
ن لمة للربمع الثماني ممن عمام  ٣٦مؤشر تفماؤل األعممال المركمق لل لماط 

، وهو نفل المستوى المسجل للربع المسابق ممن العمام. وفمي حيمن ٦١٠٢
تحسنت توقعات الللق بال لاط، ضعفت توقعات أسعار البيع والتوايق. 

ن لة،  ٣٢ن لة ليسجل  ٠٢وكسق مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات 
ن لمة  ٣٢ن مال ليمسجل  ٢وتحسن مؤشر التفاؤل للللبات الجديدة بم دار 

. وتراجعممت التوقعممات ألسممعار البيممع كممما ٦١٠٢للربممع الثمماني مممن عممام 
 ٣١ن مال ممن  ٢يتضح ممن إنخفماض مؤشمر تفماؤل األعممال لهما بم مدار 

ن لمة للربمع الثماني ممن عمام  ٦٢إلمى  ٦١٠٢ن لة للربع األول ممن عمام 
ن لة. وهبل مؤشر  ٣٢. واست رت التوقعات للربحية عند مستوى ٦١٠٢

ن لة للربمع  ٠٢تفاؤل األعمال للتوايق ب در كبير، متراجعاً من مستوى 
 .٦١٠٢إلى صفر للربع الثاني من عام  ٦١٠٢األول من عام 

 قطـاع النقـل والتخـزين واالتصـاالت .4

هبل مؤشر التفاؤل المركق ل لاط الن ل والتخزين واالتصاالت إلى أدنى 
ن ممال  ٤مممستوياته منممذ بممدء مممسح مؤشممر تفمماؤل األعمممال، مممسجالً قممراءة 

. وعلى أسال ربع سنوي، هبلت ب دِر كبيٍر ٦١٠٢للربع الثاني من عام 
مؤشممرات تفمماؤل األعمممال لحجممم المبيعممات، والللبممات الجديممدة، وصممافي 
األرباح، والتوايق؛ في حين تحسن قليالً مؤشر أسمعار البيمع. وانخفمض 

ن لمة  ٢٦بشدة مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات على أسال ربع سنوي من 
ن مال للربمع الثماني ممن العمام، وهبمل  ٢إلمى  ٦١٠٢للربع األول من عام 

ن لممة للربممع  ٠٠ن لممة إلممى  ٣٣مؤشممر التفمماؤل للللبممات الجديممدة بم ممدار 
. وتراجع مؤشمرا تفماؤل األعممال لمصافي األربماح ٦١٠٢الثاني من عام 

ن لمة، والثماني بم مدار  ٠٣ن لة إلمى  ٦٤والتوايق، فهبل األول بم دار 
 .٦١٠٢ن ال للربع الثاني من عام  ٢ن لة إلى  ٣٤

هبلت مؤشرات التفاؤل ألسعار البيع والتوايمق. وتحمسن مؤشمر تفماؤل 
ن لمة للربمع الثماني ممن  ٣٢ن ال إلى  ٠١األعمال لحجم المبيعات بم دار 

 ٣٣ن مال ليمسجل  ٤، وتحسن مؤشر الللبات الجديمدة بم مدار ٦١٠٢عام 
. وسجل مؤشر تفاؤل األعممال ألسمعار ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام 

ن ال. وأاهرت شركات قلاط التجارة  ٢ن لة إلى  ٠٣البيع انخفاضا من 
والفنادق ممستوى أعلمى ممن التفماؤل إزاء الربحيمة كمما يتمضح ممن زيمادة 

 ٣٣ن ال في مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربماح ليمصل إلمى  ٢بم دار 
. وتراجعت التوقعات للتوايمق، وهبمل ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام 

 ٦١٠٢ن لمة للربمع األول ممن عمام  ٣١مؤشر التفاؤل لعدد العاملين ممن 
 ن لة للربع الثاني من العام. ٦٣إلى 

 
٪ مممن شممركات قلمماط التجممارة والفنممادق أي عوامممل ٣٢وال تتوقممع نممسبة 

.  ٦١٠٢سلبية تؤثر علمى عمليمات األعممال خمالل الربمع الثماني ممن عمام 
وتبممدي شممركات ال لمماط أكممبر قلممق تجمما  تممأثير األنامممة واإلجممراءات 

٪ كمعمموق أول، يليهمما التممأثير الممسلبي النخفمماض ٠٢الحكوميممة أوردتهمما 
 ٪. ٠٠٪، والمنافسة ٠٠أسعار النفل 

 
٪ مممن الممشركات المممشاركة فممي المممسح مممن قلمماط التجممارة ٣١وتخلممل 

والفنممادق لتسممتثمار فممي توسممعة األعمممال خممالل الربممع الثمماني مممن عممام 
 ٪ ال تعتزم اإلقدام على مثل هذا اإلستثمار.٢١، م ارنة مع نسبة ٦١٠٢

 

 تجـارة الجمـلة والتجـزئـة  أ.

أبدت شريحة التجارة مستويات تفماؤل أعلمى قليمالً للربمع الثماني ممن عمام 
م ارنممة مممع ربممع العممام الممسابق، وبلممط المؤشممر المركممق لتفمماؤل  ٦١٠٢

 ٣١، م ارنمة ممع ٦١٠٢ن لة للربع الثاني ممن عمام  ٣٦األعمال لل لاط 
ن لممة فممي الربممع األول مممن العممام. وتعممززت توقعممات مكونممات الللممق 
وصممافي األربمماح، فممي حيممن تراجعممت توقعممات التوايممق وأسممعار البيممع. 

 ٣٢ن مال ليمسجل  ٢وارتفع مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات بم مدار 
 ٢١ن ممال إلممى  ٤ن لممة، وصممعد مؤشممر التفمماؤل للللبممات الجديممدة بم ممدار 

. واتممسمت التوقعممات ألسممعار البيممع ٦١٠٢ن لممة للربممع الثمماني مممن عممام 
ن لة  ٦-بالحذر، حيث هبل مؤشر التفاؤل لها إلى النلاق السالق مسجالً 

. وأدت التوقعات ال وية للللق إلى ممستويات ٦١٠٢للربع الثاني من عام 
 ٤أفضل لألرباح، وكسق مؤشر تفماؤل األعممال لمكمون صمافي األربماح 

. ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٣٤ن ال على أسال ربع سنوي ليبلط 
بيممد أن توقعممات التوايممق انخفممضت ليهبممل مؤشممر تفمماؤل األعمممال لعممدد 

 .٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٣٦ن ال ليسجل  ٣العاملين بم دار 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركق ل لاط التجارة والفنادق

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي ل لاط الجملة والتجزئة

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي ل لاط الفنادق والملاعم
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 القـطـاع المـاليأ.
 ٣٣شهد مؤشر تفاؤل األعمال المركق ل لاط المال الفرعي تدنياً بم دار 

، ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٠٤ن لة على أسال سنوي ليسجل 
ن ال على أسال ربع سنوي. وتحسن مؤشرا التفاؤل لحجم  ٢وبم دار 

ن لة و  ٣٢ن ال لكل منهما إلى  ٠١المبيعات وللللبات الجديدة بم دار 
ن لة على التوالي. وسجل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع هبولاً  ٣١

؛ في حين ٦١٠٢ن ال للربع الثاني من عام  ٠١-ن لة إلى  ٣١بم دار 
ن لة إلى صفر.  ٦١تراجع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األرباح بم دار 

 ٠١غير أن مؤشر تفاؤل األعمال للتوايق أبدى تحسناً، مرتفعاً بم دار 
 .٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٦١ن ال ليسجل 

 

 القطاع العقاريب. 
انخفض مؤشر تفاؤل األعمال المركق ل لاط الع ار الفرعي للربع الثاني 

م ارنة مع ربع العام السابق، وأيضاً عند الم ارنة مع  ٦١٠٢من عام 
. وسجلت كافة مكونات المؤشر تراجعاً ٦١٠٢الربع الثاني من عام 

 ٠٢ن لة إلى  ٣٣حاداً. وهبل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات من 
على أسال ربع سنوي؛ في حين  ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام 

ن لة للربع  ٦١ن لة إلى  ٣٢تراجع مؤشر تفاؤل الللبات الجديدة من 
. أيضاً ضعفت توقعات األعمال ألسعار البيع مع ٦١٠٢الثاني من عام 

ن لة للربع الثاني من عام  ٦١ن لة إلى  ٣٢تراجع مؤشر التفاؤل من 
. وعلى نحو مماثل، شهدت توقعات الربحية انخفاضا كبيراً، ٦١٠٢

ن لة. وبناًء على ذلك، ضعفت  ٠٦ن لة إلى  ٢٢وتراجع مؤشرها من 
ن لة  ٦١التوقعات للتوايق، ليهبل مؤشر التفاؤل لعدد العاملين بم دار 

 .٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٠٦إلى 

وبل ت نسبة المشاركين في المسح من ال لاط الذين ال يتوقعمون أن تتأثمر 
٪. وشمملت ٣٢بعواممل سملبية  ٦١٠٢أعمالهم في الربمع الثماني ممن عمام 

٪، ٢أهم مصادر ال لمق لمدى الممشاركين ممن ال لماط تمأثير أسمعار النفمل 
٪، واألنامممة واإلجممراءات الحكوميممة ٠١والمخمماوق السياسممية بالمنل ممة 

٤.٪ 
 

٪ من الشركات التي شملها المسح في ال لاط عزمها ٣٣وأوضحت نسبة 
، في ٦١٠٢اإلستثمار في توسعة األعمال خالل الربع الثاني من عام 

٪ من الشركات أنها لن تستثمر في مثل هذ  ٢٢حين أفادت نسبة 
 النشالات.

 

 القطـاع المـالي والعقـاري وخدمـات األعمـال .5
وعلى نحٍو مماثٍل تراجعت مستويات التفاؤل لدى أعمال قلاط المال 
والع ار وخدمات األعمال إلى أدنى مستوياتها منذ إنشاء المؤشر. وبلط 

ن لة للربع الثاني من عام  ٦٣مؤشر تفاؤل األعمال المركق لل لاط 
 ٦٣ن ال على أسال ربع سنوي، وبم دار  ٣، متراجعاً بم دار ٦١٠٢

 ٢ن لة على أسال سنوي. وهبل مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات بم دار 
ن لة للربع الثاني من عام  ٦٢ن ال م ارنة بربع السنة السابق ليبلط 

، في حين كسق مؤشر تفاؤل األعمال للللبات الجديدة ن لتين ٦١٠٢
 ٠٣خالل نفل الفترة. واست ر مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع عند 

. وتراجع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام 
ن لة للربع  ٦٦إلى  ٦١٠٢ن لة للربع األول من عام  ٣٦األرباح من 

الثاني من العام. أيضاً اتسمت توقعات التوايق بالضعق، إذ هبل مؤشر 
 .٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٦٣ن ال إلى  ٣تفاؤل األعمال بم دار 

 
٪ من الشركات المشاركة في المسح من قلاط المال والع ار ٣٣وأعربت 

وخدمات األعمال عن عدم توقع أن تتأثر أعمالها بعوامل سلبية في الربع 
٪ إلى تأثير تدني أسعار النفل كمصدر ٠٣. وأشار ٦١٠٢الثاني من عام 

قلق رئيسي، في حين شكلّت المنافسة والمسائل المتعل ة باألنامة 
٪ من ٢واإلجراءات الحكومية مصدر ال لق الرئيسي لدى نسبة 

 المشاركين لكال العاملين.
 

٪ من الشركات المشاركة في المسح االستثمار في ٣٣وتوقعت نسبة 
، في حين أفادت نسبة ٦١٠٢توسعة األعمال في الربع الثاني من عام 

٪ بعدم توفر مثل هذ  الخلل اإلستثمارية لديهم للربع الثاني من العام ٢٦
 الجاري.

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركق ل لاط الن ل، التخزين واالتصاالت 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركق ل لاط المال، الع ار وخدمات األعمال

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي ل لاط المال
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٪ من الشركات أفادت بعزمها على تنفيذ خلل إستثمار لتوسعة ٣٢
٪ في الربع األول من عام ٣٣)  ٦١٠٢األعمال في الربع الثاني من عام 

(. وعلى أسال ال لاعات، أبدت شركات قلاط التجارة والفنادق ٦١٠٢
٪، تليها ٣١قدر أكبر من التفاؤل بشأن خلل توسعة األعمال بنسة

 ٪.٣٤شركات ال لاط الصناعي بنسبة 

 تحـديـات األعمـال

أبدت الشركات المشاركة في قلاط النفل وال از قدر أكبر من التفاؤل 
٪ من المشاركين من ال لاط ٣٢إزاء بيئة األعمال، حيث أوضحت نسبة 

، ٦١٠٢أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خالل الربع الثاني من عام 
٪ منهم في ربع العام السابق. وال يزال تأثير ت لق أسعار ٣٢م ارنة مع 

النفل يمثل مصدر ال لق األساسي لمنشلت األعمال في ال لاط بنسبة 
 ٪.٤٪، تليه األنامة واإلجراءات الحكومية بنسبة ٣٤

 قطاع خدمات األعمال ج. 
سجل قلاط خدمات األعمال الفرعي تحسناً في التوقعات، ليكسق مؤشر 

ن لة للربع الثاني  ٦٣ن ال على أسال ربع سنوي ليسجل  ٢التفاؤل له 
. وفي حين هبل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات ٦١٠٢من عام 

؛ ارتفع مؤشر ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٣٣ن لة إلى  ٦بم دار 
ن لة للربع  ٣٢ن لة ليبلط  ٠٠تفاؤل األعمال للللبات الجديدة بم دار 

عند الم ارنة بربع العام السابق. أيضاً تعززت  ٦١٠٢الثاني من عام 
ن لة.  ٠٢ن ال إلى  ٢التوقعات ألسعار البيع، مع صعود مؤشرها من 

وأبدت التوقعات لصافي األرباح والتوايق أداًء م ارباً لما كانت عليه 
في ربع العام السابق، وإرتفع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األرباح 

ن لة، في حين كسق مؤشر التفاؤل لعدد  ٦٢ن لة إلى  ٦بم دار 
 .٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٦٣العاملين ن لة واحدة ليرتفع إلى 

 خـطط االستثمار
أشارت ثالث شركات من بين كل خمل شركات في قلاط النفل وال از 

٪ للربع ٢٢بعدم وجود خلل لتستثمار في توسعة األعمال لديها، م ابل 
٪ أشارت أنها ٦١. بيد أن نسبة أدنى من الشركات ٦١٠٢األول من عام 

بصدد اإلقدام على نشالات تنمية األعمال في الربع الثاني من هذا العام، 
 .٦١٠٢٪ في الربع األول من عام ٣٣م ارنة مع 

وبما يتفق مع التوجه العام السائد، فين الشركات المشاركة من ال لاعات 
غير النفلية ال تبدي قدر من التفاؤل فيما يتعلق باإلستثمار في توسعة 
األعمال م ارنة بما أبدته في الربع السابق من العام. وأفاد أكثر من 
نصق الشركات المشاركة في المسح أنها ال تعتزم اإلستثمار في 

. غير أن ٦١٠٢٪ في الربع األول من عام ٣٢نشالات توسعية، م ابل 

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي ل لاط الع ار

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي ل لاط خدمات األعمال

 هل تخلل الشركة لالستثمار في توسعة األعمال )قلاط النفل وال از(  

 هل تخلل الشركة لالستثمار في توسعة األعمال ؟
 )ال لاط غيرالنفلي(  

نارا لبيئة األعمال السعودية، ماهي أكثر العوامل الخارجية التي تعيق 
 تنمية األعمال؟ )قلاط النفل وال از(
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 عـدد العاملين
ن ال للربع الثاني  ٢هبل مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين ليصل إلى 

ن ال للربع األول من العام. وتوقعت  ٠١، من مستوى ٦١٠٢من عام 
٪، أن يست ر عدد العاملين لديهم، في حين ٢٣غالبية المشاركين، بنسبة 

٪ من المشاركين تخفيض عدد العاملين نتيجة لتبالؤ في ٠٣يعتزم 
 أوضاط األعمال.

 القطـاعات غير النفطية

 حجـم المبيـعات
 ٣١ن ال إلى  ٢سجل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات هبولاً بم دار 

ن لة لربع العام السابمق. غميمر  ٣٢من  ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام 

٪ توقعت زيادة في حجم المممبميمعمات بمفمضمل ٣٢أن غالبية من المشاركين 

إرتفاط الللق بالسوق من العمالء وبمفمضمل مشماريمع جمديمدة، فمي حميمن 

 ٪ من الشركات المشاركة أن تست ر أحجام المبيعات.٣٣توقعت 

 ملحـق

 قـطـاع النفط والغاز

 حجـم المبيـعات
 ٣هبل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات ب لاط النفل وال از بم دار 

، وهو المستوى األدنى ٦١٠٢ن ال ليسجل ن لتين للربع الثاني من عام 

٪ من ٢٦منذ بدء المؤشر. ورغم هذا الهبول، توقعت غالبية بنسبة 

المشاركين من قلاط النفل وال از است رارا في حجم المبيعات، في حين 

٪( زيادة فيها نتيجة ٦٢توقع واحد من بين كل أربعة من المشاركين )

 النخفاض أسعار النفل.

 

 مسـتوى أسـعار البيـع
بعد أن سجل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع أدنى مستوى له منذ بدء 

ن لة، ارتفع إلى  ٦٢-المؤشر خالل ربع العام السابق عند مستوى 
. وتوقعت غالبية كبيرة ٦١٠٢مستوى الصفر في الربع الثاني من عام 

٪ است رارا في أسعار البيع؛ في حين توقعت نسبة ٢١من المشاركين 
٪ أن تنخفض األسعار، كما توقعت نسبة مماثلة أن ترتفع األسعار. ٦١

وأشار من توقعوا إنخفاض األسعار لتدني أسعار النفل والمنافسة الحادة 
 كأسباق رئيسية لتوقعاتهم لهذا المكون.

 صـافي األربـاح
تحرك مؤشر تفاؤل األعمال لمكون صافي األرباح في قلاط النفل 

ن ال في الربع األول من عام  ٤-وال از من النلاق السالق، صاعداً من 
ن ال للربع الحالي من العام. وفي حين توقعت معام  ٢إلى  ٦١٠٢

٪ إست راراً في مستويات األرباح، توقعت نسبة ٣٣الشركات المشاركة 
٪ من الشركات أن ترتفع مستويات أرباحها نتيجة لزيادة في أسعار ٣٣

 البيع.

 حجم المبيعات 

 مستوى أسعار البيع 

 صافي الرباح 

 عدد العاملين 

 حجم المبيعات 
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 عـدد العاملين
ن لة  ٠٢واصل مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين الهبول ليسجل 

ن لة للربع األول من  ٦٢، م ارنة مع ٦١٠٢للربع الجاري من عام 
٪، ٢١العام. ورغم ذلك، تخلل أغلبية األعمال المشاركة، بنسبة 

٪ منهم ٦٢لتحتفاا بعدد العاملين لديها على ما هو عليه، في حين توقع 
أن يزيدوا عدد العاملين لديهم لم ابلة زيادة في حجم األعمال ناتجة عن 
خلل توسعة مرت بة لألعمال، ولمزيد من األعمال من مشاريع/ ع ود 

 جديدة، وإالرتفاط في الللق.

 مسـتوى المخـزون
أبدى مؤشر تفاؤل األعمال لمكون مستوى المخزون تحركاً أف ياً، مسجالً 

ن لة للربع السابق من  ٦٠م ابل  ٦١٠٢ن لة للربع الثاني من عام  ٦١
العام. غير أن ما يزيد على النصق من المشاركين في المسح، بنسبة 

٪، توقعت أن يب ى مستوى المخزون دون ت يير، في حين يعتزم ٢٦
٪ من المشاركين زيادة مستويات المخزون لديهم نتيجة إلرتفاط عدد ٣٣

الللبات، وزيادة حجم المبيعات بفضل منافذ توزيع جديدة، وموسم 
 األعياد المرت ق.

 

 

 

 

 

 

 الطـلبـات الجـديـدة
ن لة للربع الثاني من عام  ٣٦بلط مؤشر تفاؤل األعمال للللبات الجديدة 

. ٦١٠٢ن لة للربع األول من عام  ٣١، منخفضاً من مستوى ٦١٠٢
٪ من المشاركين من ال لاط زيادة في ٣٨ورغم التوجه التنازلي، يتوقع 

حجم الللبات لديهم من المشاريع الجديدة من ال لاعين العام والخاص، 
٪ ٣٢وزيادة في الللق من عمالء جدد. ومن ناحية أخرى، توقعت نسبة 

 من المشاركين است رار مستوى للباتهم الجديدة. 

 مسـتوى أسـعار البيـع
سجل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع مستوى أدنى ب ليل على أسال 

 ٢، م ارنة مع ٦١٠٢ربع سنوي، ليبلط ن لتين للربع الثاني من عام 
٪ من ٢٦ن ال للربع السابق من العام. وتوقعت نسبة كبيرة بل ت 

المشاركين الذين شملهم المسح أن تب ى أسعارهم مست رة، بينما توقعت 
٪ أن تنخفض أسعار بيعها نتيجة لحدة المنافسة، وضعق ٠٢نسبة 

 األوضاط بالسوق، وزيادة في تكاليق عامة ، وقلة توفر مشاريع جديدة.

 

 صـافي األربـاح
ن لة للربع الثاني  ٦٣تراجع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األرباح إلى 

ن لة لربع العام السابق. ورغم هذا الهبول،  ٦٣، من ٦١٠٢من عام 
٪( زيادًة في مستويات الربحية ٣٢توقع ما ي ارق نصق المشاركين )

نتيجة لتوقع زيادة حجم المبيعات، وبفضل المشاريع الجديدة. ومن ناحية 
 ٪ من الشركات المشاركة إست رار هذا المكون.٣٣اخرى، توقعت 

 
 

 الللبات الجديدة 

 مستوى أسعار البيع

 صافى األرباح 

 عدد العاملين 

 عدد العاملين 

 مستوى المخزون 
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 قطاع الجملة والتجزئة قطاع الفنادق والمطاعم قطاع التجارة والضيافة

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

 قطاع خدمات األعمال

68

8

28
21

0

20

40

60

80
2011،  2األعلى الربع 

 200،  2األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

63

-12 -12

3

-20

0

20

40

60

80
2011،   األعلى الربع 

2016،  1األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

70

22 22 22

0

20

40

60

80
2011،  2األعلى الربع 

2016،  2األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

78

16

31

16

0

20

40

60

80

100
 201،  األعلى الربع 

2016،  2األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

53

19 19
23

0

20

40

60
 201، 1األعلى الربع 

2016،  1األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

68

28 31 32

0

20

40

60

80
2011،  1األعلى الربع 

 201،   األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

58

20

32 32

0

20

40

60

80
 201،  2األعلى الربع 

 201،   األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

63

28 30 32

0

20

40

60

80
 201،  1األعلى الربع 

 201،   األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

74

11

26

11

0

20

40

60

80
2011،   األعلى الربع 

2016،  2األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

66

7

37

7

0

20

40

60

80
2011،  2األعلى الربع 

2016،  2األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

70

24
28

24

0

20

40

60

80
2011،  2األعلى الربع 

2016،  2األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

64

17
23

17

0

20

40

60

80
 201،   األعلى الربع 

2016،  2األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

73

15

43

16

0

20

40

60

80
 201،   األعلى الربع 

 201،   األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 

54

24 24
29

0

20

40

60
 201،  1األعلى الربع 

2016،  1األدنى الربع 

2016،  1الربع 

2016،  2الربع 



 :إخالء مسئولية

عامة واغراض المناقشة ف ل، وينب ي أال تفسر أو تشكل اعالنا،  ال تم أعداد المعلومات واآلراء في هذا الت رير البحثي  من قبل الدائرة االقتصادية بالبنك  األهلي التجاري وال صد منها حصرا المعلومات

ي من األوراق المالية واألدوات المالية، أو االصدارات في ء أأو توصية،  أو دعوة، أو عرضا أو التماسا لعرض شراء أو بيع أو اكتتاق ، أو دعوة للشراء أو االشتراك، االكتتاق، والمشاركة، أو اقتنا

 أي والية قضائية.

أنها ال تعكل بالضرورة موقق أو رأي من البنك األهلي ما ان اآلراء والت ديرات والتوقعات الواردة في هذا الت رير تشكل الرأي الحالي للمؤلق/ المؤلفين اعتبارا من تاريخ صدور هذا الت رير، ك

و وف ا لذلك فهي عرضة للت يير  .الواردة في هذ  الوثي ةاء التجاري فيما يتعلق بموضوعه. والبنك األهلي التجاري ليل ملزما بأي شكل من األشكال بالتحديث أو المحافاة على تجديد المعلومات واآلر

بيان، وتوضيح، بشكل صريح أو ضمني، فيما يتعلق بدقة ح، دون إشعار، حيث ال ي وم بموجق هذا البنك األهلي التجاري، ومديريه، ومسئوليه والمستشارين والموافين أو العاملين أو ممثليه بأي تصري

ولذا فأن أي اعتماد من قبلكم عليها سيكون على مسؤوليتكم الخاصة دون الرجوط إلى البنك األهلي التجاري وتحميله أي   .أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والت ديرات واآلراء التي أعرق عنها هنا

 ني، واالستثماري أو أي مجال مهني آخر قبل اتخاذ ال رار.  انومسئولية  على اإللالق. كما يتعين أن ال يعامل هذا الت رير بأنه ت ديم للمشورة المهنية  أو مشورة الخبراء  في المجال الضريبي، وال 

عتماد عليه ألية أغراض بأي شكل من األشكال وال على اال و قد ال يحتوي هذا الت رير كل الشرول المادية أو البيانات أو المعلومات وال ينب ي أن يشكل بذاته أساسا ألي قرار استثماري وال يمكن

لمست لين ال انونيين؛ المحاسبيين، االستثماريين، وفي مجال م االمعلومات والبيانات والتحليالت أو اآلراء الواردة فيه. وأننا نصحكم بأخذ االستشارة، واتخاذ قراركم الخاص بكم بأنفسكم مع مستشاريك

 الضرائق والمستشارين المهنيين اآلخرين قبل اتخاذ أي قرار من اآلن فصاعدا.

يلة أو بأي شكل من األشكال، رقميا أو خالق ذلك، ألي وس كما ال يسمح  باستنساخ هذا الت رير وتوزيعه ون له ونشر  أو زيادة توزيعه على أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، بأي

البنك األهلي التجاري بالحق في  تفاغرض من األغراض أو تحت أي ارق من الاروق، من خالل أي شخص ألي غرض دون الحصول على مواف ة خلية مسب ة من البنك األهلي التجاري. و يح

 بما في ذلك، بدون حصر، ملكيته الفكرية.حه حماية مصالحه واتخاذ اإلجراءات ال انونية ضد أي شخص أو كيان يعتبر من قبل البنك األهلي التجاري في حالة انتهاك مباشر لح وقه ومصال

 للتسجيل والحصول على إصدارات الدائرة االقتصادية في البنك األهلي التجاري:  
 

 الرجاء التواصل مع السيد: نويل روتاب 

 n.rotap@alahli.com :٢٣٣-٦-٣٢٢+ /البريد اإللكتروني- ٣٤٢٣فاكل:   / +٢٣٢-٦-٣٢٢- ٣٦٣٦هاتق :   

فريق البحوث -دائرة االقتصادية ال  

 رئيس فريق البحوث

 سعيد الشيخ

 كبير االقتصاديين

 تحليل االقتصادات الكلية

 ماجد آل غالب

 اقتصادي أول

m.alghalib@alahli.com 

 تامر الزيات

 اقتصادي أول / محرر

t.zayat@alahli.com 

 تحليل القطاعات / المملكة العربية السعودية

 ياسر الداوود

 اقتصادي

y.aldawood@alahli.com 

 أحمد مغربي

 اقتصادي مشارك

a.maghrabi@alahli.com 

 شريهان المنزالوي

 اقتصادي مشارك

s.almanzalawi@alahli.com 

 سلطان منديلي

 اقتصادي

s.mandili@alahli.com 

 حنان العسيري

 اقتصادي

h.alasiri@alahli.com 
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