بيان صحفي

مؤشر مديري المشتريات™
معلومات حساسة عن السوق
ُيحظر النشر حتى الساعة  12:00بتوقيت الدوحة ) 09:00بالتوقيت العالمي) 5 ،يونيو 2022

مؤشر مديري المشتريات يسجل قراءة قياسية جديدة في مايو  2022بفضل الزيادة الكبيرة
في الطلب
مركز قطر للمال ™PMI

•
•
•

مؤشرات اإلنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات تسجل نم ًوا قياسيًا
مؤشر تراكم األعمال غير المنجزة يرتفع بمعدل غير مسبوق رغم االرتفاع شبه القياسي في أعداد الموظفين
معدل تضخم أسعار مستلزمات اإلنتاج يرتفع ألعلى مستوى في واحد وعشرين شهرًا

ُ
جمعت بيانات شهر مايو  2022في الفترة من  24-12مايو 2022

ُّ
تحسن
الدوحة – قطر 5 :يونيو  - 2022أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى
قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام .2022
وارتفعت مؤشرات اإلنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم األعمال غير المنجزة بأسرع المعدالت منذ بدء
الدراسة في أبريل  ،2017بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبًا .وعززت ظروف السوق المنتعشة من مستوى
ثقة الشركات في مايو  2022مقارن ً
ة بمستوى الثقة المتدني في أبريل الماضي.
وعلى صعيد األسعار ،تفاقمت الضغوط التضخمية مجد ًدا مع تقديم تقارير تُشير إلى ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات اإلنتاج
األخرى .وقررت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة األولى منذ أربعة أشهر.
م تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تض ّ
يت ّ
م حوالي  450شركة من شركات القطاع
الخ اص .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.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو 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.
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س َّ
ج َ
َ
ل مؤشر مديري المشتريات ارتفا ًعا قياسيًا جدي ًدا بشكل حاد من القراءة القياسية  63.6نقطة في أبريل إلى 67.5
ُّ
تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات
نقطة في مايو  .2022وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى
القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات.
ُينسب نمو مؤشر اإلنتاج بمعدل هو األعلى في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات إلى االرتفاع القياسي في
الطلبات الجديدة .ونسبت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم  2022ورفع جميع
القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19-وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم.
س َّ
ج َ
َ
ل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل للنمو في مؤشر اإلنتاج في مايو  ،2022تبعته قطاعات الخدمات ،والبيع بالجملة
وبالتجزئة ،واإلنشاءات على التوالي.
زاد النمو المستمر في الطلب من الضغوط على القدرة اإلنتاجية لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة .في
الواقعَ ،
هدَت األعمال غير المنجزة ارتفا ًعا بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة ،حيث تسارعت بشكل حاد مقارنة بالمستوى
ش ِ
القياسي في أبريل  . 2022وسعت الشركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع األعمال غير المنجزة من خالل رفع أعداد
موظفيها بمع ّ
دل قياسي تقريبًا.
ودفعت الزيادة في مستلزمات اإلنتاج المطلوبة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية بمعدل قياسي .وفي الوقت
ذاته ،ارتفع المخزون من المشتريات برابع أعلى معدل له في تاريخ الدراسة.
َّ
وتحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في مايو  2022وقدمت توقعات إيجابية بشأن ارتفاع مستوى اإلنتاج خالل اإلثني
ُّ
عشر شهرًا المقبلة ،وشملت العوامل الرئيسية وراء تحسن الثقة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة واآلمال المعقودة
على نمو النشاط السياحي .أما على مستوى القطاعات الفرعية ،فكان مستوى الثقة في قطاع الخدمات هو األعلى في
مايو .2022
وأخيرًا ،ازدادت الضغوط على األسعار مجد ًدا في منتصف الربع الثاني من العام  2022وارتفع متوسط أسعار مستلزمات
اإلنتاج خالل األشهر العشرة الماضية .وفي الواقع ،كان معدل تضخم أسعار مستلزمات اإلنتاج األعلى منذ أغسطس .2020
واستجابة لذلك ،قرر ت الشركات القطرية رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للمرة األولى منذ أربعة أشهر.
مؤشر  PMITMلقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج
المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجمالي ،سنة/%سنة

 PMIمعدل موسميًا = 50.0> ،تحسن منذ
الشهر السابق

المصادر :مركز قطر للمال ،ومجموعة إس اند بي جلوبال وجهاز التخطيط واإلحصاء بدولة قطر.
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قطاع الخدمات المالية ينمو بمعدل قياسي في مايو 2022

•
•
•

مؤشرا اإلنتاج والطلبات الجديدة في شركات الخدمات المالية يتوسعان بمعدل قياسي جديد في مايو 2022
مستوى الثقة يرتفع ألعلى مستوى له في ثالثة أشهر
الضغوط التضخمية على األسعار تواصل ارتفاعها

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات َّ
س َّ
ج َ
بأن قطاع الخدمات المالية في قطر َ
ل تحس ًنا جدي ًدا في النشاط التجاري
بفضل االرتفاع القياسي في الطلبات الجديدة في مايو .2022
ونتيجة لذلك ،ارتفع مستوى ثقة شركات الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في ثالثة أشهر .وشجعت ظروف الطلب
المواتية الشركات القطرية على زيادة أعداد موظفيها خالل مايو  .2022واستمر ْ
ّت أعداد الموظفين في شركات الخدمات
المالية باالرتفاع طيلة األشهر التسعة الماضية وكان االرتفاع األخير في أعداد الموظفين هو األعلى منذ أكتوبر .2021
وأدّت زيادة أعداد الموظفين وارتفاع المصروفات بشكل عام إلى زيادة ثابتة ولكن طفيفة في أسعار مستلزمات اإلنتاج .ورغم
ذلك ،ارتفع معدل تضخم أسعار اإلنتاج وكان خامس أعلى مع ّ
دل في تاريخ الدراسة.

تعليق
السيد /يوسف محمد الجيدة ،الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:
"أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو  2022إلى تحسن آخر غير مسبوق في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص
القطري غير المرتبط بالطاقة .وس َّ
جلت مؤشرات اإلنتاج والطلبات الجديدة والمخزون من المشتريات وتراكم األعمال غير المنجزة ارتفاعات
قياسية ،بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل قياسي تقريبًا.
ُّ
وقدمت الشركات القطرية توقعات إيجابية بشأن استمرار تحسن ظروف الطلب مع اقتراب موعد انطالق بطولة كأس العالم لكرة القدم
التي طال انتظارها في قطر .وفي الوقت ذاته ،من المتوقع أن يدعم ارتفاع األعمال غير المنجزة النمو المستمر في مؤشر اإلنتاج خالل
الصيف َّ
ألن الشركات القطرية تعمل بنشاط إلنجاز األعمال التي تراكمت خالل السنة الماضية أو نحو ذلك.
وظهرت بوادر إيجابية فيما يتعلق بالتوريد ،حيث أشارت الشركات القطرية إلى تسليم المواد ومستلزمات اإلنتاج األخرى في الوقت
المناسب ،األمر الذي يجب أن يعزز من مستوى اإلنتاج خالل السنة.
وتفاقمت الضغوط التضخمية على األسعار مجد ًدا ،حيث استفادت الشركات القطرية من ظروف السوق المنتعشة وقررت زيادة أسعار
سلعها وخدماتها للحفاظ على هوامشها الربحية".

– انتهى –
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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 S&P GLOBAL
ستاندرد آند بورز جلوبال (( )S&P Globalرمزها في بورصة نيويورك )SPGI :تقدم ستاندرد آند بورز جلوبال ( )S&P Globalمعلومات
مهمة وأساسية .نقدم للحكومات والشركات واألفراد البيانات الصحيحة والخبرات والتكنولوجيا حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات عن
قناعة .ومن خالل مساعدة عمالئنا على تقييم االستثمارات الجديدة وتوجيههم في مجاالت البيئة والمجتمع والحوكمة وانتقال
الطاقة عبر سالسل التوريد ،نفتح فر ً
صا جديدة ونتغلب على التحديات ونسرّع من تقدم العالم إلى األمام.
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 الغد.
www.spglobal.com

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 الموقعhttps://ihsmarkit.com/products/pmi.html :
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المنهجية
يتم إعداد مؤشر  ™PMIالتابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة  S&P Globalمن 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 مايو  2022في الفترة من  24-12مايو 2022

للمزيد من المعلومات عن منهجية دراسة مؤشر ُ ،PMIيرجى االتصال بـeconomics@ihsmarkit.com :

االتصال
 :S&P Globalجوانا فيكرز | هاتف |+44 207 260 2234 :البريد اإللكترونيjoanna.vickers@spglobal.com :
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