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مؤشر ® PMIدبي التابع لمجموعة S&P Global
ارتفاع أعداد الوظائف بأسرع معدل في حوالي ثالث سنوات
النتائج األساسية:
نمو حاد في التوظيف في ظل زيادة الطلبات الجديدة

مؤشر  PMIدبي التابع لمجموعة S&P Global
معدل موسميًا = 50> ،تحسن منذ الشهر الماضي
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زيادة قوية في النشاط التجاري
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انخفاض أسعار اإلنتاج بشكل قوي مع استقرار تكاليف
مستلزمات اإلنتاج
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أشار أحدث مؤشر لمؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى انتعاش قوي في أحوال االقتصاد
غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر ،حيث استمر ارتفاع التدفقات التجارية الجديدة بواحد
من أعلى المعدالت منذ منتصف عام  .2019وتوسعت مستويات النشاط بسرعة وزادت
الشركات أعداد موظفيها بأسرع وتيرة في حوالي ثالث سنوات.
استمرت تخفيضات األسعار في تحفيز معدالت الطلب ،حيث انخفضت أسعار اإلنتاج بأكبر
معدل منذ شهر أغسطس  ،2020في حين انخفضت أسعار مستلزمات اإلنتاج للمرة الثانية
في ثالثة أشهر .في غضون ذلك ،وفي ظل مؤشرات على قوة المنافسة وضعف االقتصاد
العالمي ،أشارت شركات دبي إلى توقعات متواضعة لإلنتاج خالل العام المقبل.
مؤشر مدراء المشتريات (® )PMIالتابع لـ  S&P Globalلمراقبة حركة االقتصاد بدبي
هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في اإلنتاج والطلبيات الجديدة
والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه .وتشمل الدراسة اقتصاد
القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي ،مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص
قطاعات السياحة والسفر ،والجملة والتجزئة ،واإلنشاءات.
بعد أن وصل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له بعد الوباء في شهر
أغسطس ،انخفض للشهر الثاني على التوالي ،حيث تراجع من  56.2نقطة في شهر
سبتمبر إلى  56.0نقطة في شهر أكتوبر .ومع ذلك ،ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى
المحايد ( 50.0نقطة) مشيرً ا إلى درجة قوية من التوسع في اقتصاد القطاع الخاص
غير المنتج للنفط.
كان الهبوط الطفيف لمؤشر مدراء المشتريات مدفوعًا بانخفاض مؤشر اإلنتاج الفرعي،
مما يشير إلى توسع النشاط التجاري بمعدل أضعف مما سبق لكنه ال يزال كبيرً ا في
بداية الربع الرابع .واصلت جميع القطاعات الخاضعة للدراسة إظهار معدالت نمو كبيرة،
يتصدرها أكبر ارتفاع في تجارة الجملة والتجزئة منذ شهر يوليو .2019
وجاءت الزيادة في النشاط مرتبطة بشكل عام بارتفاع ملحوظ في تدفقات الطلبات الجديدة.
ارتفع معدل نمو المبيعات بشكل طفيف منذ شهر سبتمبر وكان من أقوى المعدالت المسجلة
في أكثر من ثالث سنوات.
وشجعت مستويات الطلب المرتفعة الشركات على زيادة أعداد موظفيها في شهر أكتوبر.
وتجدر اإلشارة إلى أن معدل خلق فرص العمل قد ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ شهر
نوفمبر  ،2019رغم أنه سجل قراءة متماشية مع المتوسط طويل المدى .أشارت العديد من
الشركات إلى الجهود المبذولة لزيادة قدراتها االستيعابية مع زيادة أعباء العمل.
كما سجلت بيانات الدراسة األخيرة زيادة في المخزون ،مما أدى إلى تمديد فترة تراكم
المخزون الحالية إلى ثالثة أشهر .وشجع على زيادة المخزون تحسن مواعيد التسليم،
وإن كان بدرجة متواضعة.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضًا متجد ًدا في نفقاتها خالل شهر أكتوبر،
مسجلة ثاني انخفاض في األشهر الثالثة الماضية .وأرجع غالبية الشركات المشاركة هذا
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المصادر.S&P Global :
تم جمع البيانات خالل الفترة من  12إلى  25أكتوبر .2022

تعليق
صرَّ ح ديفد أوين ،المحلل االقتصادي في ،S&P Global Market Intelligence
ً
قائاًل:

"استمرت ظروف األعمال في دبي في التحسن خالل شهر أكتوبر وف ًقا لبيانات
مؤشر مدراء المشتريات .حيث تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى له في خمسة
أشهر ،لكنه ظل من أقوى المعدالت المسجلة في السنوات الثالث الماضية،
حيث شهدت الشركات زيادة في حجم األعمال الجديدة بوتيرة سريعة .ونتيجة لذلك،
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ ما يقرب من ثالث سنوات حيث سعت
الشركات إلى زيادة أعداد العمالة واالستعداد لزيادة أعباء العمل .في الوقت نفسه،
ساعد انخفاض أسعار السلع األساسية وانخفاض تكاليف النقل في خفض نفقات
األعمال للمرة الثانية في ثالثة أشهر ،مما أتاح انخفاضًا قويًا في أسعار اإلنتاج".

مؤشر ® PMIدبي التابع لمجموعة S&P Global

التراجع إلى انخفاض أسعار النفط والنقل .ومع ذلك ،فإن وتيرة التراجع كانت هامشية وأقل
حدة من المستوى القياسي المسجل في شهر أغسطس.
ومع انخفاض ضغوط التكلفة ،تشجعت الشركات على خفض أسعار مبيعاتها بمعدل قوي
ومتسارع في شهر أكتوبر .في الواقع ،كان معدل تخفيضات األسعار هو األسرع منذ أكثر
من عامين ،وسجل قطاع الجملة والتجزئة أكبر انخفاض .كان قطاع اإلنشاءات هو الفئة
الوحيدة الخاضعة للدراسة التي شهدت زيادة في أسعار اإلنتاج.

مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الجملة والتجزئة
مؤشر مدراء المشتريات لقطاع السفر والسياحة
مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التشييد والبناء
معدل موسميًا = 50> ،تحسن منذ الشهر الماضي
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من حيث النظرة المستقبلية ،تراجعت توقعات الشركات خالل شهر أكتوبر فيما
يخص اإلنتاج خالل العام المقبل ،وظلت أقل بكثير من متوسط السلسلة على المدى الطويل.
وفي حين ظلت التوقعات إيجابية على نطاق واسع بسبب التطلع إلى تحسُن معدالت الطلب،
فقد تراجعت التوقعات جزئيًا بسبب المنافسة الشديدة.
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المصادر.S&P Global :

االتصال
ديفيد أوين
خبير اقتصادي
S&P Global Market Intelligence
هاتف+44 1491 461 002 :
david.owen@spglobal.com

سابرينا مايين
اتصاالت الشركات
S&P Global Market Intelligence
هاتف+44 7967 447030 :
sabrina.mayeen@spglobal.com

إذا كنت تفضل عدم تلقي بيانات صحفية من مجموعة  ،S&P Globalفيُرجى مراسلة
 .katherine.smith@spglobal.comلقراءة سياسة الخصوصية ،انقر هنا.

المنهجية

نبذة عن S&P Global

يتم إعداد مؤشر ® PMIدبي التابع لمجموعة  S&P Globalمن قِبل مجموعة  S&P Globalمن خالل االستعانة بالردود على االستبيانات
المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي  600شركة 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 تشملتها الدراسة :التصنيع والبناء وتجارة
الجملة والتجزئة والخدماتُ .جمِعَ ْ
ت بيانات الدراسة للمرة األولى في يناير .2010

( S&P Globalرمزها في بورصة نيويورك )SPGI :تقدم  S&P Globalمعلومات هامة وأساسية .نقدم للحكومات والشركات
واألفراد البيانات الصحيحة والخبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن قناعة .ومن خالل مساعدة عمالئنا على تقييم
االستثمارات الجديدة و توجيههم في مجاالت البيئة والمجتمع والحوكمة وانتقال الطاقة عبر سالسل التوريد ،نفتح فرصًا جديدة ونتغلب
على التحديات ونسرّ ع من تقدم العالم إلى األمام.

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.

تسعى العديد من المؤسسات الرائدة عالميًا للحصول على خدماتنا في توفير التصنيفات االئتمانية والمعايير والتحليالت وحلول سير العمل
في أسواق رأس المال والسلع والسيارات على مستوى العالم .ومع كل عرض من عروضنا ،نساعد المؤسسات الرائدة في العالم على
التخطيط اليوم من أجل الغدwww.spglobal.com .

القراءة الرئيسية هي مؤشر مدراء المشتريات ( .)PMIمؤشر  PMIهو متوسط المؤشرات الخمسة التالية :الطلبات الجديدة (،)30%
اإلنتاج ( ،)25%التوظيف ( ،)20%مواعيد تسليم الموردين ( ،)15%ومخزون المشتريات ( .)10%عند حساب مؤشر  PMIيتم 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.
لمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر  ،PMIيُرجى االتصال بـ .economics@ihsmarkit.com

نبذة عن مؤشرات مدراء المشتريات ()PMI

تغطي دراسات مؤشرات مدراء المشتريات (® )PMIاآلن أكثر من  40دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو "."Eurozone
وقد 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.
ihsmarkit.com/products/pmi.html

إخالء مسؤولية

تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية للبيانات الواردة هنا لشركة  S&P Globalو/أو الشركات التابعة لها .وال يسمح بأي استخدام غير مصرح ،يتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،النسخ ،أو التوزيع ،أو النشر ،أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة
من  .S&P Globalوال تتحمل مجموعة  S&P Globalأية مسؤولية ،أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات («البيانات») الواردة في هذا التقرير ،أو أي أخطاء ،أو حاالت عدم الدقة ،أو حاالت الحذف ،أو تأخير للبيانات ،أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير.
وال تتحمل  S&P Globalأي مسؤولية في أي حال من األحوال عن األضرار الخاصة ،أو العارضة ،أو التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير .يعتبر™ Index Managers’ Purchasingو(® )PMIإما أن تكون عالمات تجارية مسجلة باسم
 Markit Economics Limitedأو حاصلة على ترخيص بها و/أو الشركات التابعة لها.
تم نشر هذا المحتوى بواسطة  S&P Global Market Intelligenceوليس بواسطة  ،S&P Global Ratingsوهو قسم في  S&P Globalيُدار بشكل منفصل .يُحظر إعادة إنتاج أي معلومات أو بيانات أو مواد ،بما في ذلك التصنيفات ("المحتوى") بأي شكل من األشكال
إال بإذن كتابي مُسبق من الطرف المعني .وال يضمن هذا الطرف والشركات التابعة له والموردون ("موفرو المحتوى") دقة أي محتوى أو كفايته أو اكتماله أو توقيته أو توفره ،كما أنهم غير مسؤولين عن أي أخطاء أو سهو (بإهمال أو غير ذلك) ،بغض النظر عن السبب ،أو عن النتائج
المترتبة على استخدام هذا المحتوى .لن يتحمل موفرو المحتوى بأي حال من األحوال المسؤولية عن أي أضرار أو تكاليف أو نفقات أو رسوم قانونية أو خسائر (بما في ذلك فقدان الدخل أو خسارة األرباح وتكاليف الفرصة البديلة) فيما يتعلق بأي استخدام للمحتوى.
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