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مؤشر مديري المشتريات™
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ارتفاع حاد في مؤشر  PMIفي شهر سبتمبر،يعكس زخما جديدافي القطاع الخاص غير
المرتبط بالطاقة
مركز قطر للمال ™PMI

•
•
•

مؤشر  PMIالرئيسي يسجل أعلى مستوياته منذ ستة أشهر
مستوى توقعات األنشطة المستقبلية يعتبر األقوى في  2019حتى اآلن
مؤشر اإلنتاج يساهم بأكبر قدر في ارتفاع مؤشر  PMIالرئيسي بشكل ملحوظ

الدوحة ،قطر 7 :أكتوبر  – 2019أشار مؤشر مدراء المشتريات ( )™ PMIلشهر سبتمبر في اقتصاد القطاع الخاص غير
المرتبط بالطاقة في قطر إلى عودة الزخم في نهاية الربع الثالث من العام ،إلى جانب ارتفاع الثقة إلى مستوى شبه
قياسي فيما يتعلق بتوقعات العام المقبل .وقد تحسنت جميع المؤشرات الرئيسية لإلنتاج ،واألعمال الجديدة والوظائف في
انسجام تام للشهر الثاني على التوالي ،وسجلت ك ٌ
ل منها قراءات أكبر مما كانت عليه في شهر أغسطس .في الوقت
نفسه ،سجل مؤشر النشاط المستقبلي ثاني مستوى رقم قياسي ،إذ لم يسبقه المستوى الذي تم تحقيقه في شهر
ديسمبر .2018
يتم تجميع مؤشرات  PMIلقطر وفقاً لدراسة استقصائية لحوالي  400شركة من القطاع الخاص .بما في ذلك التصنيع والبناء
والجملة والتجزئة والخدمات ،وتعكس هيكل االقتصاد غير المرتبط الطاقة وف ًقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
تتمثل القراءة الرئيسية لمؤشر مدراء المشتريات ( )PMIفي متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة ()%30
واإلنتاج ( )%25والتوظيف ( )%20ومواعيد تسليم الموردين ( %15في االتجاه المعاكس للمؤشر) ومخزون المشتريات
( ،) 10%وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال االقتصاد برقم واحد.
ارتفع مؤشر  PMIفي قطر بشكل حاد من  46.4نقطة في شهر أغسطس إلى  49.0نقطة في شهر سبتمبر .كما ارتفع
المؤشر بنسبة  3.8نقطة منذ شهر يوليو ،وهو أكبر تحسن يتحقق منذ ذلك المسجل في شهري سبتمبر وأكتوبر 2017
عندما تراجعت اآلثار األولية للحصار .يستحوذ اإلنتاج على ثاني أكبر وزن في حساب مؤشر  ،PMIوقد حقق أكبر تحسن،
حيث ارتفعت قراءة المؤشر بمقدار  0.9نقاط مؤشر .كما جاءت مساهمات إيجابية من مؤشرات األعمال الجديدة
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( +0.7نقطة) والتوظيف ( )+0.7ومخزون المشتريات ( ،)+0.4في حين قيّدت مواعيد تسليم الموردين مرة أخرى الزيادة
اإلجمالية في مؤشر .(-0.1) PMI
وربطت الشركات بقوة بين األعمال الجديدة والعمالء والمشروعات الجديدة ،وذكر كثيرون أن كأس العالم المرتقب في 2022
هو مصدر الطلب .عالوة على ذلك ،من المتوقع أن يستمر هذا االتجاه ،حيث تدعم المشروعات الجديدة واألعمال المرتبطة
بكأس العالم توقعات أقوى للنشاط على مدار الـ  12شهرًا القادمة .وقد ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي بحدة إلى ثاني
أعلى مستوى مسجل في شهر سبتمبر ،حيث توقع أكثر من ثالثة أرباع الشركات تحقيق نمو متوقع.
أشارت البيانات إلى زيادة ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر ،مع ارتفاع متوسط أسعار مستلزمات اإلنتاج بأقوى معدل خالل
في خمسة أشهر .وجاء هذا ليعكس باألساس تكاليف التوظيف .في المقابل ،استمرت أسعار السلع والخدمات في
االنخفاض ،ولو بشكل طفيف.
لتمكين إجراء مقارنات مع الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي الرسمي ،يمكن تجميع أرقام مؤشر  PMIالشهرية الرئيسية
إلى متوسط ربع سنوي .منذ بدء الدراسة في شهر أبريل  ،2017ارتبط مؤشر  PMIالربع سنوي لـ  0.90نقطة بالتغير السنوي
في النسبة المئوية في الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية ،وذلك خالل فترة مقارنة تمتد لثمانية أرباع سنة حتى
الربع األول من  .2019منذ بداية عام  2019وحتى اآلن ،أشار مؤشر  PMIبدقة إلى انتعاش نمو الناتج المحلي اإلجمالي
في الربع األول من عام  2019إلى  .%0.9خالل الربع الثاني  ،يتوافق مؤشر  PMIمع توقف مؤقت في توسع الناتج المحلي
اإلجمالي ،بينما تشير قراءة شهر سبتمبر إلى عودة زخم النمو في نهاية الربع الثالث.

مؤشر  PMIلقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل
الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجماليyr/yr% ،

 PMIمعدل موسميًا = 50.0> ،تحسن منذ
الشهر السابق

األوضاع التجارية الحالية مقابل المستقبلية
مؤشر النشاط المستقبلي
أكبر من  = 50نمو متوقع خالل الـ  12شهرًا المقبلة

 PMIمعدل موسميًا = 50.0> ،تحسن منذ
الشهر السابق

الناتج المحلي اإلجمالي

المستقبلي النشاط مؤشر

المصادر :مركز قطر للمال IHS Markit ،ا جهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر
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تعليق

"أشار مؤشر مدراء المشتريات ( )PMIإلى أن االقتصاد القطري الغير مرتبط بالطاقة قد شهد عودة النمو خالل شهر سبتمبر،
كما سجلت قراءة المؤشر الرئيسي زيادة حادة في معدل النمو مقارنة بشهر أغسطس .وكان االرتفاع اإلجمالي خالل
الشهرين الماضيين بمقدار  3.8نقطة هو أكبر ارتفاع مسجل منذ شهري سبتمبر وأكتوبر  .2017كما سجلت العناصر
الرئيسية الثالثة لمؤشر  - PMIوهي الطلبيات الجديدة واإلنتاج والتوظيف  -زيادات أكبر في شهر سبتمبر.
"سلطت الشركات الضوء على المشاريع الجديدة واألعمال المرتبطة بكأس العالم  ،2022مشيرة إلى أنها كانت مصدر
ً
أيضا من توقعات زيادة اإلنتاج خالل الـ  12شهرًا المقبلة .هذا وقد ارتفع مؤشر النشاط
األعمال الجديدة ،وهذا ما عزز
المستقبلي إلى أعلى مستوى له في عام  2019حتى اآلن وسجل ثاني أعلى مستوياته على اإلطالق" .
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني ،المدير التنفيذي لتنمية األعمال ،هيئة مركز قطر للمال
– انتهى –
نبذة عن مركز قطر للمال
أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس
تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة
ٍ
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  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
ُتعد 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.
نبذة عن مؤشرات مديري المشتريات ()PMI
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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 االستيان .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
( ،)30%اإلنتاج ( ،)25%التوظيف ( ،)20%مواعيد تسليم الموردين ( ،)15%ومخزون المشتريات ( .)10%عند 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 سبتمبر  2019في الفترة من  25-12سبتمبر .2019
لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر ُ ،PMIيرجى االتصال بـ .economics@ihsmarkit.com

االتصال
 :IHS Markitجوانا فيكرز | هاتف | +44 207 260 2234 :بريد إلكترونيjoanna.vickers@ihsmarkit.com :
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