بيان صحفي

مؤشر مديري المشتريات™
معلومات حساسة عن السوق
ُيحظر النشر حتى الساعة  12:00الدوحة ) 09:00بالتوقيت العالمي) 5 ،سبتمبر 2021

ُّ
تحسن النشاط
اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة ينطلق بقوة مع
التجاري بمستوى غير مسبوق
مركز قطر للمال ™PMI

•
•
•

مؤشر مديري المشتريات يرتفع إلى  58.2نقطة ،ما يمثل ثاني أعلى قراءة ُمس َّ
جلة في تاريخ الدراسة
مؤشرا النشاط التجاري والطلبات الجديدة يسجالن نم ًوا سري ًعا
توقعات النشاط التجاري للعام المقبل تشهد تحس ًنا

ُ
جمعت بيانات شهر أغسطس  2021في الفترة من  25-12أغسطس 2021

الدوحة  -قطر 5 :سبتمبر  - 2021أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى َّ
أن
َّ
وتحسن النشاط التجاري
اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة انطلق بقوة في أغسطس .2021
الكلي لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بأعلى مع َّدل له منذ يوليو  2020وبثاني أعلى مع َّدل ُمس َّ
جل
وس َّ
َ
جلَت المؤشرات الرئيسية لإلنتاج والطلبات الجديدة أعلى معدالت النمو في تاريخ
منذ بدء الدراسة في أبريل .2017
مس َّ
الدراسة باستثناء التعافي لمرة واحدة وال ُ
جل في شهري يوليو وأغسطس من العام  2020بعد تخفيف إجراءات اإلغالق.
ويبشر النمو المزدهر لألعمال الحالية والمستقبلية بمستقبل إيجابي لالقتصاد غير النفطي في قطر وتجاوزت الصادرات اآلن
مستوياتها ما قبل الجائحة في عدد متزايد من األسواق األجنبية.
يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم  400شركة تقريبًا من شركات القطاع
الخاص .وتغطي هذه اللجنة عدة مجاالت تشمل الصناعات التحويلية واإلنشاءات والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة إلى جانب
الخدمات ،كما أنها تعكس هيكل االقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وف ًقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة  IHS Markitهو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء
شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر .و ُيحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس
مؤشرات الطلبات الجديدة واإلنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.
وس َّ
ج َ
َ
ل مؤشر مديري المشتريات ارتفا ًعا للشهر الثالث على التوالي من  55.9نقطة في يوليو إلى  58.2نقطة في أغسطس
ُّ
َّ
 .2021ومثلت القراءة األخيرة ثاني أعلى تحسن عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ
وس َّ
ج َ
َ
ل المؤشر الرئيسي أعلى قراءة له في يوليو  2020نتيجة إعادة فتح االقتصاد
بدء الدراسة في أبريل من العام .2017
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وس َّ
ج َ
بعد إجراءات اإلغالق األولى المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدَ .)19-
ل النشاط التجاري لشركات
القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحس ًنا للشهر الرابع عشر على التوالي ،ما يمثل أطول سلسلة نمو ُمس َّ
جلة
في تاريخ الدراسة.
وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى تسجيل نمو في جميع القطاعات الرئيسية األربعة ،حيث كان قطاع البيع بالجملة
والبيع بالتجزئة األقوى أدا ًء ،تبعه قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات واإلنشاءات بالترتيب.
وتأثرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إيجاب ًيا بأربعة من أصل خمسة من مكوناته في أغسطس  ،2021باستثناء
مكون مواعيد تسليم الموردين الذي كانت مساهمته معتدلة بدرجة كبيرة .و ُيعزى ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات
بواقع  2.3نقطة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو  2021بصفة أساسية إلى ارتفاع مكونات الطلبات الجديدة ( 1.1+نقطة)
واإلنتاج ( 0.9+نقطة) والتوظيف ( +0.2نقطة) والمخزون من المشتريات (.)0.1+
وس َّ
ج َ
وجاء االرتفاع الملحوظ في مستوى اإلنتاج نتيجة لالرتفاع الكبير في الطلبات الجديدة في أغسطس َ .2021
ل مستوى
الطلب نم ًوا بمع َّدل ُيعد من أسرع المعدالت المسجلة في تاريخ الدراسة ،باستثناء أعلى ارتفاعين في الطلبات الجديدة
في يوليو وأغسطس  .2020ونتيجة لذلك ،ارتفع مؤشر تراكم األعمال غير المنجزة للشهر الحادي عشر على التوالي في
أغسطس  2021رغم االرتفاع اإلضافي في أنشطة التوظيف.
وارتفعت كميات مستلزمات اإلنتاج التي طلبتها شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بثاني أعلى مع َّدل لها
في تاريخ الدراسة في أغسطس  2021نظرًا لسعي الشركات إلى دعم عملياتها التجارية على المدى القريب .وكانت
توقعات اإلنتاج هي األعلى منذ شهر أكتوبر .2020
وس َّ
ج َ
َ
ل متوسط أسعار مستلزمات اإلنتاج ارتفا ًعا للمرة
وزادت الضغوط التضخمية المتعلقة باألسعار في أغسطس 2021
الرابعة في األشهر الخمسة األخيرة .و ُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار شراء المواد الخام وباقي مستلزمات اإلنتاج ،بينما كانت
تكاليف الموظفين أعلى بدرجة طفيفة مقارنة بشهر يوليو  .2021وارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة لها منذ
شهر مارس .2021
مؤشر  PMITMلقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل
الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجماليyr/yr% ،

 PMIمعدل موسميًا = 50.0> ،تحسن منذ
الشهر السابق

المصادر :مركز قطر للمال ،مجموعة  ،IHS Markitجهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر.
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تعليق
"يشير االرتفاع المتواصل والقراءات االيجابية لمؤشر مديري المشتريات إلى التعافي القوي للناتج المحلي اإلجمالي
الرسمي في الربع ْين الثاني والثالث من العام الحالي ،مما يؤكد على المتانة والمرونة التي أظهرها االقتصاد القطري في
اآلونة األخيرة .فقد ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس  2021إلى ثاني أعلى
ُّ
وس َّ
مستوى ُمس َّ
ج َ
َ
ل مؤشر
تحسن عام سريع في النشاط التجاري.
جل منذ تاريخ بدء الدراسة عام  ،2017مشير ًة إلى
مديري المشتريات أعلى قراءة شهرية بعد تخفيف إجراءات اإلغالق في يوليو  .2020وكان معدل نمو مؤشرات اإلنتاج
مس َّ
جلة في تاريخ الدراسة ،حيث تحسنت توقعات النشاط للعام ال ُ
والطلبات الجديدة هو ثالث أعلى المعدالت ال ُ
مقبل بدرجة
ملحوظة".
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني ،نائب الرئيس التنفيذي  -الرئيس التنفيذي لألعمال ،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
مسؤولة االتصال اإلعالمي
مركز قطر للمال :منى جابر آل ثاني ،مسؤولة العالقات العامةm.althani@qfc.qa ،

لالستفسارات بشأن التقرير
مركز قطر للمالqatarpmi@qfc.qa :
نبذة عن مجموعة IHS MARKIT
ُتعد مجموعة ( IHS Markitبورصةةة نيويورك )INFO :مؤسةةسةةة رائدة في مجال المعلومات الحسةةاسةةة والتحليالت وصةةياغة حلول
للصةناعات واألسةواق األساسية التي تقود االقتصادات العالمية .وتقدم الشركة للعمالء معلومات الجيل المقبل وتحليالتها وحلولها
فيما يخص األعمال التجارية والتمويل واألمور الحكومي ة ،ومسةاعدتهم على تحسةين كفاءتهم التشةغيلية وتوفير رمى متعمقة تقود
إلى قرارات مةدروسةةةةة ُيعتمةد عليهةا .وتمتلةك مجموعةة  IHS Markitأكثر من  50ألف من العمالء في قطةاع الشةةةةركةات والقطةاع
الحكومي ،وتضةم هذه القائمة  80بالمائة من أكبر  500شةركة ُمدرجة على قائمة فورتشةن جلوبال والمؤسةسةات 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 للمال بواسطة مجموعة  IHS Markitمن خالل االستعانة بالردود على االستبيانات
المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي  400شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة.
والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات ،وبنا ًء على المساهمات في إجمالي الناتج
المحلي .وتغطي الدراسة القطاعات التالية :الصناعات التحويلية ،واإلنشاءات ،والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة ،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 أغسطس  2021في الفترة من  25-12أغسطس .2021

لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر ُ ،PMIيرجى االتصال بة .economics@ihsmarkit.com

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