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    2021 السعودية" فلير " تطلق إبسوس

Flair KSA 

 

  في المملكة من جهة اخرى  التحدياتو  ذب من جهة الج عوامل اهمعن  شاملة  نشرة
    العربية السعودية 

 
شمال  بسوس، الشركة الرائدة في مجال االبحاث و الدراسات في الشرق االوسط و  ي قامت شركة إ –  2021الرياض، مارس 

عن كبرى  بسوس "فلير" هي نشرة مفصلة ي إ افريقيا والثالثة على مستوى العالم، باطالق إبسوس "فلير" بنسختها السعودية. 
واستمرت بالنمو مدعومة بالرغبة في الموائمة بين الخبرات   2005تم اصدارها الول مرة عام البلدان األقتصادية في العالم 

لمالحظة وتفسير   مؤشرات وبيانات هامةدف تقديم صورة واضحة عن المجتمع مبنية على هب بسوس ي المتعددة التي تقدمها إ
 وتأثيره على النمو األقتصادي.   االستهالكي الجانب راء المواطنين وبخاصة أسلوكيات و

 
من اجل   المتوفرة  والبيانات الرؤى  دمجها مع كافة وضرورةتسعى "فلير السعودية" الى تحقيق التكامل بين تحليل االتجاهات 

  والمفاهيمتهدف النشرة بشكل اساسي الى تقديم مجموعة من الرؤى وبالشكل الصحيح. الشامل ودولة أقتصاد الاتمام عملية فهم 
الحيادي لكافة  منظورهم بناءا على لم واايبسوس في كافة التخصصات ومن حول الع  عن المجتمع من وجهة نظر خبراء

 المؤشرات ومنها:  
 

وهو  مليار دوالر امريكي،  793، بلغ الناتج االجمالي المحلي 2019في عام ف  :االقتصاد السعودي كبير حجم ان  .1
مرات من   4ب  أكبر % من الناتج االجمالي المحلي الكلي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقا، اي 21ما يعادل 

 (.  %5.73ة من التعداد السكاني للمنطقة )لكحصة المم
% من عدد السكان  40عاما   25نسبة الذين هم دون سن ال  بلغالمجتمع السعودي ال يزال فتيا الى حد كبير: تان  .2

 % بين المواطنين السعوديين. 49وهي النسبة التي تصل الى  االجمالي،
وكنتيجة مباشرة لصغر سن المجتمع، فان نسبة استخدام وسائل التواصل االجتماعي عالية جدا: تصل نسبة   .3

، فان  المجالسائد في هذا  وكما هو % من السعوديين. 72 الى ستخدمين النشطين لوسائل التواصل االجتماعي الم
مليون اشتراك   40.2مع وجود و,حضور السعوديين على منصات التواصل االجتماعي هو االعلى في العالم. 

% من اجمالي عدد  116مستويات قياسية تبلغ ، فان نسبة اختراق الهاتف المحمول تقف عند في المملكة خلوي 
 السكان. 

جائحة كورونا، فليس من الغريب ان يتم تصنيف  الناجمة من مع االثار الكبيرة :  ال تزال البطالة تمثل مشكلة مقلقة  .4
 .  2020المملكة العربية السعودية خالل عام تحديات تواجه  3اهم  كأحد مشكلة البطالة 

ان نسبة االناث الى الذكور في معدل المشاركة في القوى  لمرأة في سوق العمل: ارتفاع ملحوظ في مشاركة ا  .5
وهذا    2020% عام 28.29العاملة )الممثل لتقديرات منظمة العمل الدولية( في المملكة العربية السعودية بلغ 

 مؤشر إيجابي للنهج الفعال الذي تتبعه المملكة. 
االعتماد    وتقليصواضحة تهدف الى تنويع القطاعات االقتصادية الطموحة على استراتيجية   2030ارتكاز رؤية  .6

تقوم الحكومة بالتواصل المستمر مع العديد من المستثمرين بهدف توسيع دور القطاع الخاص  : على صادرات النفط
ية الى  في مجاالت حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم اضافة الى القطاع السياحي. ففي حين تشير التقديرات المبدئ 

، فان القطاعات الغير نفطية قد حققت  2020% في الربع االول من العام  4.6انكماش انتاج القطاع النفطي بمعدل 
% خالل نفس الفترة. و لقد بلغت نسبة نمو القطاع الخاص ضمن القطاعات الغير  1.6نموا ايجابيا الفتا بمعدل 

      %.1.9م % في حين كانت نسبة النمو للقطاع العا1.4نفطية ككل 
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على السياحة،  زيد من اعتماده على النفط الى اقتصاد يالذي يعتمد اجل تعزيز عملية االنتقال من االقتصاد  ومن  .7

والذي يتيح ،  (e-visa program)بتطبيق برنامج التأشيرة الرقمي  2019فقد شرعت الحكومة في سبتمبر 
تشير بيانات  ودولة السفر الى المملكة سواء بتقديم الطلبات قبل سفرهم او عند وصولهم مباشرة.  49لمواطني 

مع   ترفيهيه تتماشىعالي لخدمات  مستوى%( بقدرة المملكة على توفير  70بسوس الى ثقة السعوديين الكبيرة )ي ا
%( بقدرة البنية التحتية للمملكة باستيعاب اعداد كبيرة من السياح  66السياح اضافة الى ثقتهم ) وتوقعاتتطلعات  
 من شتى انحاء العالم.  القادمين

المحصلة،   وفي البالد: تدعم جهود الحكومة في خططها لتنمية البنية التحتية في وعليه، فان غالبية السعوديين  .8
الطرق وانشاء خطوط  شبكات اسعار مناسبة في المستقبل اضافة الى تحديث يتوقع السعوديون توفير مساكن جديدة ب 

سكك حديدية والعمل على تطوير شبكة المواصالت العامة في البالد وزيادة تغطيتها لكافة المناطق عبر المملكة  
 . مالئمة لكافة االحتياجات أكثروجعلها 

االتجاهات الجديدة في مجاالت التنقل والصحة المنزلية اضافة  عامال مسرعا للعديد من  فيروس كورونا   شكللقد  .9
دائمة على  وأإما باجراء تعديالت صغيرة   مالسعوديين الى امكانية قيامه ةتشير غالبي  :الحقائق الديمغرافية  الى

ترة  قبل فبالمقارنة باساليب حياتهم ما فيما يخص اسلوب حياتهم %( او تغيير العديد من الجوانب  39حياتهم )
 %(. 44االغالق )

ان  فالبد الى اإلشارة  يتمتعون بصحة جيدة، بأنهمبينما تعتقد الغالبية من السعوديين  :البدانة مصدر قلق كبير  شكل ت  .10
        اشخاص منهم يعانون من زيادة الوزن او من البدانة. 10من كل  6

 
 انقر هنا لتحميل النشرة الشاملة 

 -انتهى-

 

 عن ابسوس 
 

وتوّظف أكثر من    دولة 90، حيث تنشط في مجال االبحاث و الدراسات إيبسوس هي ثالث أكبر شركة في العالم متخصصة في  

 .  باحث، وفني واداري  18,000

  

، والمحللون والعلماء التابعون إليبسوس في بناء قدرات متعددة االختصاصات وفريدة من نوعها، توفّر فهماً عميقاً  الباحثون د نجح وق 

 . هموموظفينالعمالء  الزبائن و، والمستهلكين، والمرضى، ووالشعوب المواطنين لفهمورؤى واضحةً  

فترتكز إلى بيانات أولية مستنتجة من دراساتنا االستقصائية، ورصدنا لوسائل التواصل    ، حالً  75حلولنا لألعمال والبالغ عددها  عن أما 

 أساليب المراقبة والرصد التي نعتمدها.  واالجتماعي، وتقنياتنا النوعية  

  

عميل   5000( طموحنا الرامي إلى مساعدة عمالئنا البالغ عددهم  Game Changersيلّخص شعارنا وهو "مغيّرو قواعد اللعبة" )

 . ومتغيرات كبرى   على النمو واالزدهار بثقة في عالٍم يشهد نمواً ومتسارعاً 

  

إن  كما . 1999تموز -، وهي مدرجة في بورصة يورونكست في باريس منذ األول من يوليو1975تأسست إيبسوس في فرنسا عام  

 (. SRDوهي مؤهلة لخدمة التسديد المؤجل ) Mid-60ومؤشر   SBF 120رصة الفرنسية  الشركة عضو في البو
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