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استمرار نمو التوظيف مع زيادة توقعات اإلنتاج في شهر فبراير
مركز قطر للمال ™PMI




استمرار زيادة الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط
توقعات اإلنتاج تسجل ثاني أقوى معدالتها القياسية
استمرار زيادة تكاليف التوظيف

الدوحة ،قطر  7مارس – 2019 ،أبرزت دراسة مؤشر  PMIاألخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر
استمرار زيادة معدالت التوظيف في شهر فبراير ،بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف .وجاء هذا ليعكس زيادة
مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خالل الـ  12شهرًا المقبلة ،حيث توقع  71%من الشركات
المشمولة بالدراسة أن يزداد اإلنتاج في وحداتها بحلول فبراير .2020
مؤشر ™ PMIالتابع لمركز قطر للمال
الناتج المحلي اإلجماليyr/yr% ،

 PMIمعدل موسميًا = 50.0> ،تحسن منذ الشهر السابق

المصادر :مركز قطر للمال IHS Markit ،ا جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر
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تعليق
"يعد شهر فبراير شهرًا إيجابيًا آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر ،حيث استمرت معدالت التوظيف في
االرتفاع بعد الزيادة القوية خالل شهر يناير .ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشراكات الى لزيادة حجم
العمل في األشهر المقبلة ،األمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى
مستوياته حتى اآلن .وتشير توقعات  71%من المستجيبين للدراسة االستقصائية بأن يزداد النشاط خالل الـ  12شهرًا
المقبلة .وبينما تشير هذه المعدالت للنمو المتسارع خاصة مقارنة بالربع الرابع من عام  ،2018فقد سجلت قراءة مؤشر
مدراء المشتريات لشهر فبراير انخفاضًا طفيفا مقارنة بشهر يناير والتي تعتبر األعلى مستوى لمدة  6شهور سابقة".
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني ،المدير التنفيذي لتنمية األعمال بهيئة مركز قطر للمال

ظلت توقعات الشركات إيجابية بقوة في شهر فبراير ،حيث ارتفع مؤشر اإلنتاج المستقبلي بحدة إلى ثاني أعلى مستوى
منذ بدء الدراسة في شهر إبريل  ،2017ولم ينخفض سوى عن ذروة شهر ديسمبر  .2018وتوقع حوالي  71%من الشركات
المشاركة أن يحدث نمو ،وربطوا ذلك بالمشروعات الجديدة المرتقبة والعمالء الجدد والمناقصات الجديدة الجارِ اعتمادها
واألعمال المرتبطة بكأس العالم.
يتم إجراء دراسة  ،PMIالتي تُعدها مجموعة  IHS Markitلصالح مركز قطر للمال ،منذ شهر إبريل  .2017ويقدم التقرير
مؤشرًا مبكرًا على أوضاع التشغيل في قطر .ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من االستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات
 ™PMIوتشير القراءة األعلى من  50.0نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط االقتصادي للشركات عما كان عليه
في الشهر السابق ،في حين تشير القراءة األدنى من  50.0نقطة إلى وجود انكماش.
ويتم حساب مؤشر  PMIمن خمسة مؤشرات بالنسبة لإلنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون
المشتريات .وقد هبط المؤشر من أعلى مستوى في ستة أشهر سجله في شهر يناير ( 50.5نقطة) إلى  48.5نقطة في
شهر فبراير .وهذا يعكس باألساس تباطؤ معدل نمو التوظيف بعد الزيادة القياسية في شهر يناير (المسؤولة عن  0.9نقاط
من االنخفاض البالغ نقطتين) ويعكس أيضًا انخفاضًا طفيفًا في مخزون المشتريات ( 0.4-نقاط) مرة أخرى بعد زيادة قياسية
في شهر يناير .وكان مؤشر اإلنتاج قصير األمد مستقرًا بشكل كبير بينما كان للطلبات الجديدة ( )0.5-ومواعيد تسليم
الموردين ( 0.2-نقطة) إسهامات سلبية على القراءة الرئيسية (يتم عكس المؤشر األخير لحساب مؤشر .)PMI
عند استنتاج التغيرات في أرقام النمو االقتصادي الرسمية ،تجدر اإلشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج
المحلي اإلجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر  PMIالقطري بحاجة إلى االنخفاض بشكل كبير تحت  50.0لفترة مستديمة
قبل اإلشارة إلى انكماش االقتصاد ،وهي عالقة لوحظت أيضًا في االقتصادات سريعة النمو األخرى مثل الصين والهند.
وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لقطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي اإلجمالي
وبيانات مؤشر  PMIالمتوفرة حالياً للمقارنة .منذ شهر يوليو  ،2018استقر مؤشر  PMIعند  49.3نقطة ،وهي قراءة مساوية
بشكل كبير للنمو السنوي ( )3.7%في الناتج المحلي اإلجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي..
ظل ارتفاع معدل التوظيف سمة أساسية في الدراسة األخيرة بعد أن ازداد عدد الموظفين في شهر يناير بأسرع معدل منذ
بدء الدراسة في شهر إبريل  ،2017شهد شهر فبراير زيادة أخرى  ،ولكن بوتيرة أبطأ.
شهد متوسط أسعار مستلزمات اإلنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير ،لكنه ظل أقل من متوسط السلسلة منذ شهر
إبريل  .2017ظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفًا بشكل نسبي ،في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان
سائدًا في السلسلة .وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها .وهذا يشير ،مع ارتفاع تكاليف التوظيف ،إلى
فرض ضغوط نزولية على هوامش األرباح.
 -انتهى -
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نبذة عن مركز قطر للمال
تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في
التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل .كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي
وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية األجنبية بنسبة تصل إلى  100%وترحيل األرباح بنسبة  100%وضريبة على الشركات بمعدل
تنافسي بنسبة  10%على األرباح من مصادر محلية.
يرحب مركز قطر للمال بمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية.
للمزيد من المعلومات عن األنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة األعمال تحت مظلة مركز قطر للمال ،يرجى زيارة qfc.qa
@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness
مركز قطر للمال :هالة كساب | هاتف | +974 3300 0216 :بريد إلكترونيh.kassab@qfc.qa :
 :BLJ Worldwideشريف فضل |  | +974 6685 1251بريد إلكترونيshrieff@bljworldwide.com :
لالستفسارات عن التقرير
مركز قطر للمالqatarpmi@qfc.qa :
نبذة عن مجموعة IHS MARKIT
تتُعد مجموعة ( IHS Markitناسداك :معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليالت وصياغة حلول للصناعات
واألسواق األساسية التي تقود االقتصادات العالمية .وتقدم الشركة للعمالء معلومات الجيل المقبل وتحليالتها وحلولها فيما يخص
األعمال التجارية والتمويل والحكومة ،ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة
واثقة .تمتلك مجموعة  IHS Markitأكثر من  50ألف عميل من الشركات والحكومات ،وتضم هذه القائمة  80بالمائة من أكبر 500
شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميًا.
 IHS Markitهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  IHS Markit Ltdو/أو الشركات التابعة لها.
نبذة عن مؤشرات مدراء المشتريات ()PMI
تغطي دراسات مؤشرات مدراء المشتريات )™ (PMIاآلن أكثر من  40دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو"."Eurozone
وقد أصبحت مؤشرات مدراء المشتريات )™ (PMIأكثر الدراسات متابعة في العالم ،كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية ،واألسواق
المالية ،وصانعي القرار في مجاالت األعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة لألنماط االقتصادية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع .https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
االتصال
 :IHS Markitجوانا فيكرز | هاتف | +44 207 260 2234 :بريد إلكترونيjoanna.vickers@ihsmarkit.com :
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