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مؤشر مدراء المشتريات™
معلومات حساسة عن السوق
ُيحظر النشر حتى الساعة  12:00الدوحة) 09:00بالتوقيت العالمي) 5،سبتمبر 2018

استمرار سلسلة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في قطر
مركز قطر للمال ™PMI




مستوى التفاؤل التجاري يظل قويًا في ظل النمو القوي للطلبات الجديدة وقوة معدل خلق الوظائف
مواعيد تسليم الموردين يتحسن إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة
تراجع تكاليف مستلزمات اإلنتاج التي تواجهها الشركات في شهر أغسطس

الدوحة ،قطر  5سبتمبر – 2018 ،استمرا ًرا للسلسلة المستمرة منذ شهر أغسطس العام الماضي ،تحسنت األوضاع
التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في قطر مرة أخرى في فترة الدراسة األخيرة .وبالرغم من تراجع
معدل التوسع إلى أدنى مستوى في حوالي عام ،ظل نمو األعمال الجديدة قويًا بشكل عام في حين تسارع معدل خلق
الوظائف إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة في ظل زيادة مستوى التفاؤل على مستوى القطاع.
مؤشر ™ PMIالتابع لمركز قطر للمال
المعدل دورياً = 50< ،ال يوجد تغيير عن الشهر الماضي

معدل الزيادة في النمو
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صفحة  1من 3

ويتم إجراء الدراسة ،التي تُعدها مجموعة  IHS Markitلصالح مركز قطر للمال ،منذ شهر إبريل  2017وتقدم مؤشرات
مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر .ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من االستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات
(.)™PMI
وتشير القراءات األعلى من  50.0نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط االقتصادي للشركات عما كان عليه في
الشهر السابق ،في حين تشير القراءات األدنى من  50.0نقطة إلى وجود تراجع.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ( )PMIالتابع لمركز قطر للمال  -وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة
دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز  -تراجعًا إلى  50.4نقطة في شهر
أغسطس ،متراجعًا عن  52.0نقطة مسجلة في شهر يوليو ،وعكس جزئيًا التراجع الطفيف في اإلنتاج .وظلت القراءة
إيجابية ،ولكنها مددت مرحلة التوسع الحالية إلى  13شه ًرا.
وأشارت بيانات دراسة شهر أغسطس إلى استمرار تحسن تدفقات الطلبات الجديدة .وبالرغم من تراجع معدل النمو ،ظل
قويًا في المجمل .وأشارت األدلة المنقولة إلى أن الزيادة األخيرة كانت مرتبطة بالنشاط الترويجي وإطالق منتجات جديدة.
واستجابة لزيادة الطلبات الجديدة وقوى مستوى الثقة التجارية ،قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بأعلى مستوى في
تاريخ الدراسة .وكان معدل خلق الوظائف هامشيًا في المجمل ،وجاءت الزيادة األخيرة لتمدد مرحلة النمو الحالية إلى
أربعة أشهر.
تراجعت ضغوط األسعار التي واجهتها الشركات في الدراسة األخيرة .في الواقع ،كان انخفاض أسعار مستلزمات اإلنتاج
هو األسرع منذ بدء الدراسة في شهر إبريل  .2017وأشارت بيانات الدراسة إلى أن تراجع الضغوط على القدرات عند
الموردين كان مرتبطًا جزئيًا بتراجع أسعار مستلزمات اإلنتاج .في غضون ذلك ،تحسنت مواعيد التسليم بوتيرة قوية.
انعكاسا لتراجع أعباء التكلفة والنشاط الترويجي ،انخفضت أسعار المبيعات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط
ً
إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة.
وبالرغم من تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوى في ثالثة أشهر خالل شهر أغسطس ،فقد ظل قويًا بشكل عام
بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر .وأشار العديد من الشركات المشاركة إلى تفاؤلهم بشأن
االستقرار االقتصادي وتدشين منتجات جديدة.

تعليق
"استمر تعافي االقتصاد القطري في شهر أغسطس ،وجاءت البيانات األخيرة لتمدد سلسلة التوسع الحالية إلى 13
شهرًا متتالية .وفي حين تراجعت قراءة مؤشر  PMIالرئيسي منذ شهر يوليو ،كانت هناك أخبار إيجابية كثيرة كشفت عنها
الدراسة األخيرة .حيث وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة ،كما سعت الشركات إلى زيادة
أعداد موظفيها تلبي ًة لتدفقات النمو في األعمال الجديدة .عالوة على ذلك ،هبط إجمالي أعباء التكلفة التي تواجهها
الشركات المحلية حيث تحسن أداء الموردين بدرجة ملحوظة .وأخيرًا ،استمر توسع طلبات العمالء ،مشيرًا إلى أن تراجع
معدل نمو القطاع الخاص قد يكون قصير األمد".
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني ،المدير اإلداري لتنمية األعمال ،هيئة مركز قطر للمال

 انتهى -سيتم نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل لقطر في  3أكتوبر  2018الساعة  12:00الدوحة) 09:00بالتوقيت العالمي(
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نبذة عن مركز قطر للمال
تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال 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.
ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية .للمزيد من المعلومات عن األنشطة
المسموح بها ومزايا مزاولة األعمال تحت مظلة مركز قطر للمال ،يرجى زيارة qfc.qa
@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness
االتصال
مركز قطر للمال
هالة قصاب | h.alsalama@qfc.qa
الهاتف+974 3300 0216 :
بي إل جي ورلد وايد
كارولين منشقي | carolynm@bljworldwide.com
الهاتف+974 7021 8272 :
نبذة عن مجموعة IHS MARKIT
ت ُتعد 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 لشركات والحكومات ،وتضم هذه القائمة  80بالمائة من
أكبر  500شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالم ًيا.
 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
" ."Eurozoneوقد 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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