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مؤشر مديري المشتريات™
معلومات حساسة عن السوق
ُيحظر النشر حتى الساعة  12:00الدوحة ) 09:00بالتوقيت العالمي) 4 ،مارس 2020

مؤشر مدراء المشتريات لقطر يرتفع في فبراير ،مشي ًرا إلى استمرار الزخم
مركز قطر للمال ™PMI

•

في غضون سبعة أشهر ،مؤشر مدراء المشتريات يحقق تحسنا للمرة الخامسة ويقترب من أعلى مستوى لالتّجاه
على المدى الطويل

•

مؤشر اإلنتاج يح ّقق أعلى مستوى له منذ أحد عشر شهرًا

•

زيادة في معدالت التوظيف في القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط

الدوحة ،قطر 4 :مارس  - 2020أظهرت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لقطر بأن الظروف التجارية لشركات القطاع
الخاص غير المرتبط بالطاقة ظلّت في مسارها التصاعدي .وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ،الذي يتتب ّع مؤشرات
األعمال وقت حدوثها ،للمرة الخامسة في سبعة أشهر إلى ثاني أعلى مستوى له منذ مارس  .2019وكان اتجاه مؤشر
اإلنتاج هو األقوى منذ عام تقريبًا ،مع زيادة في معدالت التوظيف.
م تجميع مؤشرات مدراء المشتريات لدولة قطر 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 ،كما أنّها تعكس هيكل االقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وف ًقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ً
اختالفا طفي ًفا عن أعلى قراءة
وارتفع مؤشر  PMIمن  48.7نقطة في يناير إلى  49.3نقطة في فبراير ،وتم ّثل هذه القراءة
جلة منذ تسعة أشهر في ديسمبر  49.4نقطة وكان أق ّ
مس ّ
ل من مستوى اتّجاه الدراسة على المدى الطويل ولثالث سنوات
بواقع  49.9نقطة .وتعافت األوضاع التجارية بشكل عام من مواطن الضعف في منتصف العام  ،2019حيث س ّ
جل الربع األول
ّ
التوسع في القطاع غير المرتبط بالنفط
من العام  2020أقوى اتّجاه منذ الربع األول من العام  .2019ويشير ذلك إلى عودة
على نطاق واسع.
وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي اإلجمالي الرسمي ،يمكن تجميع قراءات مؤشر  PMIالشهرية على أساس متوسط
ربع سنوي .حيث ارتبط مؤشر  PMIالربع سنوي لـ  0.90نقطة بالتغيير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي
اإلجمالي بالقيمة الحقيقية منذ بدء الدراسة في شهر أبريل  .2017وس ّ
جل مؤشر  PMIبشكل ملحوظ أعلى مستوى له
منذ شهر يوليو الماضي ،مشيرًا إلى تعافي الناتج المحلي اإلجمالي بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة  %1.4في
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الربع الثاني من العام  .2019إن أحدث قراءة لمؤشر  PMIلشهر فبراير لقطر بواقع  49.3تشير إلى أداء أقوى للناتج المحلي
اإلجمالي في العام  ،2020والتي ظلّت متماشية مع معدل النمو السنوي البالغ  %0.4من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي
ومع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير المرتبط بالمواد الهيدروكربونية البالغ .%1.9
ّ
تحسن كبير في األوضاع التجارية القطرية .فقد وساهمت عناصر اإلنتاج والتوظيف بأكبر قدر في
تشير قراءة مؤشر  PMIإلى
ارتفاع القراءة الرئيسية للمؤشر في شهر فبراير وأضافت كل منها  0.4نقطة .وكان لمؤشر مخزون المشتريات أثر إيجابي
طفيف على مؤشر  ،PMIفي حين كان لعنصر مواعيد تسليم الموردين والطلبات الجديدة أثر هامشي على المؤشر ذاته.
جلة في يناير ،وظ ّ
وشهد مؤشر الطلبات الجديدة تغييرًا طفي ًفا عن القراءة المس ّ
ل متماشيًا بشكل عام مع االتّجاه السائد
خالل العام .2019
ّ
تحس ًنا في األداء .أما على مستوى القطاعات
وأظهرت القطاعات االقتصادية الكبرى غير المرتبطة بالنفط ،باستثناء اإلنشاء،
الفرعية ،فقد س ّ
جلت قطاعات التصنيع أقوى أوضاع تجارية بشكل عام منذ بداية العام  .2019وفي هذه األثناء ،أظهرت
قراءات قطاع اإلنشاءات استقرارًا.
وأنجزت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة األعمال المتراكمة بأسرع وتيرة مس ّ
جلة في تاريخ الدراسة ،مشير ًة
ّ
ّ
تحسن القدرة اإلنتاجية .وأنجزت األعمال المتراكمة بوتيرة أسرع في يوليو  2019ونوفمبر  2018فقط .وأثر إنجاز األعمال
إلى
ً
المتراكمة جزئيا في زيادة معدالت التوظيف في القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في شهر فبراير .وارتفع مؤشر التوظيف
إلى ثاني أعلى مستوى في عام وكان أعلى من مستوى االتّجاه التاريخي.
وظلّت توقّعات االثني عشر شهرًا للنشاط التجاري إيجابية ،وانخفضت بشكل طفيف منذ الشهر الماضي ألن نسبة كبيرة
من الشركات تتوقّع عدم حدوث تغيير في اإلنتاج في وحداتها بحلول فبراير  2021بالمقارنة مع المستويات الحالية .وتتوقّعت
 %84من الشركات المستطلعة في الدراسة عدم حدوث تغيير عن المستويات الحالية ،في حين ّ
توقعت  %12من الشركات
حدوث النمو وتوقّعت  %4منها حدوث تراجع .وشهد هذا األخير تغييرًا طفي ًفا عن قراءة الـ %3المس ّ
جلة في يناير.

مؤشر  PMIلقطر 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 ،ا جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر
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تعليق
"حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة على مسارها التصاعدي في الربع األول من العام  2020مقارنة بالتباطؤ
الذي شهدته في منتصف العام  2019وذلك وفقا لبيانات مؤشر  PMIلشهر فبراير .وعاد مؤشر  PMIإلى مستوى االتّجاه
على المدى الطويل كانت القراءة األخيرة متماشية مع الزيادة على أساس سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي .ويبدو أ ّ
ن
الربع األول من العام  2020سيس ّ
جل االتّجاه األقوى منذ الربع األول من العام  .2019ولم ترد أي تقارير من الشركات
المستطلعة في الدراسة بأن انتشار فيروس كورونا المستحدث في البر الصيني الرئيسي يؤثّر على العمليات التجارية في
شهر فبراير ،وعليه سيت ّ
م مقارنة نتائج شهر مارس عن كثب لتحديد عالمات التغير".
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
مركز قطر للمال :هالة كساب | هاتف | +974 3300 0216 :بريد إلكترونيh.kassab@qfc.qa :
 :BLJ Worldwideيارا جيشي | هاتف | +974 5509 8579 :بريد إلكترونيyaraj@bljworldwide.com :
لالستفسارات عن التقرير
مركز قطر للمالqatarpmi@qfc.qa :
نبذة عن مجموعة IHS MARKIT
تُعد مجموعة ( IHS Markitبورصة نيويورك )INFO :مؤسسة رائدة في مجال 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 واألمور الحكومية ،ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود
إلى قرارات مدروسة يعتمد عليها .وتمتلك مجموعة  IHS Markitأكثر من  50ألف من العمالء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي،
وتضم هذه القائمة  80بالمائة من أكبر  500شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات 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
" ."Eurozoneوقد 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 هيئة تضم حوالي  400شركة من شركات القطاع الخاص .والهيئة مقسمة حسب الحجم
التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات ،وبنا ًء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي .تشمل القطاعات التي
شملتها الدراسة :التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
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 فبراير  2020في الفترة من  25-12فبراير .2020
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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