بٍان طحفً حىل مؤشر األداء االقخظادي SABB HSBC TM
ٌحظر انىشر حخى( 03:8 :حىقٍج انرٌاع)ٌ : ،ىاٌر 2802

يؤشز  PMITMنًجًوعخ  SABB HSBCثبنًًهكخ انعزثَخ انسعودٍخ
ّٔى عفُف فٍ اإلٔزبج واٌغٍجبد اٌدذَذح واسرفبع فٍ اٌزظذَش
مهخض

انىقاط انرئٍسٍت

وشر انبىك انسعىدي انبرٌطاوً "ساب" وخائج مؤشر مذراء انمشخرٌاث
انرئٍسً (™ )PMIنهممهكت انعربٍت انسعىدٌت  SABB HSBCنشهر
دٌسمبر  –3122حقرٌر شهري ٌظذري انبىك ومجمىعت  .HSBCوٌعكس
انمؤشر األداء االقخظادي نشركاث ومؤسساث انقطاع انخاص انسعىدي غٍر
انىفطً عبر رطذ مجمىعت مه انمخغٍراث حشمم :اإلوخاج ،وانطهباث انجذٌذة،
وحكانٍف مسخهزماث اإلوخاج ،وأسعار انمىخجاث ،وحجم انمشخرٌاث،
وانمخزون ،وانخىظٍف.



يؤشش يذساء انًشخشَبث َسجم حشاجعًب عفُفًب إنً َ 7575قغت



حىسعبث أقم فٍ كم يٍ انُشبط وإجًبنٍ األعًبل انجذَذة



حشاجع ضغىط أسعبس يسخهضيبث اإلَخبج



حضخى األسعبس َخشاجع يقخشبًب يٍ يسخىي انثببث

أظهش يؤشش يذساء انًشخشَبث حشاجعًب عفُفًب يٍ َ 7.75قغت فٍ شهش َىفًبش
إنً َ 7575قغت فٍ َهبَت انشبع األخُش 7وقذ عكس هبىط انًؤشش ححسًُب
ضعُفًب فٍ أوضبع انعًم نذي انقغبع انخبص انسعىدٌ غُش انُفغٍ 7وعالوة
عهً رنك ،ظم انًؤشش دوٌ يخىسغه انعبو (َ 7575قغت)7

نمحت حارٌخٍت

وحعضي انقشاءة انضعُفت نًؤشش يذساء انًشخشَبث ًَى أشذ بغئًب فٍ يكىَُه
انشئُسٍُُ – اإلَخبج وإجًبنٍ األعًبل انجذَذة 7وقذ شهذ انخىظُف ويخضوٌ
يسخهضيبث اإلَخبج  ،وهًب يكىَبٌ آخشاٌ يٍ يكىَبث انًؤشش ،صعىدًا
بًعذالث أسشع قهُالً7
اسخًشث األعًبل انجذَذة انىاسدة إنً انقغبع انخبص انسعىدٌ غُش انُفغٍ فٍ
انضَبدة خالل فخشة انذساست األخُشة ،يذعىيًب بخىسع حبد فٍ أعًبل انخصذَش
انجذَذة 7وعهً انشغى يٍ رنك ،فئٌ انًعذل انعبو نًُى إجًبنٍ أعًبل انخصذَش
انجذَذة قذ شهذ اعخذاال يُز شهش َىفًبش ،واَعكس هزا فٍ بظء صَبدة انُشبط7
وأسجع انقبئًىٌ عهً انذساست انضَبدة فٍ األعًبل انجذَذة واإلَخبج فٍ شهش
دَسًبش ،إنً قىة األوضبع االقخصبدَت ،وححسٍ انغهب ،وأسعبس انبُع انًُبفست
وكزنك أسعبس انصشف انًىاحُت 7وقذ شهذث انششكبث انكبُشة انضَبدة األكثش
وضىحًب فٍ األعًبل انجذَذة7
وقذ دفعج صَبدة ًَى انغهببث انجذَذة إنً جبَب حىقعبث ححسٍ انغهب
انششكبث إنً صَبدة يخضوٌ يسخهضيبث اإلَخبج وصَبدة أعذاد انعبيهٍُ فٍ شهش
دَسًبش فبسحفعج كم أَشغت انششاء ,ويعهب يذخالث اإلَخبج بًعذالث حبدة،
سغى أٌ صَبدة يخضوٌ يسخهضيبث اإلَخبج ظهج ضعُفت يقبسَت بًخىسغهب عهً
يذاس انذساست 7كًب اسحفع أَضبً انخىظُف بأسشع وحُشة نه يُز شهش أغسغس7
وعًذث انششكبث انكبُشة حىظُف أَذ عبيهت جذَذة بًعذل أسشع يٍ انششكبث
انصغُشة وانششكبث انًخىسغت7
كًب الحظ انًشبسكىٌ فٍ انذساست سشعت حسهُى يسخهضيبث اإلَخبج فٍ شهش
دَسًبش  ،إنً أٌ انخحسٍ فٍ أداء انًىسدٍَ نى ًَُع صَبدة األعًبل انًخشاكًت
نذي انقغبع انخبص انُفغٍ ،وشهذث األعًبل انًخشاكًت صَبدة نهشهش انثبنث
عهً انخىانٍ وبىحُشة حبدة 7وعضي انذاسسىٌ صَبدة األعًبل انًعهقت إنً صَبدة
انغهببث انجذَذة7
أخُشاً شهذث ضغىط األسعبس حشاجعًب فٍ شهش دَسًبش ،يع صعىد كم يٍ
أسعبس انششاء وحكبنُف انخىظُف بًعذالث أضعف ،فضالً عٍ حشاجع حضخى
أسعبس انًُخجبث يقخشبت يٍ يسخىي انثببث.

اٌّظذسِ :بسوُذ إَىىٔىُِىظ Markit Economics

نمزٌذ مه انمعهىماثٌ ,رجى االحظال عهى:
سبة
إثشاهُُ أثى ِؼغٍ ,سئُظ ارظبالد اٌششوخ
هبرف966+-1-276 -4041 :
ثشَذ إٌىزشؤٍibrahimabomouti@sabb.com :

ػجذ إٌبطش اٌغٍغٍِ ,ذَش أوي ,ػاللبد إػالُِخ
هبرف966+-1-276-4450 :
ثشَذ إٌىزشؤٍabdulnasser.alsalti@sabb.com 3

HSBC
عُّىْ وٍَُبِض ,وجُش االلزظبدَُٓ ٌّٕغمخ اٌخٍُح
هبرف971-04-423-6925 :
ثشَذ إٌىزشؤٍsimon.williams@hsbc.com :
يبركَذ
خُّب والط ,خجُش الزظبدٌ
هبرف+44-1491-461-075 :
ثشَذ إٌىزشؤٍgemma.wallace@markit.com :

سارشًُ هبسٌُٕحِ ،غئىٌخ االرظبالد ثبٌّؤعغخ
هبرف+44-20-7064-6283 :
خىاي+44-782-789-1072 :
اٌجشَذ اإلٌىزشؤٍrachel.harling@markit.com :

يالدظبد نهًذزرٍٍ3
دول يؤشز يذراء انًشززٍبد نًجًوعخ  SABB HSBCثبنًًهكخ انعزثَخ انسعودٍخ
َغزٕذ ِؤشش ِذساء اٌّشزشَبد (™ (PMIإًٌ اٌجُبٔبد اٌّدّؼخ ِٓ اإلخبثبد اٌشهشَخ ػًٍ االعزجُبٔبد اٌزٍ َزُ إسعبٌهب ٌٍّغئىٌُٓ اٌزٕفُزَُٓ فٍ أوثش ِٓ  400ششوخ ِٓ ششوبد اٌمغبع
اٌخبص ،واٌزٍ رُ أزمبئهّب ثؼٕبَخ ٌزّثً اٌهُىً اٌحمُمٍ اللزظبد اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ ،ثّب فٍ رٌه اٌزظُٕغ ،واٌخذِبد ،واٌجُغ ثبٌزدضئخ .اٌٍدٕخ ِزغبثمخ ِغ ِدّىػخ اٌزظُٕف اٌظٕبػٍ
اٌمُبعٍ ( ،)SICثٕبء ػًٍ إعهبَ اٌظٕبػخ فٍ إخّبٌٍ إٌبرح اٌّحٍٍ ( .)GDPرؼىظ إخبثبد االعزجُبْ حدُ اٌزغُُش ،إْ وخذ ،فٍ اٌشهش اٌحبٌٍ ِمبسٔخ ثبٌشهش اٌّبضٍ ثٕبء ػًٍ اٌجُبٔبد
اٌزٍ َزُ خّؼهب فٍ ِٕزظف اٌشهشَ .ؼشع "اٌزمشَش" ٌىً ِؤشش ِٓ اٌّؤششاد إٌغجخ اٌّئىَخ اٌزٍ رىضحهب وً إخبثخ ،وطبفٍ اٌزغُُش ثُٓ سلُ أػًٍ /أفضً اٌزغُُشاد وألً/أعىء
اإلخبثبد ،وِؤشش "االٔزشبس" .وهزا اٌّؤشش ػجبسح ػٓ ِدّىػخ ِٓ اٌشدود اإلَدبثُخ ،إضبفخ إًٌ أْ ٔظف هزٖ اإلخبثبد رشُش إًٌ "ٔفظ اٌمُّخ".
إْ ِؤشش ِذساء اٌّشزشَبد (™ (PMIهى ِؤشش ِشوت ِٓ خّغخ ِؤششاد فشدَخ رضُ اٌمُُ اٌزبٌُخ :اٌغٍجبد اٌدذَذح –  ،0.3اإلٔزبج  ،0.25 -اٌزىظُف  ،0.2 -وِىاػُذ رغٍُُ اٌّىسدَٓ
– ِ ،0.15خضوْ اٌغٍغ اٌّشزشاح – ِ ،0.1غ ػىظ ِؤشش ِىاػُذ اٌزغٍُُ ثحُث رزحشن فٍ اردبٖ لبثً ٌٍّمبسٔخ.
رؼزجش ِؤششاد االٔزشبس راد خظبئض ِؤششاد سئُغُخ ،وهٍ ٍِخض لُبط ِٕبعت َىضح االردبٖ اٌغبئذ ٌٍزغُُش .رشُش لشاءح اٌّؤشش األػًٍ ِٓ  50إًٌ صَبدح شبٍِخ فٍ اٌّزغُش ،واألدًٔ
ِٓ  50إًٌ االٔخفبع.
ال رمىَ ِبسوُذ ثزؼذًَ اٌجُبٔبد اٌزٍ رغزٕذ ػٍ ُهب اٌذساعخ ثؼذ ٔششهب ألوي ِشح ،وٌىٓ لذ َزُ رؼذًَ ػىاًِ اٌزؼذًَ اٌذوسَخ ِٓ ولذ ِخش ثحغت اٌحبخخ وهزا ِب َؤثش ػًٍ عٍغٍخ اٌجُبٔبد
اٌّؼذٌخ دوسًَب .اٌجُبٔبد اٌزبسَخُخ اٌزٍ رزؼٍك ثبألسلبَ اٌّزضّٕخ (غُش اٌّؼذٌخ) واٌغٍغٍخ اٌّؼذٌخ دوسًَب ػٕذ ٔششهب ألوي ِشح واٌجُبٔبد اٌّؼذٌخ اٌزبٌُخ ِزبحخ ٌٍّشزشوُٓ ػٓ عشَك ِبسوُذ.
ثشخبء االرظبي ثـ .economics@markit.com

سبة3
هٍ ششوخ ِغبهّخ عؼىدَخ ،حبطٍخ ػًٍ رشخُض هُئخ اٌغىق اٌّبٌُخ اٌغؼىدَخ (رذاوي) .رّزٍه ِدّىػخ  ِٓ 40% HSBCأعهُ عبة.
َؼذ عبة واحذاً ِٓ أوجش اٌجٕىن اٌّىخىدح فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ ،وَؼًّ ِٓ خالي شجىخ واعؼخ رضُ ِدّىػخ وجُشح ِٓ اٌفشوع إٌّزششح فٍ خُّغ أٔحبء اٌذوٌخ وَمذَ ِدّىػخ
ِزىبٍِخ ِٓ اٌخذِبد اٌّظشفُخ اٌشخظُخ واٌخذِبد اٌّظشفُخ ٌٍششوبد واٌخذِبد اٌّظشفُخ اٌخبطخ ،عىاء اٌزمٍُذَخ ِٕهب أو اإلعالُِخ.
رمذَ عبة خذِبد ِبٌُخ ِزخظظخ ٌٍششوبد ثّب فٍ رٌه االعزشبساد االعزثّبسَخ اٌّظشفُخِ ،ؼبِالد اٌذَٓ ورّىًَ اٌّششوػبد ِٓ خالي ششاوزهب ِغ  HSBCاٌغؼىدَخ اٌّحذدح.
ثبإلضبفخ إًٌ رٌه ،رمذَ عبة ِٕزدبد اٌزأُِٓ ِٓ خالي عبة رىبفً وّب رمذَ خذِبد اٌىعبعخ ِٓ خالي عبة ٌألوساق اٌّبٌُخ اٌّحذودح.
:HSBC
رؼذ ِدّىػخ  HSBCاٌزٍ رزخز ِٓ ٌٕذْ ِمشًا سئُغًُب ٌهب واحذح ِٓ أوجش ِٕظّبد األػّبي اٌجٕىُخ واٌخذِبد اٌّبٌُخ ػًٍ ِغزىي اٌؼبٌُ؛ وّب رؼذ واحذًا ِٓ أهُ األعّبء اٌزدبسَخ فٍ هزا
اٌّدبئ .حٓ ٔمذَ ِدّىػخ شبٍِخ ِٓ اٌخذِبد اٌّبٌُخ ٌحىاٌٍ ٍُِ 89ىْ ػًُّ ػجش ِدّىػزٍ ػّالء هّب إداسح اٌثشوح واٌخذِبد اٌّظشفُخ ٌألفشاد (اٌّؼشوفخ عبثمًب ثبعُ اٌخذِبد اٌّبٌُخ
ٌألفشاد) واٌخذِبد اٌجٕىُخ اٌزدبسَخ ،إضبفخ إًٌ ششوزُٓ ػبٌُّزُٓ هّب األعىاق واٌخذِبد اٌّظشفُخ اٌؼبٌُّخ واٌخذِبد اٌّظشفُخ اٌخبطخ اٌؼبٌُّخ.
رغغٍ شجىخ اٌؼًّ اٌذوٌُخ خبطزٕب  87دوٌخ وِمبعؼخ فٍ عذ ِٕبعك خغشافُخ :أوسوثب ،هىٔح وىٔح ،ثمُخ آعُب واٌّحُظ اٌهبدٌ ،اٌششق األوعظ وشّبي أفشَمُب ،أِشَىب اٌشّبٌُخ ،وأِشَىب
اٌالرُُٕخِ .غ اإلدساج فٍ عىق األوساق اٌّبٌُخ فٍ وً ِٓ ٌٕذْ وهىٔح وىٔح ؤُىَىسن وثبسَظ وثشِىدا ،هٕبن أوثش ِٓ  ِٓ 220.000حٍّخ أعهُ  HSBCاٌمبثضخ فٍ  129دوٌخ
وِمبعؼخ.
َجذح عٍ يجًوعخ 3Markit
ِدّىػخ  Markitهٍ ششوخ ػبٌُّخ سائذح فٍ رمذَُ خذِبد اٌّؼٍىِبد اٌّبٌُخ ،وَؼًّ ثهب أوثش ِٓ ِ 2300ىظفبً .ورمذَ اٌششوخ ثُبٔبد ورمُُّبد ِغزمٍخ ،ثبإلضبفخ إًٌ ِؼبٌدخ اٌؼٍُّبد
اٌزدبسَخ ورٌه فٍ وبفخ فئبد األطىي ثهذف دػُ اٌشفبفُخ واٌحذ ِٓ اٌّخبعش ورحغُٓ اٌىفبءح اٌزشغٍُُخ .ورزضّٓ لبئّخ ػّالء اٌششوخ ِؼظُ أثشص اٌّؤعغبد اٌّشبسوخ فٍ اٌغىق اٌّبٌٍ.
ٌّضَذ ِٓ اٌّؼٍىِبد َّىٕىُ صَبسح اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌٍششوخ.www.markit.com :
ٌ ثذح عٍ يؤشزاد يذراء انًشززٍبد ): (PMI
رغغٍ دساعبد ِؤششاد ِذساء اٌّشزشَبد (™ )PMIاِْ  32دوٌخ وِٕغمخ سئُغُخ ثّب فٍ رٌه ِٕغمخ اٌُىسو " ."Eurozoneولذ أطجحذ ِؤششاد ِذساء اٌّشزشَبد )™ (PMIأوثش
اٌذساعبد ِزبثؼخ فٍ اٌؼبٌُ ،وّب أٔهب اٌّفضٍخ ٌذي اٌجٕىن اٌّشوضَخ ،واألعىاق اٌّبٌُخ ،وطبٔؼٍ اٌمشاس فٍ ِدبالد األػّبي ورٌه ٌمذسرهب ػًٍ رمذَُ ِؤششاد شهشَخ حذَثخ ودلُمخ وُِّضح
ٌألّٔبط االلزظبدَخٌّ .ضَذ ِٓ اٌّؼٍىِبد َشخً صَبسح اٌّىلغ .www.markit.com/economics
رًزهك  Markit Economics Limitedدقوق انًهكَخ انفكزٍخ نًؤشز األداء االقزصبدً  PMITMنشزكخ  HSBCانًًهكخ انعزثَخ انسعودٍخ .وال ٍسًخ ثأً اسزخذاو غَز يصزح ثٍّ ،زضًٍ عهي سجَم
انًثبل ال انذصز ،انُسخ ،أو انزوسٍع  ،أو انُشز ،أو َقم انجَبَبد ثأً وسَهخ كبَذ دوٌ يوافقخ يسجقخ يٍ يجًوعخ  .Markitوال رزذًم يجًوعخ  Markitأً يسئونَخ ،أو انزشاو دَبل انًذزوى أو انًعهويبد
("انجَبَبد") انواردح فٌ ْذا انزقزٍز ،أو أً أخطبء ،أو دبالد عذو انذقخ ،أو دبالد انذذف ،أو رأخَز نهجَبَبد ،أو عٍ أً إجزاء ٍزخذ عهي أسبص ْذا انزقزٍز .وال رزذًم يجًوعخ  Markitأً يسئونَخ فٌ أً
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