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الربع الثاني

مؤشرات اإلنفاق
لنقاط البيع بمنطقة جازان
تقرير ربع سنوي يصدر عن غرفة جازان



تحليل اتجاهات اإلنفاق باستخدام نقاط البيع (الربع الثاني2022)

أداء االنشطة االقتصادية بمنطقة جازان (الربع الثاني 2022)

نصيب األنشطة االقتصادية من اإلنفاق بنقاط البيع (إبريل-يونيو2022)

أداء الفتـرة (إبريل-يونيـو2022): شـهد الربـع الثانـي لعـام 2022 حالـة من انكماش االنفاق االسـتهالكي بمنطقـة جازان، إذ 
تراجـع إجمالـي االنفـاق الكلـي للمنطقـة ليبلـغ 3.69 مليـار ريـال، بعدما تجاوز حاجـز 3.7 مليار ريـال بالربـع األول لنفس العام، 

ليحقق تراجع قدره 1.4% عن الربع السابق له من نفس العام.  



إتجاهات اإلنفاق على السلع والخدمات بمنطقة جازان (الربع الثاني 2022)

األطعمة والمشروبات: استحوذ القطاع علي18% من االنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 675 مليون ريال، ومتوسط إنفاق 
شهري 225 مليون ريال/شهريا.

المطاعم والمقاهي: اسـتحوذ القطاع على 12%من االنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 456 مليون ريال، ومتوسـط إنفاق 
شهري 152 مليون ريال/شهريا. 

محطات الوقود: استحوذ القطاع على 9% من االنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 316 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 
105 مليون ريال/شهريا.

المالبـس واألحذيـة: اسـتحوذ القطـاع علـى 8%مـن االنفاق الكلـي للفتـرة، بإجمالي 284 مليـون ريال، ومتوسـط إنفاق 
شهري 95 مليون ريال/شهريا.

الصحة: استحوذ القطاع على 7%من االنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 249 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري83 مليون 
ريال/شهريا.



إتجاهات النمو بمنطقة جازان (الربع الثاني2022)

المجوهرات: النشاط األعلى نموا خالل الفترة، إذ حقق نمو قدره 36% مقارنة بالربع السابق له.

االتصاالت: يستحوذ النشاط على المرتبة الثالثة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 6% مقارنة بالربع السابق.

المالبـس واألحذيـة: يسـتحوذ النشـاط علـى المرتبـة الثانية من حيـث النمو، إذ حقـق نمو قـدره 28% مقارنة بالربع 
السابق. 

النقل: يستحوذ النشاط على المرتبة الرابعة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 5% مقارنة بالربع السابق.

الصحة: يستحوذ النشاط على المرتبة الخامسة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 2% مقارنة بالربع السابق. 



اتجاه العوائد االقتصادية لنقاط البيع (الربع الثاني2022)

الفرص االستثمارية األعلى دخال بمنطقة جازان (للربع الثاني 2022)

األنشطة األعلى عائد بمنطقة جازان (الربع الثاني 2022)

المجوهـرات: النشـاط األعلـى عائـد بمنطقة جازان للربع الثاني2022، إذ اسـتحوذ على 16% مـن إجمالي العوائد 
الكلية للفترة (إبريل-يونيو2022)، بإجمالي عوائد 469 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

محطـات الوقـود: اسـتحوذ النشـاط علـى 13% مـن إجمالـي العوائد الكليـة للفتـرة (إبريل-يونيـو2022)، بإجمالي 
عوائد بلغت 392 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

األجهـزة اإللكترونيـة والكهربائيـة: اسـتحوذ النشـاط علـى 11% مـن إجمالـي العوائـد الكليـة للفتـرة (إبريل-يونيـو
2022)، بإجمالي عوائد بلغت 324 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

الصحـة: اسـتحوذ النشـاط علـى 10% من إجمالي العوائد الكلية للفترة (إبريل-يونيـو2022)، بإجمالي عوائد بلغت 
298 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

مواد البناء والتشـييد: اسـتحوذ النشـاط على 10% من إجمالي العوائد الكلية للفترة (إبريل-يونيو2022)، بإجمالي 
عوائد بلغت 297 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

بتحليل اتجاهات االنفاق الكلي للمملكة بواسـطة نقاط البيع، وحجم العائد على المنشـأة بحسـب النشاط، حظي 
نشاطي المجوهرات والصحة بتوسع الطلب عليهما، وكانا األكبر نموا واألعلى عائد للفترة (إبريل-يونيو2022).




