مؤشر مدراء املشتريات لبنك  SABB HSBCلعام 2013
يحظر النشر حتى ( 08:30توقيت الرياض)  7مايو 2013

مؤشر ™ PMIلبنك ساب  SABB HSBCباململكة العربية السعودية

استمرار حتسن أوضاع التشغيل خالل شهر أبريل
النتائج األساسية:

• تسجيل منو قوي في اإلنتاج والطلبات اجلديدة
• زيادة مستويات التوظيف بأضعف معدل لها في عام ونصف
• تراجع زيادة مخزون مستلزمات اإلنتاج ألدنى مستوى في ثمانية أشهر
قام البنك السعودي البريطاني “ساب” بنشر نتائج مؤشر مدراء املشتريات
(™ )PMIالرئيسي للمملكة العربية السعودية  SABB HSBCلشهر مارس
 - 2013وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة  .HSBCويعكس
املؤشر األداء االقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع اخلاص السعودي غير
املنتجة للنفط عبر رصد مجموعة من املتغيرات تشمل :اإلنتاج ،والطلبات
اجلديدة ،وتكاليف مستلزمات اإلنتاج ،وأسعار املنتجات ،وحجم املشتريات،
واخملزون ،والتوظيف.
أشارت بيانات شهر أبريل إلى حتسن أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع
اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط ،حيث سجل مؤشر  PMIالرئيسي فوق
 58.0نقطة ،بتراجع طفيف عن شهر مارس  58.9نقطة .ورغم أن بيانات
الدراسة األخيرة أوضحت أدنى قراءة في خمسة أشهر ،إال أن معدل التحسن
ظل قويًا.
استمرت مستويات اإلنتاج في الزيادة بوتيرة قوية في شهر أبريل ،مع إشارة
 31%من املشاركني إلى وجود زيادة في اإلنتاج .ربط أعضاء اللجنة التوسع
بتحسن أوضاع السوق وزيادة األعمال اجلديدة الواردة .شهد حجم الطلب
زيادة خالل فترة الدراسة األخيرة مدفوعًا بتحسن جهود التسويق .كما شهد
معدل النمو اعتداال ً طفيفً ا عما كان عليه في شهر مارس ،ولكنه ظل قويًا.
أيضا مبعدل أقل قليال ً من
كما شهدت األعمال اجلديدة الواردة من اخلارج زيادة ً
املعدل املسجل خالل فترة الدراسة السابقة.
سجلت شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط زيادة للشهر
الثالث على التوالي في مستويات األعمال املعلقة .حيث متت اإلشارة إلى
زيادة الطلبات اجلديدة على أنها السبب الرئيسي لزيادة األعمال املعلقة .في

الوقت ذاته ،حتسن أداء املوردين بأقوى معدل في أربعة أشهر .وبذلك يكون
متوسط املهل الزمنية املستغرقة في تسليم مستلزمات اإلنتاج قد شهد
حتسنًا للشهر  21على التوالي .ظلت شركات القطاع اخلاص السعودي غير
املنتجة للنفط مترددة في زيادة أعداد العاملني لديها خالل شهر أبريل .كان
معدل خلق الوظائف اجلديدة قري ًبا من الركود ،وتراجع إلى أدنى مستوى له
في عام ونصف العام.
استمر إجمالي مستلزمات اإلنتاج في الزيادة خالل فترة الدراسة األخيرة،
ولكن معدل تضخم التكاليف تراجع قليال ً عما كان عليه في شهر مارس.
وفي حني شهدت أسعار الشراء زيادة بسبب الضغوط التضخمية العامة،
ولم يشهد متوسط تكاليف التوظيف تغيرًا كبيرًا عما كان عليه الشهر
السابق .شهدت أسعار اإلنتاج التي حتددها شركات القطاع اخلاص السعودي
غير املنتجة للنفط زيادة معتدلة في شهر أبريل ،حيث أبلغت غالبية
املشاركني عن عدم تغيير األسعار عن الشهر السابق .حيث مت تسجيل زيادة في
األسعار ،وقد علق أعضاء اللجنة بشكل عام على زيادة أسعار مستلزمات اإلنتاج.
شهدت أنشطة الشراء زيادة خالل شهر أبريل ،حيث سجل  35%من
الشركات زيادة في حجم املشتريات من مستلزمات اإلنتاج .وطبقً ا لألدلة
املتواترة ،جاءت الزيادة مدفوعة بزيادة حجم األعمال اجلديدة الواردة.
شهد مخزون مستلزمات اإلنتاج لدى شركات القطاع اخلاص السعودي غير
املنتجة للنفط زيادة خالل شهر أبريل ،حيث توقعت الشركات منو األعمال
اجلديدة ومتطلبات اإلنتاج .في حني سجل مخزون مستلزمات اإلنتاج في كل
شهر من الشهور منذ بدء جمع البيانات في أغسطس  ،2009كان معدل
التوسع هو املعدل األضعف في ثمانية أشهر.

مؤشر مدراء املشتريات لبنك  SABB HSBCباململكة العربية السعودية (™)PMI
معدل الزيادة في النمو
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يعتبر مؤشر مدراء املشتريات الرئيسي (™ )PMIجملموعة ساب  SABB HSBCباململكة العربية السعودية مؤشر مركب مت تصميمه ليعطي نظرة عامة على النشاط /االقتصاد في القطاع اخلاص السعودي غير العامل في
النفط .يتم أخذ املؤشرات من املؤشرات الفردية على نطاق واسع والتي تقيس التغيرات في اإلنتاج ،الطلبات اجلديدة ،التوظيف ،مواعيد تسليم املوردين ومخزون البضائع املشتراة .تشير قراءة مؤشر مدراء املشتريات (™)PMI
التي تسجل أقل من  50.0نقطة إلى وجود تراجع عام في االقتصاد؛ بينما تشير القراءة التي تسجل أعلى من  50.0نقطة إلى توسع عام .أما القراءة التي تسجل  50.0نقطة فهي تشير إلى عدم وجود تغيير .كلما زاد الفرق
بني القراءة وبني  50.0نقطة ،زاد معدل التغير املسجل من قبل املؤشر .يعتبر ™ Purchasing Managers’ Indexو™ PMIعالمات جتارية مسجلة باسم  ،Markit Economics Limitedويقوم  HSBCباستخدام العالمات الواردة
أعاله مبوجب ترخيص .تعتبر كلمة  Markitوشعار  Markitعالمات جتارية مسجلة باسم .Markit Group Limited

مؤشر ™ PMIلبنك ساب  SABB HSBCباململكة العربية السعودية

مؤشر اإلنتاج

س .يرجى مقارنة معدل اإلنتاج/اإلنتاجية هذا الشهر مع معدل اإلنتاج/اإلنتاجية الشهر املاضي.
معدل الزيادة في النمو  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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أشارت شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط إلى زيادة أخرى قوية في مستويات اإلنتاج خالل شهر أبريل .شهد معدل التوسع زيادة طفيفة عن فترة الدراسة السابقة ،وكان
املعدل األقوى منذ شهر ديسمبر املاضي .وكان حتسن أوضاع السوق وزيادة األعمال اجلديدة هي احملركات الرئيسية خلف الزيادة األخيرة في اإلنتاج ،وفقً ا ملا أورده أعضاء اللجنة.

مؤشر الطلبات الجديدة

س .يرجى مقارنة مستوى الطلبات اجلديدة/العمل اجلديد هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.
معدل الزيادة في النمو  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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استمر حجم األعمال اجلديدة لدى شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط في الزيادة خالل شهر أبريل ،مع إبالغ  47%من الشركات عن زيادة حجم الطلبات اجلديدة .ربط بعض
تراجعا طفيفً ا عما كان عليه في شهر مارس ،كانت وتيرة التوسع قوية وجاءت متماشية مع متوسط
أعضاء اللجنة الزيادة بتحسن جهود التسويق .ورغم أن منو األعمال اجلديدة قد شهد
ً
الدراسة.

طلبات التصدير الجديدة

س .يرجى مقارنة مستوى طلبات التصدير اجلديدة التي مت تلقيها هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.
معدل الزيادة في النمو  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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سجل مؤشر طلبات التصدير اجلديدة الذي يتم تعديله دوريًا فوق املستوى احملايد  50.0نقطة الذي يفصل النمو عن االنكماش في شهر أبريل ،مشيرًا إلى زيادة أخرى في األعمال اجلديدة الواردة
من اخلارج .عزت شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط هذه الزيادة إلى حتسن أوضاع السوق واألوضاع االقتصادية.

مؤشر تراكم األعمال غير المنجزة

س .يرجى مقارنة مستوى األعمال املعلقة في شركتك هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.
معدل الزيادة في النمو  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
55

أعلى ٪

أقل ٪

50

45

معدل الزيادة في االنكماش
2012

2011

2010

نفس القيمة ٪

40

أشارت بيانات شهر أبريل إلى زيادة تراكم األعمال للشهر الثالث على التوالي لدى شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط ،حيث سجل مؤشر تراكم األعمال الذي يتم تعديله
دوريًا أعلى من املستوى احملايد  50.0نقطة .شهدت األعمال املعلقة زيادة متواضعة فقط ،على الرغم من تسجيلها أسرع وتيرة على مدار ستة أشهر .طبقً ا لألدلة املتواترة ،جاءت زيادة األعمال
املتراكمة مدفوعة في جانب منها بزيادة مستويات األعمال اجلديدة.

مؤشر مواعيد تسليم الموردين

س .يرجى مقارنة مواعيد تسليم املوردين (مع اعتبار احلجم) هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.
مواعيد تسليم أسرع

 = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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استمرت املهل الزمنية املستغرقة في تسليم مستلزمات اإلنتاج في القصر خالل فترة الدراسة األخيرة .وبهذا يكون أداء املوردين قد شهد حتسنًا للشهر الـ  21على التوالي ،ووصل في شهر
أبريل إلى أعلى معدل له منذ شهر ديسمبر املاضي .نتيجة لزيادة متطلبات اإلنتاج ،أبلغت الشركات عن االتفاق مع املوردين على زيادة سرعة مواعيد التسليم.
All Intellectual Property Rights owned by Markit Economics Limited
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مؤشر التوظيف

س .يرجى مقارنة مستوى التوظيف في وحدتك بالوضع في الشهر املاضي.
معدل الزيادة في النمو

 = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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شهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع اخلاص غير املنتجة للنفط في اململكة العربية السعودية زيادة هامشية خالل شهر أبريل ،مع إشارة أغلبية أعضاء اللجنة إلى عدم تغيير
األعداد في كشوفات الرواتب .ورغم أن القراءة األخيرة أدت إلى متديد فترة زيادة أعداد القوى العاملة إلى الشهر الـ  ،19جاء معدل خلق الوظائف املعدل األضعف على مدار عام ونصف العام.

مؤشر أسعار اإلنتاج

س .يرجى مقارنة متوسط السعر الذي دفعته هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.

معدل الزيادة في التضخم  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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قامت شركات القطاع اخلاص غير املنتجة للنفط في اململكة العربية السعودية بزيادة أسعار منتجاتها بشكل طفيف خالل شهر أبريل .سجل مؤشر أسعار املنتجات الذي يتم تعديله دوريًا
فوق املستوى احملايد  50.0نقطة للشهر الثامن على التوالي ،ولكن تضخم األسعار تراجع إلى أدنى مستوى له في هذه السلسلة .ونظرا ً لإلبالغ عن زيادة األسعار ،ربط أعضاء اللجنة هذا غال ًبا
بزيادة تكاليف مستلزمات اإلنتاج.

مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات اإلنتاج

س .يرجى مقارنة إجمالي متوسط سعر املستلزمات هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.

معدل الزيادة في التضخم  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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شهد متوسط تكاليف مستلزمات اإلنتاج زيادة خالل شهر أبريل .وقد شهدت أسعار مستلزمات اإلنتاج زيادة في كل شهر من شهور الدراسة منذ بدء جمع البيانات في أغسطس  ،2009وقد
ظل معدل تضخم التكاليف في أبريل فوق متوسط الدراسة .كانت الزيادة األخيرة في إجمالي أسعار مستلزمات اإلنتاج مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار الشراء.

تكاليف مستلزمات اإلنتاج :مؤشر أسعار الشراء

س .يرجى مقارنة سعر مشترياتك (مع اعتبار احلجم) هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.

معدل الزيادة في التضخم  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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استمر متوسط أسعار الشراء لدى شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتج للنفط في الزيادة خالل شهر أبريل ،مع إبالغ حوالي  13%من أعضاء اللجنة عن زيادة أسعار مستلزمات اإلنتاج.
مت اإلبالغ عن زيادة الضغوط التضخمية العامة ،رغم أن درجة زيادة التكاليف كانت أقل مما كانت عليه خالل فترة الدراسة السابقة كما كانت دون املتوسط العام لسلسلة الدراسة.

تكاليف مستلزمات اإلنتاج :مؤشر تكاليف الموظفين

س .يرجى مقارنة متوسط السعر الذي دفعته كرواتب/أجور هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.
معدل الزيادة في التضخم  = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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شهد متوسط الرواتب لدى القطاع اخلاص غير املنتج للنفط في اململكة العربية السعودية زيادة خالل شهر أبريل ،وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر  .2011جاء مؤشر تكاليف التوظيف
الذي يتم تعديله دوريًا مقتربًا من املستوى احملايد  50.0نقطة وأشار  4%من أعضاء اللجنة عن زيادة متوسط األجور ،في حني أبلغت الغالبية عن عدم تغيير التكاليف.
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مؤشر عروض الشراء

س .يرجى مقارنة كمية العناصر التي مت شرائها (بالوحدة) هذا الشهر بالوضع في الشهر املاضي.
معدل الزيادة في النمو

 = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية
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أشارت بيانات شهر أبريل إلى زيادة أخرى قوية في الشراء لدى شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط ،مع إبالغ حوالي  35%من أعضاء اللجنة عن زيادة نشاط الشراء .ربطت
متماشيا مع متوسط الدراسة.
الشركات بشكل عام زيادة الشراء بزيادة الطلبات اجلديدة .رغم أن معدل التوسع تراجع إلى أضعف معدل في أربعة أشهر ،إال إنه جاء
ً

مؤشر المخزون من المشتريات

س .يرجى مقارنة مخزون املشتريات (بالوحدة) بالوضع في الشهر املاضي.
معدل الزيادة في النمو

 = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي ،يتم تعديله بصفة دورية

أعلى ٪

60

أقل ٪

55

50

معدل الزيادة في االنكماش
2011

2012

نفس القيمة ٪

45

2010

سجلت شركات القطاع اخلاص السعودي غير املنتجة للنفط زيادة في مخزون مستلزمات اإلنتاج خالل شهر أبريل .حيث ذكر حوالي  14%من أعضاء اللجنة زيادة في مخزون املشتريات وربطوا
هذا بنمو الطلبات اجلديدة .جدير بالذكر أن مخزون مستلزمات اإلنتاج قد شهد زيادة في كل شهر منذ بدء الدراسة ،ولكن وتيرة النمو األخيرة كانت األبطأ في ثمانية أشهر.

مؤشرات  PMITMالدولية
االقتصاد العام اإلماراتي
معدل الزيادة في النمو

 = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي

المؤشر المركب لمنطقة اليورو

معدل الزيادة في النمو

 = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي

قطاع الصناعات والخدمات األمريكي

معدل الزيادة في النمو

 = 50ال يوجد تغيير عن الشهر املاضي

التصنيع
غير التصنيع
معدل الزيادة في االنكماش

معدل الزيادة في االنكماش

معدل الزيادة في االنكماش

املصدر.Markit ،HSBC :

املصدر.Markit :

سجل مؤشر مدراء املشتريات (™ )PMIالرئيسي لشركة
 HSBCفي اإلمارات العربية املتحدة والذي يجري تعديله
مقياسا
بصورة دورية  -وهو مؤشر مركب مت إعداده ليقدم
ً
بسيطا يسهل فهم األداء االقتصادي للقطاع
رقميا
ً
ً
االقتصادي اخلاص غير املنتج للنفط  -سجل  54.3نقطة في
شهر مارس ،بانخفاض طفيف عن شهر فبراير  55.4نقطة.
في حني أظهرت بيانات شهر مارس التحسن للشهر الثالث
واألربعني على التوالي ،كانت القراءة األخيرة هي أدنى قراءة
خالل أربع فترات من الدراسة.

سجل مؤشر ® PMIلشركة ماركيت لإلنتاج املركب في
متراجعا عن فبراير
منطقة اليورو  46.5نقطة في شهر مارس،
ً
 47.9نقطة .تسارع معدل التراجع في النشاط للشهر الثاني
على التوالي ليصل ألسرع معدل منذ شهر نوفمبر املاضي.
تراجعا في كل شهر
أظهر مؤشر مدراء املشتريات (™)PMI
ً
من األشهر التسعة عشر األخيرة باستثناء الزيادة الهامشية
التي شهدتها بداية العام املاضي.

املصدر.ISM :

استمرت أوضاع العمل لدى قطاع الصناعات في أمريكا في
التحسن ،حيث سجل مؤشر مدراء املشتريات (™I(PMIملعهد
إدارة التوريدات األمريكي  ISMللتصنيع  51.3نقطة في شهر
مارس ،بانخفاض عن قراءة شهر فبراير  54.2نقطة .وكانت
القراءة األخيرة هي األضعف خالل ثالثة أشهر .كما مت اإلبالغ
عن بطء النمو في القطاع غير الصناعي ،حيث سجل املؤشر
متراجعا عن  56.0نقطة
الرئيسي  54.4نقطة في شهر مارس،
ً
في فترة الدراسة السابقة.

مالحظات على البيانات وطريقة العرض
يستند مؤشر األداء االقتصادي (™ )PMIإلى البيانات اجملمعة من اإلجابات الشهرية على االستبيانات التي يتم إرسالها للمسئولني التنفيذيني في حوالي  400شركة من شركات القطاع اخلاص ،والتي مت انتقائها
بعناية لتمثل الهيكل احلقيقي القتصاد اململكة العربية السعودية ،مبا في ذلك التصنيع ،واخلدمات ،واإلنشاء ،والبيع بالتجزئة .اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي ( ،)SICبناء على إسهام
الصناعة في إجمالي الناجت احمللي ( .)GDPتعكس إجابات االستبيان حجم التغيير ،إن وجد ،في الشهر احلالي مقارنة بالشهر املاضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر .يعرض «التقرير» لكل
مؤشر من املؤشرات النسبة املئوية التي توضحها كل إجابة ،وصافي التغيير بني رقم أعلى /أفضل التغييرات وأقل/أسوأ اإلجابات ،ومؤشر «االنتشار» .وهذا املؤشر عبارة عن مجموعة من الردود اإليجابية ،إضافة إلى
أن نصف هذه اإلجابات تشير إلى «نفس القيمة».
إن مؤشر مديري املشتريات (™ )PMIهو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية :الطلبات اجلديدة –  ،0.3اإلنتاج  ،0.25 -التوظيف  ،0.2 -ومواعيد تسليم املوردين –  ،0.15مخزون العناصر التي
مت شراؤها –  ،0.1مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اجتاه قابل للمقارنة.
تعتبر مؤشرات االنتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية ،وهي ملخص قياس مناسب يوضح االجتاه السائد للتغيير .تشير قراءة املؤشر األعلى من  50إلى زيادة شاملة في املتغير ،واألقل من  50إلى االنخفاض .ال
تقم ماركيت  Markitبتعديل بيانات الدراسة األساسية بعد النشر األول ,في حني ميكن إعادة النظر في عوامل التعديل املوسمية من حني آلخر وفقا ً ملا يقتضيه األمر الذي سيؤثر على سلسلة البيانات التي يتم
تعديلها بصفة موسمية.

تحذير
متتلك  Markit Economics Limitedحقوق امللكية الفكرية ملؤشر األداء االقتصادي (™ )PMIلشركة  SABB HSBCاململكة العربية السعودية .وال يسمح بأي استخدام غير مصرح به ،يتضمن على سبيل املثال ال
احلصر ،النسخ ،أو التوزيع ،أو النشر ،أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة  .Markitوال تتحمل مجموعة  Markitأي مسئولية ،أو التزام حيال احملتوى أو املعلومات («البيانات») الواردة في
هذا التقرير ،أو أي أخطاء ،أو حاالت عدم الدقة ،أو حاالت احلذف ،أو تأخير للبيانات ،أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير .وال تتحمل مجموعة  Markitأي مسئولية في أي حال من األحوال عن األحداث اخلاصة،
أو األضرار التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير .يعتبر ™ Purchasing Managers’ Indexو PMITMعالمات جتارية مسجلة باسم  ،Markit Economics Limitedويقوم  HSBCباستخدام العالمات
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