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  أبدى مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع النفط والغغغاز تغفغاؤال

، حيث هبط ١٠٢٢منخفض إزاء التوقعات للربع الثالث من عام 

 نقطة. ١-المؤشر إلى النطاق السالب مسجالً  

  حافظ مؤشر تفاؤل األعمال المركب للقطغاعغات غغيغر الغنغفغطغيغة

عند نغفغ   ١٠٢٢على توقعاته االقتصادية للربع الثالث من عام 

 ١٢عغنغد  المستوى المسجل للربع السغابغق مغن الغعغام، مسغتغقغراً 

 نقطة.

  سجل قطاع الصناعة أعلى مستوى تفاؤل للربع الثالث مغن عغام

١٠٢٢. 

   تمثلت أهم المعوقات لشركات القطاعات النفطية وغير الغنغفغطغيغة

 في انخفاض أسعار النفط واألنظمة واإلجراءات الحكومية.

  من الشركات غير النفطية أن تستثمر فغي تغوسغعغة ١٢توقعت ٪

 ٪ لشركات القطاع النفطي.١٠األعمال، في مقابل 

  ١٠١٠٪ من الشركات بمعرفتها بخطة "رؤية  ٦٢أفادت نسبة "

فرص توظغيغ   رؤية٪ تتوقع أن توفر هذه ال٣١الحكومية؛ منها 

 جديدة.
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 قطاع النفط والغاز
٪ خغالل الربغع األول مغن عغام ١٥٦٢كغسب خغام غغرب تكغسا  الوسغيط 

٪. وصغغعد ١٢٥٠٢؛ وقفغغز سغغعره للربغغع الثغغاني مغغن العغغام بنغغسبة ١٠٢٢
٪ خغالل الربغع الثغاني مغن عغام ٠٠متوسط سعر سلة نفط أوبك بأكثر من 

، حيث خفت طفرة اإلمدادات النفطية التي تسببت فغي بغادا األمغر ١٠٢٢
بأسوأ انحدار ألسعار النفغط علغى مغدى سغنوات عديغدة. وانتعغشت أسغعار 
النفط، مرتفعة عن مستوياتها المتدنية المغسجلة فغي شغهر ينغاير مغن العغام 
الجاري، وإن ظلغت تتعغرض لغطغوط جغراء فغامض اإلمغدادات وطغع  
الطلب. وانتعشت األسغعار فغي الربغع الثغاني مغن العغام مدعومغة بانقطغاع  
اإلمدادات في كل من كندا ونيجريغا وليبيغا وفغنزويال، مغصاحباً بانخفغاض 
في إنتاج النفط الصخري للواليات المتحدة األمريكية. وأدى االستفتاء فغي 
المملكة المتحدة حغول البقغاء طغمن االتحغاد األوروبغي إلغى هبغوط فغوري 

٪ في سعر النفط، إذ ارتفع سعر صر  الدوالر وازدادت وتيرة ٢بمعدل 
 التشاؤم الناتجة عن المخاو  تجاه مستقبل نمو االقتصاد العالمي.

 
وتنبأت الوكالة الدولية للطاقة بأن ينمو الطلب العالمي علغى النفغط بمقغدار 

مليون برميل يوميغاً فغي المتوسغط خغالل هغذا العغام، أي بانخفغاض  ٢٥٠٠
برميغل يوميغاً عغن تنبؤاتهغا الغسابقة. وفغي ذات الوقغغت،  ٢٠٥٠٠٠بمقغدار 

راجعغغت الوكالغغة الدوليغغة للطاقغغة توقعاتهغغا لنمغغو الطلغغب العغغالمي فغغي عغغام 
غغدل إلغغى ١٠٢٢  ١٠،٠٠٠مليغغون برميغغل يوميغغاً، بزيغغادة  ٢٥٠١، حيغغث عل

برميل يوميغاً. وسغتتوفر قغوة الغدفع األساسغية لهغذا النمغو مغن قبغل الغصين 
والهند، إذ قد يتراجع الطلب األوروبي عقب خروج بريطانيا مغن االتحغاد 
األوروبي. وفي حين زيادة الطلب، من المتوقغع إلنتغاج الواليغات المتحغدة 
األمريكية من النفط الخغام أن يواصغل انخفاطغه. وتتوقغع الوكالغة الدوليغة 
للطاقة لهغذا العغام أن يهبغط إنتغاج الواليغات المتحغدة األمريكيغة مغن النفغط 

مليون برميغل يوميغاً. تقلغب األسغواق الماليغة فغي أعقغاب  ٣٥٢٢الخام إلى 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ومغع بقغاء الغدوالر قويغا، مغن شغأن 
 هذين األمرين أن يشكال طغوطا على   أسعار النفط  في المدى القصير.

 

أن قطغغاع النفغغط والغغغاز  ١٠٢٢وأوطغغا المغغسا للربغغع الثالغغث مغغن عغغام 
الغغسعودي يبغغدي توقعغغات غغغير متفاملغغة، حيغغث هبغغط المؤشغغر إلغغى النطغغاق 

 ١مغن مغستوى  ١٠٢٢نقطغة للربغع الثالغث مغن عغام  ١-السالب مغسجالً  
٪ مغغن شغغركات القطغغاع أن ١٣نقغغاط للربغغع الثغغاني مغغن العغغام. وتوقعغغت 

نتيجغة لهبغوط  ١٠٢٢تتراجع أسغعار بيعهغا خغالل الربغع الثالغث مغن عغام 
 ٪٢٣أسعار النفط وقلة الطلبات والمشاريع الجديدة ؛ في حين تتوقع نسبة 

مغغن الغغشركات أن ترتفغغع األسغغعار. ونتيجغغة لغغذلك، سغغجل مؤشغغر تفغغاؤل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وقغد ظغل ١٠٢٢نقاط للربع الثالغث مغن عغام  ٢٠-األعمال ألسعار البيع 
مؤشر تفاؤل األعمال ألسغعار البيغع عنغد مغستوى الغصفر أو دون الغصفر 

، عاكغساً الغسعر العغالمي المتغدني للنفغط ١٠٢٦منذ الربع الثغاني مغن عغام 
الخغغام. أيغغطاً هبغغط مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال لغغصافي األربغغا  إلغغى النطغغاق 

من مستوى  ١٠٢٢نقاط للربع الثالث من عام  ٢٠-السالب، ليسجل قراءة 
نقاط للربع الثاني مغن العغام. وأفغاد المغشاركون مغن القطغاع أن صغافي  ٦

أربغغاحهم قغغد تراجعغغت نتيجغغة النخفغغاض أسغغعار البيغغع وسغغوء األوطغغاع 
االقتغغغصادية. ومغغغن المثغغغير للدهغغغشة أن مؤشغغغر التوظيغغغ  أبغغغدى توجهغغغاً 

٪ من الشركات المشاركة في المسا أن تزيد عغدد ١٣تصاعدياً، مع توقع 
العاملين لديها لغدعم أعمالهغا أو للوفغاء بمقتغطيات بغرامع الغسعودة. وبلغ  

٪ مغغن الغغشركات ١٦نقغغاط، حيغغث توقعغغت  ٦-مؤشغغر التفغغاؤل للمبيعغغات 
 ٪ من الشركات توقعت ارتفاعا في المبيعات.١٠هبوطا، مقابل 

 
٪ مغن شغركات قطغاع النفغط ١٣وفيما يخص بيمة األعمال، توقعت نغسبة  

والغغغاز أن ال تواجغغه عملياتهغغا أي معوقغغات خغغالل الربغغع الثالغغث مغغن عغغام 
، فغغي حيغغن ال يغغزال التغغأثير الغغسلبي ألسغغعار النفغغط المتدنيغغة يمثغغل ١٠٢٢

٪ ٠١مصدر القلق الرميسي للشركات من هغذا القطغاع كمغا أوردتغه نغسبة 
مغغن الغغشركات المغغشاركة. وتمثغغل مغغصدر القلغغق الرميغغسي ا خغغر بالنغغسبة 

 ٪.٢٠للشركات من هذا القطاع في األنظمة واإلجراءات الحكومية بنسبة 
 

٪ من شركات قطاع النفط والغغاز عزمهغا علغى االسغتثمار فغي ١٠وأبدت 
٪ ٦٦، في حيغن أشغار ١٠٢٢توسعة األعمال خالل الربع الثالث من عام 

 إلى أنهم ال تتوفر لديهم خطط توسعية.
 

 ٦١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع الثاني من 
أبدت شركات قطاع النفط والغغاز توقعغات إيجابيغة حغذرة تجغاه األوطغاع 

. وطغغع  األداء االقتغغصادي ١٠٢٢االقتغغصادية للربغغع الثغغاني مغغن عغغام 
٪ مغن ٠٣الفعلي الخاص بحجغم المبيعغات واألربغا . وأوطغا المغسا أن 

الشركات عانت من انخفاض في حجم المبيعات في الربع الثغاني مغن عغام 
٪ مغن الغشركات الغتي سغجلت ١١، وهي مرتفعة كثغيراً عغن نغسبة ١٠٢٢

زيادة في مبيعاتها. وعلى نحٍو مماثل، جاء األداء فيما يتعلق بالربحيغة، إذ 
٪ مغغن ١٠٪ مغغن الغغشركات تراجعغغاً فغغي ربحيتهغغا، وحققغغت ٠٣سغغجلت 

 الشركات زيادة في األربا .
 

٪ من الشركات انخفاطا في النشاط االقتصادي نتيجغة لتقلغص ٠٣سجلت 
 المشاريع والطلبات الجديدة ملصاحباً بأسعار متدنية للنفط الخام.

 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع النفط والغاز

 (٦١٠٢حجم المبيعات )الربع الثاني  -المحقق مقارنة بالموقع 
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والطلبغغات المتوقعغغة، والتبغغاطؤ فغغي االقتغغصاد الغغسعودي. ويتغغطا مغغغن 
المقارنة على أسا  ربع سنوي إن التحسن الطفيغ  فغي مكونغات الطلغب 
قغغد بددتغغه توقعغغات أدنغغى ألسغغعار البيغغع والتوظيغغ . وسغغجل مؤشغغرا حجغغم 

نقاط  ٠المبيعات والطلبات الجديدة ارتفاعا على أسا  ربع سنوي بمقدار 
نقطغة علغى التوالغي للربغع الثالغث مغن عغام  ١٦نقطغة و ١٠نقاط إلغى  ١و

نقغاط إلغى   ٠. ومن ناحية أخرى، هبط مؤشر أسعار البيغع بمقغدار ١٠٢٢
نقاط إلغى  ١نقطة؛ وتراجع مؤشر التفاؤل لمكون عدد العاملين بمقدار  ١-

. واتغغسم مؤشغر التفغغاؤل لغغصافي ١٠٢٢نقطغة للربغغع الثالغث مغن عغغام  ٢١
نقطغة  ١١نقطغة للربغع الثغاني إلغى  ١٠األربا  باإلسغتقرار، متحركغاً مغن 

 .١٠٢٢للربع الثالث من عام 

وعند المقارنة بين القطاعات الرميسية، يتطا أن القطاع الصناعي سغجل 
أعلى مستوى تفاؤل، يليه قطاع المال والعقار وخغدمات األعمغال. وأبغدى 
 قطاع اإلنشاء أطع  مستويات التفاؤل نظراً لعدم توفر مشاريع جديدة.

 
وعلغغى صغغعيد بيمغغة األعمغغال بالمملكغغة، أظهغغرت الغغشركات المغغشاركة فغغي 

مقارنغة مغع  ١٠٢٢المسا قغدر أوفغر مغن التفغاؤل للربغع الثالغث مغن عغام 
٪ مغن الغشركات إلغى أنهغا ال تتوقغع ٦٢الربع الثاني مغن العغام. وأشغارت 

مواجهة عملياتها ألي عوامل سلبية تعيق عملياتها خالل الربع الثالث مغن 
٪ للربغغغع الثغغغاني مغغغن العغغغام. وأبغغغدت شغغغركات ١١، مقابغغغل ١٠٢٢عغغغام 

القطاعات غير النفطية قدر كبير من القلق إزاء تغدني أسغعار النفغط حيغث 
٪ من الشركات كمصدر قلق رميغسي، وتمثلغت مغصادر ٢١أوردتها نسبة 

القلغغق الرميغغسية األخغغرى فغغي المغغسامل المتعلقغغة باألنظمغغة واإلجغغراءات 
 ٪.٢٪ والمنافسة بنسبة ٢١الحكومية بنسبة 

 
٪ مغن الغشركات بعزمهغا علغى أن تقغدم علغى ١٢عالوة على ذلك، أفادت 

، فغي حيغن ١٠٢٢االستثمار في توسعة األعمال في الربع الثالث من عام 
٪ مغن الغشركات إلغى انهغا ال تعغتزم أن تقغوم بمثغل هغذه ٦١أشارت نغسبة 

 النشاطات االستثمارية.

 

 ٦١٠٢األداء الفعلي مقابل األداء المتوقع للربع الثاني من 

جاء األداء االقتصادي الفعلي للشركات أطع  في الربع الثاني مغن عغام 
مقارنة مع توقعاتها لألداء في ذلك الربغع مغن العغام. ووفقغاً لمغسا  ١٠٢٢

مؤشر التفاؤل، تباطأ النشاط االقتصادي للغشركات للربغع الثغاني مغن عغام 
٪ ١٦، كما يتطا من مكون حجم المبيعغات، حيغث واجهغت نغسبة ١٠٢٢

٪ من الغشركات ١١من الشركات المشاركة هبوط في هذا المكون، مقابل 

٪ مغغن الغغشركات انخفغغاض مغغستويات ربحيتهغغا نتيجغغة لهبغغوط ٠٣شغغهدت 
 أسعار النفط والمنافسة الحادة.

 

 القطاعات غير النفطية
تراجعت األوطاع االقتغصادية للمملكغة العربيغة الغسعودية خغالل العاميغن 
الماطغغيين، حيغغث تواجغغه المملكغغة تغغدني أسغغعار النفغغط، والتوتغغر السياسغغي 
الجغرافغغي، وطغغع  مغغستوى ثقغغة المغغستثمرين. ويتوقغغع أن ينمغغو اقتغغصاد 

٪ ٢٥١٪ فقط في هغذا العغام ومعغدل ٢٥١المملكة العربية السعودية بمعدل 
أعاله أدنغى   وفقاً لصندوق النقد الدولي. وجاء معدال النمو ١٠٢٢في عام 

٪. ونتغع عغن تراجغع ١٥٠بكثير عن المعدل المسجل للعام الماطغي وهغو 
اإليرادات النفطية عجغز فغي المغيزانين الجغاري والمغالي للمملكغة، وتوقغع 

٪ للثاني علغى ٢٠٪ لألول و١صندوق النقد الدولي أن يبل  العجز حوالي 
. وإزاء هغذا الوطغع، ١٠٢٢التوالي، من الناتع المحلي اإلجمالي في عام 

" ١٠١٠شهدنا تسارع كبير لوتيرة اإلصغالحات بالمملكغة. وتحغدد "رؤيغة 
هغغد  تحغغول بعيغغد المغغدى فغغي اقتغغصاد المملكغغة العربيغغة الغغسعودية لتنويغغع 
موارد النمو، وتقليغص االعتمغاد علغى النفغط، وزيغادة فعاليغة دور القطغاع 

 الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.

وحافظت القطاعات غير النفطية على مستوى توقعاتها االقتغصادية للربغع 
للربع السابق من العغام  عند نف  المستوى المسجل ١٠٢٢الثالث من عام 

نقطغغة. وهبغغط المؤشغغر المركغغب للتفغغاؤل للقطغغاع غغغير النفطغغي  ١٢وهغغو 
نقطغغة عغغن مغغستواه قبغغل عغغام المغغسجل للربغغع الثالغغث مغغن عغغام  ٢٦بمقغغدار 
. ويعود هبوط المؤشر علغى أسغا  سغنوي، إلغى تراجغع التوقعغات ١٠٢٦

لكغغل مكونغغات المؤشغغر. وقغغد أوردت منغغشات األعمغغال األسغغباب التاليغغة 
لطع  التوقعات: تواصل تغدني أسغعار النفغط ومغا لغذلك مغن تغأثير سغيء 
علغغى االقتغغصاد الغغسعودي ككغغل، وطغغع  الطلغغب نتيجغغة لقلغغة المغغشاريع 

 مستويات التفاؤل حسب القطاعات

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع غير النفط والغاز

 (٦١٠٢صافي األرباح )الربع الثاني  -المحقق مقارنة بالموقع 
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وفيمغغغا يخغغغص أسغغغعار البيغغغع، بلغغغ  مؤشغغغر تفغغغاؤل الغغغشركات الغغغصغيرة  
نقطغغة للغغشركات الكبغغيرة.  ١-والمتوسغغطة الحجغغم صغغفر نقطغغة، بينمغغا بلغغ  

وجاءت توقعات الربحيغة متغشابهة لغدى مجموعغتي الغشركات، حيغث بلغ  
مؤشغغر تفغغاؤل أعمغغال الغغشركات الغغصغيرة والمتوسغغطة الحجغغم لغغصافي 

نقطغغة.  وسغغجلت الغغشركات  ١١نقطغغة، وللغغشركات الكبغغيرة  ١٠األربغغا  
نقطة لمؤشر تفاؤل عدد العاملين، مقابغل  ٢٠الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 نقطة للشركات الكبيرة. ٢١

وأبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدر أكبر نسبيا مغن التفغاؤل 
٪ ٠١٪ من شغركات هغذه المجموعغة، و٦١تجاه بيمة األعمال، إذ أشارت 

مغغن الغغشركات الكبغغيرة، إلغغى توقغغع أن ال تواجغغه عمليغغات أعمغغالهم أي 
. وشغكل تغأثير تغدني أسغعار ١٠٢٢معوقات خالل الربع الثالغث مغن عغام 

النفط واألنظمغة واإلجغراءات الحكوميغة أبغرز مغصادر القلغق لمجموعتغي 
 الشركات.

 

 تحليـل القطـاعات

 

 . القطـاع الصـناعي ٠

قفزت توقعات شركات القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعغوديغة بغعغد 

؛ ١٠٢٢سلسلة من التوقعات المنخفطة للربعين األول والثاني مغن عغام 

نقطة لغلغربغع الغثغالغث مغن  ١٢وتحسن مؤشر التفاؤل المركب للقطاع إلى 

نقطة للربع األول والثاني من العغام. ولغكغن  ١١، من مستوى ١٠٢٢عام 

الوطع يختل  على أسا  سنوي، حيث جاءت الغتغوقغعغات أطغعغ  مغن 

. وعلغى أسغا  ربغع ١٠٢٦نقطة للربع الثالث من عام  ١٢مستواها عند 

سنوي، سجل مؤشر التفاؤل لمكونات الطلب والتوظي  والربحية تحسناً، 

حيث توقعت منشات األعمغال طغر  مشغاريغع جغديغدة مغن عغمغالء جغدد 

وأيطاً من العمالء الحاليين، وزيادة في الطلب عمغومغاً. وارتغفغع مغؤشغر 

نغقغطغة  ١٢تفاؤل األعمال لحجم المبيعات على أسغا  ربغع سغنغوي مغن 

نقطة للربع الثغالغث مغن الغعغام، فغي  ٠١إلى  ١٠٢٢للربع الثاني من عام 

نغقغطغة  ٠٢نقطة إلغى  ١١حين صعد مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة من 

خالل نف  الفترة. وقفز مؤشر تفاؤل األعغمغال لغمغكغون صغافغي األربغا  

نقطة  ١٢إلى  ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ١٦نقطة من  ٢١بمقدار 

للربع الثالث من العام. وأبدى مستوى الغتغفغاؤل إزاء الغتغوظغيغ  تغحغسغنغاً 

سغغجلت زيغغادة فغغي حجغغم المبيعغغات. وفيمغغا يتعلغغق باألربغغا ، شغغهدنا أداًء 
٪ مغغن الغغشركات زيغغادة فغغي ١١تراجعيغغاً ممغغاثالً. ففغغي حيغغن سغغجلت نغغسبة 

 ٪ انخفاطا فيها.١١صافي األربا ، أفادت نسبة 

وسجلت نسبة أعلى من الشركات انخفاطا في حجغم مبيعاتهغا مقارنغة مغع 
تلك التي سجلت ارتفاعا في هذا المكون، نتيجغة لغسوء األوطغاع بالغسوق 

 وانخفاض أسعار النفط.

٪ من الشركات المشاركة ارتفاعا في صافي أرباحها، مدعوماً ١١سجلت 
بارتفاع عدد المشاريع الجديدة والعمالء؛ فغي حيغن كانغت نغسبة الغشركات 

 ٪.٠٦التي توقعت ارتفاعا لهذا المكون 
 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقابل الشركات الكبيرة
أن  ١٠٢٢أوطغغا مغغسا مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال للربغغع الثالغغث مغغن عغغام 

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تبغدي قغدر أكغبر نغسبيا مغن التفغاؤل 
مقارنة مع الشركات الكبيرة لكافة مكونات المؤشغر، حيغث سغجل المؤشغر 

نقطغغة  ٢٣نقطغة للغشركات الغغصغيرة والمتوسغطة الحجغم  و  ١١المركغب 
 للشركات الكبيرة.

 
وأبغغدت الغغشركات الغغصغيرة والمتوسغغطة الحجغغم تفغغاؤل أكغغبر مقارنغغة مغغع 
الشركات الكبيرة تجغاه مكونغي الطلغب، حيغث بلغ  مؤشغر تفغاؤل األعمغال 

نقطغة للمجموعغة  ١١نقطة للمجموعة األولغى، مقابغل  ١٢لحجم المبيعات 
الثانيغغة. وبالنغغسبة لمكغغون الطلبغغات الجديغغدة، بلغغ  مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال 

نقطغة  ١٢نقطغة، مقارنغة مغع  ١٢للشركات الغصغيرة والمتوسغطة الحجغم 
 للشركات الكبيرة.

 

 (٦١٠٢صافي األرباح )الربع الثاني  -المحقق مقارنة بالمتوقع 

مؤشر التفاؤل باألعمال المركب للشركات الصغيرة والمتوسطة 
 الحجم مقابل الشركات الكبيرة

 (٦١٠٢حجم المبيعات )الربع الثاني  -المحقق مقارنة بالمتوقع 
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 ٢٣نغقغطغة إلغى  ٢٢طفيفاً؛ حيث صعد مؤشر التفاؤل لهذا الغمغكغون مغن 

نغقغاط  ٢-نقطة. واتسم مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع باالستقرار عند 

 للربع الثالث من نف  العام. ٣-، مقابل ١٠٢٢للربع الثاني من عام 

وتحسنت بقدٍر كبيٍر توقعات بيمة األعمال لشركات الصناعة، حيث أفغادت 

٪ من الشركات المشاركة في المسا أنها ال تغتغوقغع مغواجغهغة عغوامغل ٦١

 ،١٠٢٢سالبة ومعوقات لعمليات أعمالها خالل الغربغع الغثغالغث مغن عغام 

٪ للربع الثاني من العام. وأبدت النسبة المتبقية من شركات ١٢مقارنة مع 

٪، ٢٢الصناعة المشاركة قلقها إزاء األنظمة واإلجراءات الحكومية بنسبة

٪ وسغوء ٣٪، وتأثير انخغفغاض أسغعغار الغنغفغط بغنغسغبغة ١والمنافسة بنسبة

 ٪.٢أوطاع السوق بنسبة 

٪ من شركات القطاع الصناعي بأنها تغتغوقغع االسغتغثغمغار فغي ١٢وأفادت 

٪ ٦٠، في حين أفغادت ١٠٢٢توسعة أعمالها خالل الربع الثالث من عام 

 من الشركات بعدم عزمها اإلقدام على مثل هذا االستثمار.

 قطـاع الصناعات البتـروكيمـاويـة أ.

أظهر قطاع البتروكيماويات الفرعي توقعات أكثر تفاؤالً للربع الثالث مغن 

مقارنة بالربع السابق من العام ، وإن جاءت التغوقغعغات أدنغى  ١٠٢٢عام 

من المستوى المسجل قبغل عغام مطغى. وحغقغق مغؤشغر تغفغاؤل األعغمغال 

نقطة على أسا  ربع سنوي لغيغسغجغل  ٢٠المركب للقطاع صعوداً بمقدار 

، مغع تغحغسغن الغتغوقغعغات لغلغطغلغب ١٠٢٢نقطة للربع الثالث من عام  ١٠

وأسعار البيع والتوظي . ويتوقع مصنعو البتروكيماويات طغلغبغات جغديغدة 

وعمالء جدد من األسواق المحلية وأسغواق الغتغصغديغر عغلغى حغٍد سغواء. 

نقغطغة  ٦٠نقطة إلى  ١١وارتفع مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات من 

على أسا  ربع سنوي؛ في حين تحسن مؤشر التفاؤل للطغلغبغات الغجغديغدة 

نغقغطغة. وسغجغل مغؤشغر  ٢٠نقطة على أسا  ربع سنوي إلى  ١٠بمقدار 

نغقغاط،  ١-نغقغطغة إلغى  ١٢-تفاؤل األعمال ألسعار البيع زيادة كبيرة من 

رغم أنه ال يزال في النطاق السالب. وظل مؤشر تفاؤل األعمال لصغافغي 

نقطة. وتغحغسغن مغؤشغر الغتغفغاؤل لغعغدد  ١٠األربا  مستقراً  عند مستوى 

نقاط لغلغربغع الغثغالغث مغن  ٢٠نقاط مستقرا عند مستوى  ٢العاملين بمقدار 

 .١٠٢٢عام 

 

 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب للقطاع الصناعي

 

 . قطـاع الصناعات غير البتـروكيمـاويـةب

أبدت التوقعات لقطاع غير البتروكيماويغات الفرعغي تحغسناً طفيفغاً بفغطل 
توقعغغات أعلغغى لغغصافي األربغغا  والطلبغغات الجديغغدة مغغن العمغغالء الحالييغغن 
وعمالء جدد على حٍد سواء. ونتيجة لغذلك، سغجل مؤشغر تفغاؤل األعمغال 

نقغاط علغى أسغا  ربغع سغنوي  ١المركب للقطاع الفرعي ارتفاعا بمقدار 
. وأبدى مؤشر تفاؤل األعمال ١٠٢٢نقطة للربع الثالث من عام  ١٢ليبل  

نقطة علغى أسغا  ربغع  ١٣نقطة إلى  ١٢لحجم المبيعات تحركاً أفقياً من 
سنوي؛ في حين حقق مؤشر التفاؤل لمكون الطلبات الجديغدة ارتفاعغا مغن 

نقطة على أسا  ربع سنوي. وطعفت تنبغؤات أسغعار  ٠١نقطة إلى  ١٣
 ١٠٢٢نقطة للربع الثغاني مغن عغام  ١-البيع وهبط مؤشر التفاؤل لها من 

نقاط للربع الثالث من العام. وأبدت الغشركات المغشاركة مغستوى  ١-إلى  
أفطل من التفاؤل تجاه صافي أرباحها، مدعومة بتوقعات لطلبات جديدة، 
وعمغغالء جغغدد، وتنويغغع فغغي المنتجغغات؛ وتحغغسن مؤشغغر التفغغاؤل للمكغغون 

نقطغة للربغع الثالغث  ١٣نقطة على أسا  ربع سغنوي ليغسجل  ٢٠بمقدار 
. واتغغسم مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال لعغغدد العغغاملين بالثبغغات، ١٠٢٢مغغن عغغام 
 نقطة كما في الربع السابق من العام. ١٠مسجالً  

 . قطـاع اإلنشـاء٦
سجل المؤشر المركب لتفاؤل أعمال قطاع اإلنشاء ارتفاعغا بنقطغة واحغدة 

نقطة، ليبل   ٢٢عن المستوى األدنى المسجل للربع السابق من العام وهو 
. ويقغل المؤشغر المركغب الحالغي ١٠٢٢نقطة للربع الثالغث مغن عغام  ٢١

نقطغغة للربغغع  ١٣نقطغغة عغغن مغغستواه قبغغل عغغام مغغن ا ن وهغغو  ١٢بمقغغدار 
. وظلغت التوقعغات بقطغاع اإلنغشاء تتغسم بالغطع  ١٠٢٦الثالث من عام 

نتيجة الستمرارية تدني أسعار النفط وما لها من تغأثير سغلبي علغى طغر  
مغغشاريع جديغغدة بالقطغغاع. وفغغي حيغغن سغغجلت مؤشغغرات التفغغاؤل للطلغغب 
واسعار البيع مكاسباً على أسا  ربع سنوي، هبط مؤشرا التفاؤل لصافي 
األربغا  وعغغدد العغغاملين. وصغغعد مؤشغغر تفغغاؤل األعمغغال لحجغغم المبيعغغات 

 مؤشر التفاؤل باألعمال لقطاع غير البتروكيماويات

 مؤشر التفاؤل باألعمال لقطاع البتروكيماويات
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٪ مغغن الغغشركات المغغشاركة فغغي المغغسا مغغن قطغغاع التجغغارة ١٢وتعغغتزم 
والفنغغادق االسغغتثمار فغغي توسغغعة األعمغغال خغغالل الربغغع الثالغغث مغغن عغغام 

 ٪ ال تعتزم اإلقدام على مثل هذا االستثمار.١٣، مقارنة مع نسبة ١٠٢٢
 

 تجـارة الجمـلة والتجـزئـة  أ.

أبغغدت شغغريحة التجغغارة مغغستويات تفغغاؤل أطغغع  للربغغع الثالغغث مغغن عغغام 
مقارنة مع ربع العام السابق، وذلك أساساً نتيجة لموسم العطالت،  ١٠٢٢

وتراجع الطلب، وقلة المغشاريع الجديغدة. وهبغط المؤشغر المركغب لتفغاؤل 
نقطة  ٢١، إلى ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ١١األعمال للقطاع من 

للربع الثالث من العام. وسغجلت كافغة مكونغات المؤشغر انخفاطغا، إذ فقغد 
نقطة لكٍل منهمغا علغى  ٢١مؤشرا التفاؤل ألسعار البيع والطلبات الجديدة 

نقطة على التوالي. وشغهد مؤشغر  ١٣نقطة و ١١أسا  ربع سنوي ليبلغا 
تفغغاؤل األعمغغال ألسغغعار البيغغع المزيغغد مغغن التغغدهور فغغي النطغغاق الغغسالب 

نقطة حالياً. وبناًء على ذلك، عانت التوقعات لغصافي األربغا   ٦-ليسجل 
والتوظي ، حيغث تراجغع مؤشغر تفغاؤل األعمغال لمكغون صغافي األربغا  

نقطة، في حين أن مؤشر تفاؤل األعمغال لعغدد  ٢٢نقطة ليبل   ١٠بمقدار 
نقغاط للربغع الثالغث مغن عغام  ٢٠نقطة ليسجل  ١١العاملين تقلص بمقدار 

١٠٢٢. 

 قطـاع الفنادق   ب.

تراجع مؤشر تفاؤل األعمال المركغب لقطغاع الفنغادق والمطغاعم الفرعغي 
نقطة للربع الثالث من  ٢٢إلى  ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ١١من 

العام، نتيجة لتباطؤ الطلب خالل موسم الصي ، وتراجع عام فغي الطلغب 
نتيجغغة لهبغغوط أسغغعار النفغغط. وسغغجلت مؤشغغرات تفغغاؤل األعمغغال للطلغغب 
وحجم المبيعات والربحية انخفاطات حادة؛ في حيغن بقغى مؤشغر التفغاؤل 
لعغغدد العغغاملين مغغستقراً عنغغد مغغستوى صغغفر نقطغغة. وهبغغط مؤشغغر تفغغاؤل 

إلغى  ١٠٢٢نقطة للربغع الثغاني مغن عغام  ٠٦األعمال لحجم المبيعات من 
نقطة للربع الثالغث مغن العغام؛ فغي حيغن هبغط مؤشغر تفغاؤل األعمغال  ١٦

نقطغغة خغغالل نفغغ  الفغغترة.  ١٦نقطغغة إلغغى  ١٠للطلبغغات الجديغغدة بمقغغدار 

نقطغغة؛ وكغسب مؤشغغر تفاغاؤل األعمغال للطلبغغات  ١٢نقغغاط إلغى  ٦بمقغدار 
نقطغة، وارتفغع مؤشاغر التفاغاؤل ألساغعار  ١٠نقاط ليصل إلغى  ١الجديادة 
نقغاط إلغى صغفر نقطغة. وعلغى العكغ  مغن التوجغه  ٠-نقاط من  ٠البيااع 

التغغصاعدي فيمغغا يخغغص تنبغغؤات الطلغغب واألسغغعار، طغغعفت التوقعغغات 
للربحية والتوظي ؛ وهبط مؤشر تفاؤل األعمال لغصافي األربغا  بمقغدار 

نقطغة  ١نقاط، ومؤشر تفغاؤل األعمغال للتوظيغ  بمقغدار  ٢٠نقاط إلى  ٦
 .١٠٢٢نقاط للربع الثالث من عام  ١إلى 

٪ مغن شغركات ٠٠واتسمت التوقعات لبيمة األعمال بالثبات، حيث أفغادت 
اإلنشاء بتوقع عدم ظهور أي عوامل سغلبية تؤثغر علغى عمليغات األعمغال 

٪ للربع الثاني من العام. ٠٢، مقارنة مع ١٠٢٢في الربع الثالث من عام 
وتمثلت مصادر القلق الثالثة األساسية لعمليات األعمال بالقطاع في تأثير 
تدني أسعار النفط، والمسامل المرتبطة باألنظمغة واإلجغراءات الحكوميغة،  

٪ لكل من مغصادر ٢٠وقلة المشاريع الجديدة /تأخر تنفيذ المشاريع بنسبة 
 القلق الثالث. 

 
٪ من الشركات بقطاع اإلنشاء االستثمار فغي توسغعة األعمغال ١٢وتعتزم 

٪ مغغن الغغشركات ال ٢٢، فغغي حيغغن أن ١٠٢٢فغغي الربغغع الثالغغث مغغن عغغام 
 تتوفر لديها خطط لمثل هذا االستثمار.

 

 .قطـاع التجـارة والفنادق٣

سغجلت ففغغاق التفغغاؤل بقطغاع التجغغارة والفنغغادق أدنغى مغغستوى لهغغا؛ وهبغغط 
نقطغة للربغع الثالغث مغن  ٢٣المؤشر المركب لتفاؤل األعمال بالقطاع إلى 

نقطة مقارنغة بقيمغة المؤشغر  ٢٠. وبذلك سجل تراجعاً بمقدار ١٠٢٢عام 
نقطغة، وأيغطاً عغن نفغ   ١١والغتي بلغغت  ١٠٢٢للربع الثغاني مغن عغام 

. وسغجلت كافغة المكونغات ١٠٢٦المستوى المسجل للربع الثالث من عغام 
الخمغغسة للمؤشغغر المركغغب هبوطغغاً. وعلغغى أسغغا  ربغغع سغغنوي، انخفغغض 

نقطغة،  ١١نقطغة إلغى  ٢١مؤشر تفاؤل األعمغال لحجغم المبيعغات بمقغدار 
 ١٦نقطغة إلغى  ٢٠وهبط مؤشر تفاؤل األعمغال للطلبغات الجديغدة بمقغدار 

 ١-نقاط إلغى  ٣نقطة، وتراجع مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع بمقدار 
نقطة. ونتيجة لهذه المعطيات، هبط مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربا  

نقطغغة، وانخفغغض مؤشغغر التفغغاؤل لعغغدد  ٢٣نقطغغة ليغغصل إلغغى  ١٢بمقغغدار 
 .١٠٢٢نقاط للربع الثالث من عام  ٢نقطة إلى  ٢٢العاملين بمقدار 

 
ورغم هبوط مؤشر التفاؤل المركب للقطاع، إال أن توقعات بيمة األعمغال 

٪ مغن شغغركات ٦١بقطغاع التجغارة والفنغادق قغد تحغغسنت؛ حيغث ال تتوقغع 
القطاع أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات األعمال خالل الربع الحغالي، 

٪ للربع الثاني من العام. وتبدي شركات القطغاع أكغبر قلغق ١٢مقارنة مع 
٪ كعغامق أول، ٢٦تجاه تأثير االجراءات واألنظمة الحكومية كما أوردتها 

 ٪.٢١يليها التأثير السلبي النخفاض أسعار النفط بنسبة 

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع الجملة والتجزئة

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع اإلنشاء

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع التجارة والفنادق
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٪ من الشركات التي شملها المسا في القطاع عزمها ١١وأبدت نسبة 
، ١٠٢٢على االستثمار في توسعة األعمال خالل الربع الثالث من عام 

٪ من الشركات أنها لن تستثمر في مثل هذه ٢٠في حين أفادت نسبة 
 النشاطات.

 

 . القطـاع المـالي والعقـاري وخدمـات األعمـال٥
سجلت مستويات التفاؤل لدى قطاع المال والعقار وخدمات األعمال 
مستوى متندي لم يسبق الوصول إليه. وهبط مؤشر تفاؤل األعمال 

نقطة  ١١إلى  ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ١٠المركب للقطاع من 
للربع الثالث من العام. وفي حين ارتفع مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات 
على أسا  ربع سنوي، تراجعت بقية المؤشرات. وصعد مؤشر التفاؤل 

نقطة  ١١إلى  ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ١٣لحجم المبيعات من 
. وخالل نف  الفترة، هبط مؤشر تفاؤل ١٠٢٢للربع الثالث من عام 

نقطة، وتراجع مؤشر ١٠نقاط إلى  ١األعمال للطلبات الجديدة بمقدار 
نقاط للربع الثالث من  ٢٠نقاط إلى  ٠تفاؤل األعمال ألسعار البيع بمقدار 

 ١. وانخفض مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربا  بمقدار ١٠٢٢عام 
نقطة للربع الثالث من العام؛ وأخيراً، هبط مؤشر تفاؤل  ١٠نقطة إلى 

نقطة للربع الثالث من عام  ١١نقطة إلى  ١األعمال للتوظي  بمقدار 
١٠٢٢. 

٪ من الشركات المشاركة في المسا عن عدم توقع أن تتأثر ٠٣وأعربت 
. ومن المتوقع أن ١٠٢٢أعمالها بعوامل سلبية في الربع الثالث من عام 

تشكل المسامل المتعلقة باألنظمة واإلجراءات الحكومية مصدر قلق 
٪ من المشاركين، في حين يرجا أن يؤثر تدني ٢٦رميسي لدى نسبة 

٪ من األعمال المشاركة في المسا من ٢١أسعار النفط على نسبة 
 القطاع.

 
٪ من الشركات المشاركة في المسا االستثمار في ١٠وتوقعت نسبة 

، في حين أفادت نسبة ١٠٢٢توسعة األعمال في الربع الثالث من عام 
 ٪ بعدم توفر مثل هذه الخطط االستثمارية لديهم.٠٦

 

 القـطـاع المـاليأ.
نقطة للربع  ١٦سجل مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع المال الفرعي 

نقطة للربع الثاني من العام.  ٢٢مقارنة مع  ١٠٢٢الثالث من عام 
ويمكن أن تلعزى الزيادة الكبيرة ربع السنوية إلى قفزة حادة في التنبؤات 
للطلبات الجديدة وصافي األربا ، والتي تمت معادلتها جزمياً بهبوط في 
التوقعات لحجم المبيعات والتوظي . وصعد مؤشرا التفاؤل للطلبات 

 ١٠نقطة و  ٢٠نقاط لكل منهما إلى  ١٠الجديدة وصافي األربا  بمقدار 
نقطة على التوالي. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم 

نقطة للربع الثالث من عام  ١١نقطة إلى  ٢١المبيعات هبوطاً بمقدار 

نقطغة مغن  ١٠وسجل مؤشر تفاؤل األعمال ألسغعار البيغع هبوطغاً بمقغدار 
نقاط خالل نف  الفغترة. أيغطاً اتغسمت التوقعغات  ٦نقطة إلى مستوى  ١٦

للربحية بالطع ، حيث هبط مؤشر تفاؤل األعمغال لغصافي األربغا  مغن 
 .١٠٢٢نقطة فيما بين الربع الثاني والثالث من عام  ١٠نقطة إلى  ٠٦

 قطـاع النقـل والتخـزين واالتصـاالت. ٤

لقطغاع  ١٠٢٢أبدت توقعات النشاط االقتصادي في الربع الثالث من عغام 
النقل والتخزين واالتغصاالت تحغسناً بعغد أن هبطغت إلغى أدنغى مغستوياتها 

. ورغغم ١٠٢٢منذ بدء مسا مؤشر تفاؤل األعمال للربع الثاني مغن عغام 
 ١٠٢٢نقاط للربع الثاني من عغام  ٢أن مؤشر التفاؤل المركب صعد من 

نقطة للربع الثالث من العام، إال أنه سجل ثاني أدنى مغستوى لغه.  ٢٠إلى 
وفي حين تلظهر المقارنة على أسا  سنوي هبوط كافة مكونات المؤشر، 
إال أن المقارنغغة علغغى أسغغا  ربغغع سغغنوي تبغغدي تحغغسن مؤشغغرات تفغغاؤل 
األعمغغغغال لحجغغغغم المبيعغغغغات، والطلبغغغغات الجديغغغغدة، وصغغغغافي األربغغغغا ، 
والتوظي ؛ في حين تراجغع مؤشغر أسغعار البيغع. وارتفغع مؤشغر التفغاؤل 

نقطغة  ١٦إلغى  ١٠٢٢نقغاط للربغع الثغاني مغن عغام  ٢لحجم المبيعات من 
نقطة  ٢٢للربع الثالث من العام، وزاد مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة من 

نقطغغة خغغالل نفغغ  الفغغترة. أيغغطاً تحغغسن مؤشغغرا تفغغاؤل األعمغغال  ١٢إلغغى 
لصافي األربا  والتوظي  على أسا  ربع سنوي، فغارتفع األول بمقغدار 

نقغاط للربغع الثالغث  ٢نقطغة إلغى  ١نقطة، والثاني بمقدار  ٢٢نقاط إلى  ٠
 .١٠٢٢من عام 

وبلغت نسبة المشاركين في المسا من القطاع الذين ال يتوقعغون أن تتأثغر 
٪. ٦١بعوامغغل سغغلبية بنغغسبة  ١٠٢٢أعمغغالهم فغغي الربغغع الثالغغث مغغن عغغام 

وشملت أهم مصادر القلق لدى المشاركين من القطاع تغأثير أسغعار النفغط 
٪ واألنظمغغغة ٢٠٪، والمخغغغاو  السياسغغغية بالمنطقغغغة بنغغغسبة ١١بنغغغسبة 

 ٪.٢واإلجراءات  الحكومية بنسبة 
 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع النقل، التخزين واالتصاالت 

 مؤشر التفاؤل باألعمال المركب لقطاع المال، العقار وخدمات األعمال

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع الفنادق والمطاعم
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السعودية التي تستهد  تحفيز التنمية والتطوير وزيادة ملكية المساكن 
 من قبل المواطنين.

٪ من شركات قطاع العقار بأنهم على علم بقانون الرسوم ٠٣وأفادت 
 على األراطي البيطاء.

 
وقد سملت شركات قطاع العقار التي على علم بالنظام الجديد عن التأثير 

 المتوقع للقانون.

 
 
 
 
 
 
 

٪ من شركات قطاع العقار التي على علم بالنظام أن ٢٦حيث توقعت 
٪ منها أن يكون له ١٦يكون له تأثير إيجابي عليها، في حين توقعت 

 تأثير سلبي عليها.

٪ من شركات قطاع العقار أن تكون هناك ٦٠إطافة إلى ذلك، ال تعتقد 
٪ من الشركات تتوقع ١٦أي تحديات مرتبطة بالنظام. في حين أن نسبة 

٪ من الشركات أن القانون سيؤثر على ٢٢تحديات مالية، و ترى نسبة 
٪ ٣توفر/ تكلفة العمالة الالزمة لتطوير األراطي، بينما أشارت نسبة 

من الشركات إلى توقع تحديات ترتبط بالموارد، مثل القوة العاملة 
 والمواد.

 

نقاط ليسجل  ٢٠؛ وتراجع مؤشر تفاؤل األعمال للتوظي  بمقدار ١٠٢٢
. واستقر مؤشر تفاؤل األعمال ١٠٢٢نقاط للربع الثالث من عام  ٢٠

 نقطة. ٢٠-ألسعار البيع عند مستوى 

 القطاع العقاريب. 
تحسن مؤشر تفاؤل األعمال المركب لقطاع العقارات الفرعي للربع 

، ١٠٢٢نقطة للربع الثالث من عام  ١١مسجالً  ١٠٢٢الثالث من عام 
 ٠٢، وإن جاء أدنى من ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ٢٢مقارنة مع 

. وسجلت مكونات الطلب ١٠٢٦نقطة المسجلة للربع الثالث من عام 
وصافي األربا  مكاسباً على أسا  ربع سنوي، في حين بقى مؤشرا 
التفاؤل ألسعار البيع والتوظي  بدون تغيير في قيمتهما. وأرتفع مؤشر 

 ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ٢٢تفاؤل األعمال لحجم المبيعات من 
نقطة للربع الثالث من العام؛ وتحسن مؤشر تفاؤل الطلبات  ١٠إلى 

نقطة خالل نف  الفترة. وشهدت توقعات  ١٣نقطة إلى  ١٠الجديدة من 
نقطة. وبقي  ١٣نقطة إلى  ٢١الربحية تحسناً كبيراً، وصعد مؤشرها من 

مؤشرا التفاؤل ألسعار البيع والتوظي  عند مستوياتهما السابقة دون 
 نقطة على التوالي. ٢١نقطة و ١٠تغيير وهي 

 تأثير تطبيق نظام رسوم األراضي البيضاء

أيطاً طلر  سؤال على شركات القطاع العقاري المشاركة في المسا 
حول التأثير المتوقع لنظام الرسوم على األراطي البيطاء، حيث توجد 
مساحات واسعة من األراطي داخل النطاق العمراني في المدن  
الرميسية بالمملكة لم يتم استغاللها. ونظراً ألن أسعار األراطي في 
المملكة على وتيرة تصاعدية في السنوات األخيرة، فقد اتخذ بعض 
مطوري وملالك األراطي قرارات استراتيجية بشراء األراطي غير 
المطورة داخل النطاق العمراني، وبنية عدم تطويرها أو تنميتها. ويرمي 
نظام رسوم األراطي البيطاء إلى زيادة توفر األراطي المتاحة 
للتطويرالعمراني، أمالً في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، وتوفير 
أراطي سكنية بتكلفة معقولة، وتشجيع التناف  العادل، ومكافحة 
الممارسات االحتكارية. وتتوافق كل هذه األهدا  مع سياسات الحكومة 

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع العقار

 هل تعتقد أن وجود تحديات نتيجة لتطبيق نظام األراضي البيضاء؟ 

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع المال

ما هو تأثير تطبيق نظام رسوم األراضي البيضاء على شركات 
 القطاع العقاري من وجهة نظرك؟

 هل لديك دراية بنظام رسوم األراضي البيضاء في السعودية؟
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 تحديات األعمال
طع  مستوى التفاؤل تجاه بيمة األعمال في قطاع النفغط والغغغاز، حغيغث 

تراجعت نسبة المشاركين من القطاع الذين يرون أنغهغم لغن يغتغأثغروا بغأي 

٪ للغربغع الغثغانغي ٠٣من  ١٠٢٢عوامل سلبية خالل الربع الثالث من عام 

٪ في الربع الثالث من العام. وال يزال تأثير تقلغب ١٣إلى  ١٠٢٢من عام 

أسعار النفط يمثل مصدر القلق األساسي لمغنغشغات األعغمغال فغي الغقغطغاع 

 ٪.٢٠٪ و تليه األنظمة واإلجراءات الحكومية بنسبة٠١بنسبة 

 

 

 

 ج. قطاع خدمات األعمال

سجل قطاع خدمات األعمال الفرعي انخفاطاً في التوقعات كما يتطا 
نقطة للربع الثاني من  ١١من هبوط قيمة مؤشر التفاؤل المركب له من 

نقطة للربع الثالث من العام. وسجلت كافة مكونات  ١١إلى  ١٠٢٢عام 
المؤشر المركب تراجعاً. وفي حين هبط مؤشر تفاؤل األعمال لحجم 

؛ ١٠٢٢نقطة للربع الثالث من عام  ١١المبيعات بمقدار نقطة واحدة إلى 
نقطة للربع  ١٢نقطة ليبل   ٢٢فقد مؤشر تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة 

. أيطاً طعفت التوقعات ألسعار البيع، مع ١٠٢٢الثالث من عام 
نقاط خالل نف  الفترة. وعلى نحو  ١نقطة إلى  ٢٦انخفاض مؤشرها من 

مماثل هبطت التوقعات لصافي األربا  والتوظي  مقارنة بربع العام 
نقطة  ٢١السابق، وتراجع مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربا  بمقدار 

 ١٢نقطة إلى  ١نقطة، وهبط مؤشر التفاؤل لعدد العاملين بمقدار  ٢٢إلى 
 .١٠٢٢نقطة للربع الثالث من عام 

 خـطط االستثمار
٪ من ١٠تحسنت خطط االستثمار لشركات قطاع النفط والغاز. وتعتزم 

شركات االستثمار في توسعة األعمال خالل الربع الثالث من عام 

٪ من ٦٦٪ للربع الثاني من العام. وال تعتزم ١٠، مقارنة مع ١٠٢٢

 شركات القطاع اإلنفاق على مثل هذا النشاط.

وأبدت شركات القطاعات غير النفطية قدر أقل من التفاؤل للربع الثالث 

٪ من الشركات ١٢مقارنة مع ربع العام السابق. وتأمل  ١٠٢٢من عام 

المشاركة من هذه القطاعات االستثمار في توسعة األعمال في الربع 

٪ للربع السابق من العام. وأبدى قطاع ١٢، مقابل ١٠٢٢الثالث من عام 

المال والعقار وخدمات األعمال أكبر قدر من التفاؤل إزاء خطط توسعة 

 .األعمال

 مؤشر التفاؤل باألعمال الفرعي لقطاع خدمات األعمال

 هل تخطط الشركة لالستثمار في توسعة األعمال؟ 
 )قطاع النفط والغاز( 

 هل تخطط الشركة لالستثمار في توسعة األعمال؟
 )القطاع غيرالنفطي(  

نظرا لبيئة األعمال السعودية، ماهي أكثر العوامل الخارجية التي 
 تعيق تنمية األعمال؟ )قطاع النفط والغاز(
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 العوامل التي تؤثر على األعمال في القطاعات غير النفطية

 القطاع الصناعي القطاع غير النفطي

 قطاع اإلنشاء قطاع التجارة والفنادق

 قطاع النقل، التخزين واالتصاالت قطاع المال، العقار وخدمات األعمال
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والتنمية. وحدد البرنامع أهدا  استراتيجية ترتكز على "الرؤية"، 
وفقاً لألهدا  المحددة. وقد تم إطالق  ١٠١٠وتعالع تحدياتها حتى عام 

هيمة حكومية، وتوجد خطط لتوسيع  ١٠البرنامع، في عامه األول، عبر 
نطاق تغطيته سنوياً. وفي إطار تغطية المسا، تم توجيه أسملة للمشاركين 

 .١٠١٠تتعلق برؤية 

". ١٠١٠٪ من المشاركين قد سمعوا عن "رؤية  ٦٢واتطا أن حوالي 
٪ من الشركات أنها ملمة ٦٦وفي قطاع النفط والغاز، أفادت نسبة 

بالخطة. وفي القطاعات األخرى غير النفطية، جاء قطاع التجارة 
٪؛ في حين ٢٠والفنادق في طليعة القطاعات األكثر إلماماً بالخطة بنسبة
 ٪.٩٤كان القطاع األدنى إلماماً بالخطة هو قطاع اإلنشاء بنسبة 

"، أفاد ١٠١٠ومن بين المشاركين الذين كانوا على علم عن "رؤية  
٪ منهم أنهم يتوقعون أن تستحدث الخطة فرص جديدة للتوظي . ٣١

وجاء قطاع اإلنشاء في طليعة القطاعات من حيث التفاؤل إزاء ذلك 
 ٪.١٢بنسبة 

 

 تأثير خطة التحول الوطني على شركات القطاع الصحي
" قطاع الرعاية الصحية من حيث مشاركة ١٠١٠تستهد  "رؤية 

٪ خالل الخمسة أعوام ١٦٪ إلى نسبة ١٦القطاع الخاص فيه من نسبة 
مليار لاير لدعم تحّول القطاع من خالل  ٢القادمة. وقد أفردت الخطة 

تمويل التأمين الصحي والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن هنا، 
فقد تم توجيه سؤال لشركات الرعاية الصحية، كشريحة فرعية من قطاع 

" ١٠١٠المال والتأمين والعقار وخدمات األعمال، حول تأثير "رؤية 
 على خدمات الرعاية الصحية.

 
 
 
 
 

وقد أشار المشاركون عند سؤالهم عن تأثير زيادة أسعار الوقود وزيادة 
 تعرفة الكهرباء والمياه بالتالي:

٪ من الشركات في قطاع النفط والغاز إلى أن الزيادة ١١أشارت نسبة 
في أسعار الوقود، والكهرباء، والماء لي  لها تأثير سلبي على أعمالها. 

٪ من الشركات أن تزيد المصاري  التشغيلية )التي ١٣وتوقعت نسبة 
٪ من الشركات ٢٣تشمل تكلفة الخدمات العامة(؛ في حين توقعت نسبة 

٪ إلى أنه ٢١أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات؛ بينما أشارت نسبة 
 ستكون هناك زيادة في تكالي  الوقود/ النقل.

٪ من الشركات ٠١وطمن القطاعات غير النفطية، ال تتوقع نسبة 
المشاركة في المسا أن تتأثر بالزيادة في أسعار الوقود، والكهرباء، 

٪ من الشركات قلقها من أن تزيد المصاري  ٢٢والماء. وأبدت نسبة 
٪ من ٢٦التشغيلية )التي تشمل تكلفة الخدمات العامة(؛ في حين تخوفت 

٪ زيادة في تكالي  ٢الشركات من زيادة تكلفة المنتجات؛ بينما توقعت 
 الوقود/ النقل.

 

 خطة التحول الوطني
" هي خطة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ١٠١٠رؤية  ”

لخفض اعتماد البالد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وقد تم اعتمادها 
كمنهع لألداء االقتصادي والتنموي بالمملكة. وتم وطع "برنامع التحول 

"، ولتحديد ١٠١٠الوطني" ليساعد في اإليفاء بمقتطيات "رؤية 
التحديات التي تواجهها الكيانات الحكومية في قطاعات االقتصاد 

 تأثير زيادة األسعار
 ٦١٠٢الربع الثالث  -)القطاع النفطي(  

 تأثير زيادة األسعار
 ٦١٠٢الربع الثالث  -)القطاع غير النفطي(  

 ؟٦١٣١هل سمعت برؤية المملكة 

 سوف تساعد في إيجاد فرص وظيفية ؟ ٦١٣١هل تعتقد أن رؤية 



02 

 

 ملحـق

 قـطـاع النفط والغاز

 حجـم المبيـعات
تطافرت عوامل انخفاض أسعار النفط، وعدم توفر مشاريع جديدة، 
وطع  حالة السوق في قطاع النفط والغاز دافعة المؤشر نحو أدنى 

نقاط للربع الثالث من عام  ٦-سجل لتفاؤل األعمال لحجم المبيعات بل  
٪ من ١٦نقطة للربع السابق من العام. وتوقعت نسبة  ١مقابل  ١٠٢٢

المشاركين من قطاع النفط والغاز نقصاً في حجم المبيعات، في حين تنبأ 
 ٪ من المشاركين  زيادة فيها خالل الربع الجاري من العام.١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مستوى أسعار البيع
فرض انخفاض أسعار النفط والمنافسة الحادة عبماً على مؤشر تفاؤل 

نقاط للربع الثالث من عام  ٢٠-األعمال ألسعار البيع، وبل  المؤشر 
. ورغم هذا ١٠٢٢بعد أن سجل صفر نقطة للربع الثاني من عام  ١٠٢٢

٪ استقراراً ٦٠الهبوط، توقعت غالبية من المشاركين في المسا بنسبة 
٪ أن تزيد األسعار، كما ٢٣في أسعار البيع؛ في حين توقعت نسبة 

 ٪ انخفاطاً في األسعار.١٣توقعت نسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صافي األرباح
تحرك مؤشر تفاؤل األعمال لمكغون صغافغي األربغا  فغي قغطغاع الغنغفغط 

نغقغاط  ٢٠-والغاز ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء المسا عغنغد مسغتغوى 

نقاط للربع الثغانغي مغن نغفغ   ٦من مستوى  ١٠٢٢للربع الثالث من عام 

العام، نتيجة لتوقعات منخفطة لحجم الغمغبغيغعغات واألسغعغار. وفغي حغيغن 

٪ من الشركات المشاركة زيغادة فغي األربغا ، تغوقغعغت ١٣توقعت نسبة 

 ٪ من الشركات أن تنخفض أرباحها.١٣نسبة 

٪ من كافة المشاركين بأنهم يعتقدون أنه متى ما تم تنفيذ "رؤية  ٢٦وأفاد 
 "، فإن تكلفة خدمات الرعاية الصحية ستزيد.١٠١٠

٪ من المشاركين بوجود فجوة بين العرض والطلب في قطاع ١٦وأفاد 
 الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

" ستحّول ١٠١٠٪ من هذه الشركات أن "رؤية ١٦وأخيراً، أفادت 
 المملكة إلى بلد جاذب للسياحة العالجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،هل سترتفع تكلفة الرعاية الصحية ؟٦١٣١مع نهاية تطبيق رؤية 

هل توجد فجوة بين العرض والطلب في قطاع الرعاية الصحية 
 السعودي؟

 ،ستجعل المملكة مقصد للسياحية العالجية ؟٦١٣١هل تعتقد أن رؤية 

 مستوى أسعار البيع 

 حجم المبيعات 
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 حجم المبيعات 

 الطلبات الجديدة
أدى ارتفاع الطلب من العمالء الحاليين والعمالء الجدد إلى تحسن مؤشر 

نقطة للربع الثالث من عام  ١٦تفاؤل األعمال للطلبات الجديدة ليسجل 
. ١٠٢٢نقطة للربع الثاني من عام  ١١، مرتفعاً من مستوى ١٠٢٢
٪ من المشاركين من القطاع زيادة في حجم الطلبات لديهم، ٠٣ويتوقع 

٪ من المشاركين انخفاض مستوى طلباتهم ٢١في حين توقعت نسبة 
 الجديدة.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مستوى أسعار البيع
 ١-سجل مؤشر تفاؤل األعمال ألسعار البيع تراجعاً للنطاق السالب ليبل  

نقطة للربع السابق من  ١، مقارنة مع ١٠٢٢نقطة للربع الثالث من عام 
٪ من المشاركين الذين شملهم ٢٠نف  العام. غير أن نسبة كبيرة بلغت 

٪ أن ٢٢المسا توقعت أن تبقى أسعارهم مستقرة، بينما توقعت نسبة 
تنخفض أسعار بيعها نتيجة لحدة المنافسة، وطع  األوطاع بالسوق، 

 وعدم توفر مشاريع جديدة.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 صافي األرباح
نقطة  ١١تحرك مؤشر تفاؤل األعمال لصافي األربا  أفقياً، ليسجل 

نقطة في الربع السابق من نف   ١٠، من ١٠٢٢للربع الثالث من عام 
٪ من المشاركين زيادة الطلب والمبيعات، وموسم ٠١العام. وأورد 

األعياد، وانخفاض التكالي ، كأسباب تدعو لتوقع زيادة في مستويات 
٪ من الشركات المشاركة من ١١الربحية. ومن ناحية اخرى، توقعت 

 القطاعات غير النفطية استقراراً لهذا المكون.
 
 

 

 عدد العاملين
كان مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين هو المؤشر الوحيد الذي حقق 

 ٦نقطة من مستوى  ١١وارتفع إلى  ١٠٢٢مكسباً للربع الثالث من عام 
نقاط للربع الثاني من نف  العام. وتوقعت غالبية المشاركين، بنسبة 

٪ من ١٣٪، أن يستقر عدد العاملين لديهم، في حين يعتزم ٢٢
 المشاركين زيادة عدد العاملين نتيجة لتوقع تحسن في أوطاع األعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 القـطـاعات غير النفطية

 حجـم المبيـعات
نقطة  ١٠سجل مؤشر تفاؤل األعمال لحجم المبيعات ارتفاعا طفيفاً إلى 

نقطة في الربع السابق. غير أن  ١٠من  ١٠٢٢للربع الثالث من عام 
٪ توقعت زيادة في حجم المبيعات نتيجة ٠١غالبية من المشاركين بنسبة 

الرتفاع الطلب وبسبب موسم األعياد والمشاريع/ العقود الجديدة، في 
٪ من الشركات المشاركة أن تستقر أحجام ١٢حين توقعت نسبة 

 المبيعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صافي األرباح

 عدد العاملين

 الطلبات الجديدة 

 مستوى أسعار البيع
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 مستوى المخزون 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد العاملين
 ٢١واصل مؤشر تفاؤل األعمال لعدد العاملين توجه الهبوط ليسجل 

نقطة للربع الثاني من  ٢٢، مقارنة مع ١٠٢٢نقطة للربع الثالث من عام 
نف  العام. ويتوقع حوالي اثنين من كل ثالثة استقرار عدد العاملين لديهم 

٪ منهم زيادة في عدد العاملين لديهم ١٠٪ ، في حين توقع ٢٦أي بنسبة 
لمقابلة االرتفاع في الطلب، ومشاريع/ عقود جديدة، وخطط توسعة 

 مرتقبة لألعمال.

 
 
 
 

 

 

 

 

 مستوى المخزون
نقطة  ٢٢هبط مؤشر تفاؤل األعمال لمكون مستوى المخزون مسجالً 

نقطة للربع السابق من نف   ١٠مقابل  ١٠٢٢للربع الثالث من عام 
٪ توقعت أن ٢١العام. غير أن أغلبية من المشاركين في المسا، بنسبة 

٪ من المشاركين ١٢يبقى مستوى المخزون دون تغيير، في حين يعتزم 
زيادة مستويات المخزون لديهم بسبب ارتفاع الطلب نتيجة لزيادة 

 األعمال، وتوسعة في النشاطات، مصحوبة بمتطلبات لمشاريع جديدة.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 صافي األرباح 

 عدد العاملين



  

 

 لمحة سريعة لمؤشرات القطاعات

 القطاع غير النفطي

 قطاع العقار قطاع المال

 قطاع غير البتروكيماويات

 قطاع الجملة والتجزئة قطاع الفنادق والمطاعم قطاع التجارة والفنادق

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

 قطاع خدمات األعمال

 قطاع البتروكيماويات القطاع الصناعي

 القطاع النفطي



 :إخالء مسئولية

عامة واغراض المناقشة فقط، وينبغي أال تفسر أو تشكل اعالنا،  ال تم أعداد المعلومات وا راء في هذا التقرير البحثي  من قبل الدامرة االقتصادية بالبنك  األهلي التجاري والقصد منها حصرا المعلومات

ي من األوراق المالية واألدوات المالية، أو االصدارات في ء أأو توصية،  أو دعوة، أو عرطا أو التماسا لعرض شراء أو بيع أو اكتتاب ، أو دعوة للشراء أو االشتراك، االكتتاب، والمشاركة، أو اقتنا

 أي والية قطامية.

أنها ال تعك  بالطرورة موق  أو رأي من البنك األهلي ما ان ا راء والتقديرات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تشكل الرأي الحالي للمؤل / المؤلفين اعتبارا من تاريخ صدور هذا التقرير، ك

و وفقا لذلك فهي عرطة للتغيير  .الواردة في هذه الوثيقةاء التجاري فيما يتعلق بموطوعه. والبنك األهلي التجاري لي  ملزما بأي شكل من األشكال بالتحديث أو المحافظة على تجديد المعلومات وا ر

بيان، وتوطيا، بشكل صريا أو طمني، فيما يتعلق بدقة ا، دون إشعار، حيث ال يقوم بموجب هذا البنك األهلي التجاري، ومديريه، ومسموليه والمستشارين والموظفين أو العاملين أو ممثليه بأي تصري

ولذا فأن أي اعتماد من قبلكم عليها سيكون على مسؤوليتكم الخاصة دون الرجوع إلى البنك األهلي التجاري وتحميله أي   .أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والتقديرات وا راء التي أعرب عنها هنا

 ني، واالستثماري أو أي مجال مهني فخر قبل اتخاذ القرار.  انومسمولية  على اإلطالق. كما يتعين أن ال يعامل هذا التقرير بأنه تقديم للمشورة المهنية  أو مشورة الخبراء  في المجال الطريبي، والق

عتماد عليه ألية أغراض بأي شكل من األشكال وال على اال و قد ال يحتوي هذا التقرير كل الشروط المادية أو البيانات أو المعلومات وال ينبغي أن يشكل بذاته أساسا ألي قرار استثماري وال يمكن

لمستقلين القانونيين؛ المحاسبيين، االستثماريين، وفي مجال م االمعلومات والبيانات والتحليالت أو ا راء الواردة فيه. وأننا نصحكم بأخذ االستشارة، واتخاذ قراركم الخاص بكم بأنفسكم مع مستشاريك

 الطرامب والمستشارين المهنيين ا خرين قبل اتخاذ أي قرار من ا ن فصاعدا.

يلة أو بأي شكل من األشكال، رقميا أو خال  ذلك، ألي وس كما ال يسما  باستنساخ هذا التقرير وتوزيعه ونقله ونشره أو زيادة توزيعه على أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزميا، بأي

البنك األهلي التجاري بالحق في  تفظغرض من األغراض أو تحت أي ظر  من الظرو ، من خالل أي شخص ألي غرض دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك األهلي التجاري. و يح

 بما في ذلك، بدون حصر، ملكيته الفكرية.حه حماية مصالحه واتخاذ اإلجراءات القانونية طد أي شخص أو كيان يعتبر من قبل البنك األهلي التجاري في حالة انتهاك مباشر لحقوقه ومصال

 للتسجيل والحصول على إصدارات الدائرة االقتصادية في البنك األهلي التجاري:  
 

 الرجاء التواصل مع السيد: نويل روتاب 

 n.rotap@alahli.com :٢٠٠-١-١٢٢+ /البريد اإللكتروني- ١٢٣١فاك :   / +٢٠٢-١-١٢٢- ١١١١هات  :   

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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