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مؤشر مديري المشتريات™
معلومات حساسة عن السوق
ُيحظر النشر حتى الساعة  12:00الدوحة ) 09:00بالتوقيت العالمي) 3 ،فبراير 2021

معدل نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة يعاود االرتفاع في يناير
مركز قطر للمال ™PMI

•
•
•

جل  53.9نقطة ،ما يمثل رابع أعلى قراءة ُمس َّ
مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر يس ّ
جلة حتى اآلن
مؤشرات اإلنتاج والطلبات الجديدة تشهد زيادة بوتيرة أسرع
معدالت التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة تستمر باالرتفاع

ُ
جمعت بيانات شهر يناير  2021في الفترة من  26-12يناير 2021

الدوحة  -قطر 3 :فبراير  - 2021أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال وال ُ
معد
ُّ
تحس ًنا في معدل نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في يناير .2021
بواسطة مجموعة IHS Markit
َّ
ُ
وارتفعت معدالت نمو مؤشرات اإلنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ خالل يناير  2021وكانت أحد أعلى المعدالت المسجلة
حدة منذ بدء الدراسة في أبريل من العام  .2017وتشير األدلة جليًا إلى استمرار التعافي االقتصادي َّ
ألن القطاع الخاص غير
النفطي في قطر استع َّد إلى تكثيف عملية التوظيف ألطول فترة في تاريخ الدراسة .واستم َّر النمو في معدل التوظيف
للشهر الرابع على التوالي في تاريخ الدراسة ،وظَلَّ ْ
ت توقعات مؤشر اإلنتاج إيجابية .وأشارت بيانات شهر يناير إلى انخفاض
متوسط أسعار مستلزمات اإلنتاج ،األمر الذي ساعد الشركات في تخفيض أسعار البيع بدرجة طفيفة.
م تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تض ّ
يت ّ
م حوالي  400شركة من شركات القطاع
الخاص .وتغطي هذه اللجنة عدة مجاالت تشمل الصناعات التحويلية واإلنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات،
وس َّ
ج َ
َ
ل مؤشر مديري
كما أنّها تعكس هيكل االقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وف ًقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ُّ
المشتريات  53.9نقطة في يناير  ،2021مرتف ًعا عن قراءة شهر ديسمبر  2020البالغة  51.8نقطة ،مشيرًا إلى أقوى تحسن
عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ خمسة أشهر .باإلضافة إلى ذلك ،كانت
ص َ
قراءة مؤشر مديري المشتريات رابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة ،بعد أن َو َ
ل إلى ذروته في يوليو ( 59.8نقطة)
ً
وأغسطس ( 57.3نقطة) من العام  2020عندما َ
انتعاشا سري ًعا من آثار الموجة األولى من جائحة فيروس
ه َد االقتصاد
ش ِ
َّ
مستجد (كوفيد ،)19-وأدنى من القراءة ال ُ
كورونا ال ُ
َ
َ
هد اإلنتاج المحلي في
مسجلة في أكتوبر  56.3( 2017نقطة) عندما ش ِ
َ
دولة قطر ازدهارًا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار .وبالمقارنة مع القراءات السابقة ،بَل َ
غ متوسط قراءة مؤشر مديري
المشتريات  49.7نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل ُ ،2017مسجال ً مع َّدل أداء حالي يفوق المعدالت الطبيعية.
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َّ
بأن قطاع اإلنشاءات كان األقوى أدا ًء في يناير  55.0( 2021نقطة) ،تبعه كل من قطاع
وأشارت قراءات القطاعات الفرعية
الصناعات التحويلية ( 54.8نقطة) ،وقطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ( 53.0نقطة) ،وقطاع الخدمات ( 52.9نقطة) على التوالي.
مس َّ
وكانت قراءات كافة المؤشرات األربعة أعلى من متوسطها ال ُ
جل في الربع الرابع من العام .2020
وساهم أكبر مكونين في مؤشر مديري المشتريات ،وهما مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر اإلنتاج ،في ارتفاع قراءة مؤشر
وس َّ
جلَ ْ
مديري المشتريات الرئيسي بواقع  2.1نقطة في يناير َ .2021
ت مؤشرات الطلبات الجديدة واإلنتاج ثالث أعلى معدالت
س َّ
النمو في تاريخ الدراسة وأقل من االنتعاش السريع ال ُ
م َ
جل في المؤشرين في يوليو وأغسطس  2020في تاريخ الدراسة.
وكان لمكونات التوظيف والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات ،ولكن بدرجة
طفيفة مقارنة بشهر ديسمبر  .2020وأثَّ َر المكون األخير مواعيد تسليم الموردين سلبًا بدرجة ضئيلة على قراءة مؤشر
ُّ
تحسن قراءة مؤشر مواعيد تسليم الموردين خالل يناير  ،2021حيث ُيقلب مؤشر مواعيد تسليم
مديري المشتريات رغم
الموردين عند احتساب قراءة مؤشر مديري المشتريات.
ُّ
تحسن ملحوظ في أعداد العمالء الجدد والمشاريع الجديدة في بداية العام .2021
وق َّدمَت الشركات تقارير تشير إلى
وارتفعت األعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي ،رغم َّ
أن االرتفاع كان معتدال ً بسبب نمو القدرة اإلنتاجية لشركات
َّ
ولكن
القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة .وارتفعت األنشطة الشرائية للشهر السابع على التوالي في تاريخ الدراسة،
وتحسنت مواعيد تسليم الموردين بدرجة طفيفة مقارن ً
َّ
ة بشهر ديسمبر .2020
سالسل التوريد أثبتت مرونتها
وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي اإلجمالي الرسمي ،يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على
أساس متوسط ربع سنوي .ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل  ،2017ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ 0.26
نقطة بالتغيّر السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية ،حيث تعادل قراءة الـ  50.0نقطة
في مؤشر مديري المشتريات انخفا ً
ضا بنسبة  % 0.5-على أساس سنوي .وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض
سنوي بنسبة  %4.5بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من  ،2020رغم َّ
أن االقتصاد تعافى بنسبة  %5.6مقارنة بالربع
الثاني من  .2020وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من  2020مع االتجاه السنوي ال ُ
مست ّقِر على
المدى الطويل في الناتج المحلي اإلجمالي بانخفاض بنسبة  ،%-0.1وكانت بيانات شهر يناير من  2021تشير إلى نمو
بنسبة .%1.8
مؤشر  PMITMلقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل
الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجماليyr/yr% ،

 PMIمعدل موسميًا = 50.0> ،تحسن منذ
الشهر السابق

الناتج المحلي
اإلجمالي

المصادر :مركز قطر للمال ،IHS Markit ،جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر.
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تعليق
س َّ
"بدأ القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للعام  2021بأداء قوي ،حيث َ
جل مؤشر مديري المشتريات ارتفا ًعا حا ًدا
مس َّ
بواقع  53.9نقطة في شهر يناير  .2021وبصرف النظر عن االنتعاش ال ُ
جل في شهري يوليو وأغسطس  ،2020كانت
س َّ
القراءة األخيرة التي َ
جلها مؤشر مديري المشتريات هي األعلى منذ أكتوبر من العام  .2017وعكس الزخم التصاعدي
في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات مساهمة قوية من مكوني اإلنتاج والطلبات الجديدة اللذين سجال ثالث
ُّ
تحسن على نطاق
أعلى قراءة في تاريخ الدراسة .باإلضافة إلى ذلك ،أشارت بيانات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى
ً
واسع باإلضافة إلى انتعاش ملحوظ في قطاع الخدمات في بداية  ،2021بعد أن كان أحد المكونات الضعيفة نسبيا منذ بدء
تفشي وباء كوفيد .19-وأستطيع القول َّ
بأن شركات الخدمات التي تواصلت معها في مركز قطر للمال بمقدورها تنفيذ المزيد
من األنشطة التجارية وزيادة مستويات إنتاجها خالل الظروف الحالية".
"ورغم َّ
َ
ْ
أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي األخيرة للربع الثالث من العام  2020قد ك َ
شفَت عن انكماش إضافي في االقتصاد
َّ
َّ
القطري بشكل عام ،إال أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى تعافي القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بوتيرة
سريعة".
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني ،المدير التنفيذي لتنمية األعمال ،هيئة مركز قطر للمال
– انتهى –
نبذة عن مركز قطر للمال
ل متميزة للشركات الراغبة في التأسيس
تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعما ٍ
ه عام  .كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة
ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوج ٍ
أعمال راسخة تجيز الملكية األجنبية بنسبة تصل إلى %100وترحيل األرباح بنسبة  %100وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي
بنسبة  %10على 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
لالتصال:
مركز قطر للمال :منى جابر آل ثاني ،مسؤول عالقات عامةm.althani@qfc.qa ،

لالستفسارات عن التقرير
مركز قطر للمالqatarpmi@qfc.qa :
نبذة عن مجموعة IHS MARKIT
تُعد مجموعة ( IHS Markitبورصــة نيويورك )INFO :مؤســســة رائدة في مجال المعلومات الحســاســة والتحليالت وصــياغة حلول
للصـناعات واألسـواق األساسية التي تقود االقتصادات العالمية .وتقدم الشركة للعمالء معلومات الجيل المقبل وتحليالتها وحلولها
فيما يخص األعمال التجارية والتمويل واألمور الحكومية ،ومسـاعدتهم على تحسـين كفاءتهم التشـغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود
إلى قرارات مـدروســــة ُيعتمـد عليهـا .وتمتلـك مجموعـة  IHS Markitأكثر من  50ألف من العمالء في قطـاع الشــــركـات والقطـاع
الحكومي ،وتضـم هذه القائمة  80بالمائة من أكبر  500شـركة ُمدرجة على قائمة فورتشـن جلوبال والمؤسـسـات المالية الرائدة
عالميًا.
 IHS Markitهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  IHS Markit Ltdو/أو الشركات التابعة لها.
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نبذة عن مؤشرات مديري المشتريات ()PMI
تغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات )™ (PMIاآلن أكثر من  40دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو"."Eurozone
وقد أصبحت مؤشرات مديري 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
المنهجية
يتم إعداد مؤشر ™ PMIالتابع لمركز قطر المال من قِبل مجموعة  IHS Markitمن خالل االستعانة بالردود على االستبيانات
المرسلة إلى مديري المشتريات في لجنة تضم حوالي  400شركة من شركات القطاع الخاص .واللجنة مقسمة حسب الحجم
التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات ،وبنا ًء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي .تشمل القطاعات التي
شملتها الدراسة :الصناعات التحويلية ،واإلنشاءات والبيع بالتجزئة و ُ
الجملة إلى جانب الخدمات.
يتم جمع الردود على االستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق .يتم حساب
مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات االستبيان .المؤشر هو مجموع النسبة المئوية لالستجابات "األعلى" ونصف النسبة المئوية
من الردود "غير المتغيرة" .تتراوح المؤشرات بين  0و ،100حيث القراءة األعلى من  50تشير إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر
السابق ،وتشير القراءة األقل من  50إلى انخفاض عام .بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميًا.
القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات ( .)PMIمؤشر  PMIهو متوسط المؤشرات الخمسة التالية :الطلبات الجديدة
( ،)%30اإلنتاج ( ،)%25التوظيف ( ،)%20مواعيد تسليم الموردين ( )%15ومخزون المشتريات ( .)%10عند حساب مؤشر PMI
يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات األخرى.
ال يتم مراجعة بيانات الدراسة األساسية بعد النشر ،لكن قد تتم مراجعة العوامل الموسمية من وقت آلخر حسبما يتناسب ،وهذا
يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة موسميًا.
ُ
جمعت بيانات شهر يناير  2021في الفترة من  26-12يناير .2021
لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر ُ ،PMIيرجى االتصال بـ .economics@ihsmarkit.com

االتصال
 :IHS Markitكاثرين سميث | هاتف | +1 781 301 9311 :بريد إلكترونيkatherine.smith@ihsmarkit.com :
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