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مؤشر مدراء المشتريات™
معلومات حساسة عن السوق
يُحظر النشر حتى الساعة  12:00الدوحة ) 09:00بالتوقيت العالمي) 4 ،يوليو 2018

استمرار تحسن األوضاع التجارية في شهر يونيو
مركز قطر للمال ™PMI




تراجع مؤشر  PMIالرئيسي من  52.4نقطة إلى  51.8نقطة في شهر يونيو
معدل خلق الوظائف يسجل مستوى قياسي مرتفع مكرر منذ بداية الدراسة حتى اآلن
األنشطة الترويجية تؤدي إلى تراجع قياسي في أسعار المبيعات

الدوحة ،قطر  4يوليو – 2018 ،استمرارًا لسلسلة النمو المسجلة منذ أغسطس العام الماضي ،ظل التراجع األخير
في مؤشر  PMIلقطر التابع لمركز قطر للمال في طور التوسع خالل شهر يونيو وأشار إلى تحسن طفيف في األوضاع
التجارية .واستمرت تخفيضات األسعار واألنشطة الترويجية في تحفيز الطلب من العمالء ،األمر الذي أدى بدوره إلى زيادة
متطلبات اإلنتاج على مستوى القطاع غير الهيدروكربوني .عالوة على ذلك ،كان معدل خلق الوظائف هو ثاني أسرع
معدل في ظل قوة الثقة التجارية.
مؤشر ™ PMIالتابع لمركز قطر للمال
المعدل دورياً = 50< ،ال يوجد تغيير عن الشهر الماضي
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المصادر :مركز قطر للمالIHS Markit ،
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يتم إجراء الدراسة التي تُعدها مجموعة  IHS Markitلصالح مركز قطر للمال منذ شهر إبريل  ،2017وهي تقدم 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  -هبوطًا من  52.4نقطة في شهر مايو
إلى  51.8نقطة في شهر يونيو .وساهم كل من تراجع اإلنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة جزئيًا في انخفاض قراءة
مؤشر  PMIالرئيسي في شهر يونيو .ورغم ذلك ،فقد أشارت القراءة األخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط
الدراسة.
ازداد حجم األعمال الجديدة بشكل مستمر منذ شهر أكتوبر  .2017وأشار العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي
قد حفز طلبات العمالء ،األمر الذي انعكس في انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة.
واستجابة لتحسن األوضاع التجارية ،قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي .عالوة على ذلك،
تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر.
ورغم زيادة أعداد القوى العاملة ،استمر تراكم األعمال غير المنجزة في شهر يونيو .وربطت الشركات المشاركة بين
ارتفاع حجم األعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات األعمال الجديدة.
كان نمو اإلنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعًا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة .ورغم
ذلك ،فقد كان التوسع متماشيًا مع المتوسط التاريخي ،وجاء التحسن األخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة
أشهر.
هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة األولى في تاريخ الدراسة خالل شهر يونيو .وكان انخفاض
تكاليف التشغيل هامشيًا فقط في المجمل.
وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية ،ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة حيث
استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو.
في الوقت ذاته ،تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة األولى منذ شهر إبريل العام الماضي ،مشيرة إلى تراجع الضغوط
على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو.

تعليق
"يظل نشاط القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر إيجابيًا بفضل استمرار التوسع في نمو الطلبات الجديدة واإلنتاج،
وذلك وفق مؤشر  PMIقطر التابع لمركز قطر للمال الذي يقيّم األوضاع التجارية ،وتثبت بيانات مؤشر  PMIمع مؤشرات
األداء األخرى قوة األداء االقتصادي لقطر في النصف األول من العام".
الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني ،المدير التنفيذي لتنمية األعمال في مركز قطر للمال

 انتهى -سيتم نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل لقطر في  6أغسطس  2018الساعة  12:00الدوحة ) 09:00بالتوقيت العالمي(
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مركز قطر للمال
يعتبر مركز قطر للمال ) (QFCمركزًا لألعمال التجارية والمالية يقع في الدوحة ،ويوفر منصة ممتازة للشركات للقيام باألعمال
التجارية في قطر والمنطقة .يوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة به ،والتي تسمح بملكية أجنبية
بنسبة  100%وإعادة األرباح إلى بالد المستثمرين بنسبة  ،100%وتفرض معدالً تنافسيًا بنسبة  10%من ضريبة الشركات
على األرباح المحلية.
يرحب مركز قطر للمال بمجموعة كبيرة من شركات الخدمات المالية وغير المالية.
لمزيد من المعلومات عن األنشطة المسموح بها ومزايا العمل في مركز قطر للمال ،يُرجى زيارة موقع qfc.qa
#QFCMeansBusiness | @QFCAuthority
االتصال
مركز قطر للمال
هالة قصاب | h.alsalama@qfc.qa
الهاتف+974 3300 0216 :
بي إل جي ورلد وايد
باس حمدي | yasserh@bljworldwide.com
الهاتف+974 5592 8045 :
نبذة عن مجموعة IHS MARKIT
تتُعد 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 عالميًا.
 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 ف ي 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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