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 اإلاىهجيت

 

 European)الدولُعت  وخااةعت مىهجُ ع   اهجماشس ثلت مجخمعع ألاعمعاٌ ع عى اإلاىع بىاء مىهجُت اعخمدث

commission)  و(CESifo Group Munich). 

سععدىد ن همععا )ماشععس الوطععع الخععالي  ان فسعُععاىبثععم ما ععا ماشععس ً( ؤسععةلت 6) ع ععى كُاسعع  فععي اإلااشععس َو

 لوطع اإلاسخلب ي(.وماشس ا

 :خٌو آلاحي ن ان الفسعُاال   ًخيون ما ا اإلااشس  تألاسةلت السخوجخمدوز 

حجم الاهخاج. 

جم اإلااصون مً اإلاىخجاث الا ائُتح. 

 ؤسعاز الخدماث /ؤسعاز اإلاىخجاث الا ائُت مً السلع. 

 ٌؤوامس الشساء /حجم اإلابُعاث  /حجم ألاعما. 

تحجم العمال 

معدالث السخدُت. 

 

 اإلاؤشر متقي

 آزاء واهعذ ( بذا+100) ألاكصعى  خعد  اإلااشس ًبلغ خُث ( هلؼت +100( و )-100بين ) اإلااشس كُمت جتراوح

بلغ بًجابُت  اإلايشأث اإلابدوثت حمُع  مع ؤلاًجابُت آلازاء جدساوى  عىدما )ةفس( الخُاد مسخوى  اإلااشس ٍو

اإلايشعأث  ألوطعا  سعلبُت جلُعُم خالعت فدشعير بلعى )ةعفس( معً ألاكعل اإلااشعس كُمعت ؤمعا السعلبُت. آلازاء

 .كؼس في دولت الاكخصادًت

 

 

د مً اإلاعلوماث خول اإلاىهجيت، ًرجى الاطالع على العدد ألاول.  إلاٍس
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التغير في مؤشرات مجتمع األعمال 

 2016 الثاني والثالثبين الربعين 

 

 مؤشر ثقة مجتمع األعمال

 

 
 

 مؤشر الوضع الحالي

 

 
 

 مؤشر الوضع المستقبلي

 

- 0.2 

- 0.2 

- 0.1 

 

 

 .6201  صبخمبر،  الدوخت

 اإلاؤشر العام :

 2016 الثالثمسخوٍاث ثلت مجخمع ألاعماٌ خالٌ السبع جساحعذ 

 
ً
العام لثلت  اإلااشس  ذ كُمتوخلغ مً العام هفس    الثاويالسبع مع  ملازهت

( هلؼت عً السبع 0.2 -باهافاض كدز  )  هلؼت  (20.2) مجخمع ألاعماٌ 

 .2016الثاوي 

بصوزة عامت كدزة الاكخصاد اللؼسي ع ى   الىخائج جظهس هرو 

الخىو  في مواحهت الاهافاض ألاخير في ؤسعاز الىفؽ   وؤن اللؼاعاث غير 

الىفؼُت اسخؼاعذ ؤن جدلم هخائج اًجابُت وذلً بفظل الخؼؽ 

  .الاستراجُجُت ال   وطعت ا الدولت

 
 

 
  (1شهل رقم )

 2016 الثالثو  الثاويين ربعال – ألاعمال لدولت قطرمؤشر ثقت مجخمع 
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 مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال مؤشر الوضع اإلاضخقبلي مؤشر الوضح الحالي

Q2 2016

Q3 2016

 نقطة
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 : اإلاؤشراث الفرعيت

 وحشير هخائج الاسخؼال  بلىووعن  باإلااشساث الفسعُت ماشس الوطع الخالي وماشس الوطع اإلاسخلب ي   

اث الخفاٌئ للميشأث الاكخصادًت العاملت في الدولت بشاء ألاوطا  هلؼت في  (-0.1)اهافاض كدز   مسخٍو

سجل وهرلً     2016ً عام م الثاويهلؼت في السبع  (32.9)هلؼت ملابل  (32.8) سجلخُث اإلاسخلبلُت 

 ماشس الوطع الخالي 
ً
( هلؼت في السبع 8.6( هلؼت ملابل )8.4خُث سجل ) هلؼت (-0.2كدز  ) اهافاطا

 .2016مً عام  الثاوي

ث / ؤوامس الشساء بُعاحجم ألاعماٌ/حجم اإلا   عً جفائلها بشاء وؤفادث العُىت اإلابدوثت مً مجخمع ألاعماٌ

ؤسعاز السلع    اشاءبِىما هالخظ اهافاض مسخوٍاث الخفاٌئ  وحجم اإلااصون مً اإلاىخجاث الا ائُت  

  2016مً عام  الثالثوالخدماث الا ائُت إلاىخجات م وحجم الاهخاج خالٌ السبع 
ً
مً  الثاويالسبع مع ملازهت

د مً الخفصُل في اهفس  عام ال  .(2ل زكم )لشي  وهو ما هوضخ  بمٍص

 

 (2شهل رقم )

 اإلاؤشراث الفرعيت لوضع اإلايشآث العاملت في دولت قطر

 2016 الثالثو  الثاويين الربع

 
 

 
 

34.2 

10.3 

24.9 

9.1 
17.8 

25.9 
33.4 

10.6 

23.9 

9.9 
17.5 

25.8 

-20
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حجم اإلاخسون مً  حجم ؤلاهخاج

 اإلاىخجاث النهائيت

أصعار اإلاىخجاث 

النهائيت مً الضلع 

 أصعار الخدماث/ 

/ حجم ألاعمال 

/  حجم اإلابيعاث 

 أوامر الشراء

 معدالث الربديت حجم العمالت

Q2 2016

Q3 2016

 نقطة
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 : طبقا لحجم اإلايشؤةمؤشر ثقت مجخمع ألاعمال 

 (20.2)سجلذ عً جفائلها بشاء ألاوطا  الاكخصادًت لدولت كؼس خُث  لدجممخوسؼت ا وعبرث اإلايشأث

هبيرة ؤما اإلايشأث   ( هلؼت 2.2بازجفا  كدز  ) 2016 الثاويهلؼت واهذ في السبع  (18.0)ت ملابل هلؼ

 اهافاطوةغيرة الدجم فلد سجلخا  مالدج
ً
مً  الثاويملازهت بالسبع ( هلؼت -0.3و) هلؼت  (-1.7)كُمخ   ا

 (.3)زكم  الشيل هما هو  موضح في. ع ى الخوالي  2016عام 

 

 (3شهل رقم )

 ر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا لحجم اإلايشؤةمؤش

        2016 الثالثو  الثاويين الربع

 

                                                                   
                                                                                    

 

هبيرة الدجم ومخوسؼت الدجم وذلً بىدو لميشأث الاكخصادًت ا  حجم اإلااصون لازجفحعىس الىخائج و 

   الخوالي   بِىما اهافع حجم اإلااصون لدى اإلايشأث ةغيرة الدجم بىدو  ع ى( هلؼت 0.9( هلؼت و)3.0)

( هلؼت بِىما 0.9ؤما معدالث السخدُت فلد ازجفعذ لدى اإلايشأث ةغيرة الدجم بىدو ) ( هلؼت .-0.4)

 .الدجم ومخوسؼت الدجم ع ى الخواليليل مً اإلايشأث هبيرة  هلؼت (-0.6و)هلؼت ( -2.6ظذ بىدو )اهاف
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 لليشاط الاقخصادي  مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال
ً
 :طبقا

هي    حشير الىخائج بلى ؤن اإلايشأث العاملت بيشاغ "الىهسخاء والغاش وبمداداث اإلاُا " وع ى مسخوى اليشاغ

 ) شأث جفائال باألوطا  الاكخصادًت للدولت بشيل عام وخوطع ميشأت م بشيل خاصؤهثر اإلاي
ً
( 74.2مسجال

 )  وفي اإلاسجبت الثاهُت ًإحي وشاغ "الدشُِد" هلؼت 
ً
وفي اإلاسجبت الثالثت اإلايشأث   ( هلؼت 26.4مسجال

الصىاعت "ثم    ( هلؼت19.6مسجلت ) "خجازةال"ثم   ( هلؼت 21.3مسجلت ) "خدماثالوشاغ "في العاملت 

لُت كدز   هافاضا( هلؼت ب2.2)مسجلت " الخعدًً واسخغالٌ اإلاداحس"  ثم  ( هلؼت 16.1مسجلت ) "الخدٍو

 .(4الشيل زكم )وضح في م هو هما .  2016ً عام م الثاويالسبع ( هلؼت ملازهت مع -0.6)

 

 (4شهل رقم )

 لليشاط الاقخصاد
ً
 يمؤشر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا

       2016 الثالثو  الثاوين يالربع

 

 

 وشاغ اإلايشأث العاملت في لدىاث الخفاٌئ ٍفي مسخو اسخلساز    هجد 2016 الثاويوخاإلالازهت مع السبع 

اث الخفاٌئ لدى اإلايشأث العاملت في  "ىهسخاء والغاش وامداداث اإلاُا ال"  يوشاػ  بِىما هجد ازجفا  في مسخٍو

اث الخفاٌئ لدى اإلايشأث العاملت في ؤوشؼتو  "خدماثال"و  "دشُِدال" الصىاعت " اهافاض في مسخٍو

لُت   ."خجازةال"و "الخعدًً واسخغالٌ اإلاداحس"و " الخدٍو
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 : اإلايشآث الاقخصادًت والخموٍل اإلاصرفي

ل مصسفي خالٌ 88.3حشير هخائج الاسخؼال  بلى ؤن هدو ) %( مً اإلايشأث الاكخصادًت لم جدصل ع ى جمٍو

  هدُجت هفس  عام المً  الثاوي%( خالٌ السبع 85.1ملازهت بما وسبخ  ) 2016 مً عام لثالثاالسبع 

 إحي في ملدمت ا  امخالن اإلايشأث ألزةدة داخلُت وافُت ػبلا إلاا ؤفادث ب  هدوًإلاجموعت مً ألاسباب 

ل مصسفي خالٌ السبع  %(82.1) خ  ا وسبملازهت بم 2016 الثالثمً اإلايشأث ال   لم جدصل ع ى جمٍو

  بما ٌعىس خالت الاسخلساز اإلاالي لخلً  2016 مً عام الثاويالسبع  مً اإلايشأث بدسب هخائج %(80.0)

ل اإلاصسفي التزام خمثل السبب الثاوي في اعخباز الخمٍو  اإلايشأث  وازجفا  كدزت ا اإلاالُت  ٍو
ً
 اطافُ ا

ً
كد ًسهم  ا

 إلاا ؤفاد ب  هدو 
ً
ذلً  وضحوه  2016 مً عام الثاويفي السبع  %(11.5و )ملازهت بىد %(13.5)اإلايشإة ػبلا

د مً الخفصُل في   .الخالي (1الجدٌو زكم )بمٍص

 (1حدول رقم )

 2016 الثالثلى جموٍل مصرفي خالل الربع أصباب عدم خصول اإلايشؤة ع
 

 

 عدد اإلايشآث ألاصباب
اليضبت مً إحمالي عدد اإلايشآث التي 

 لم جدصل على جموٍل مصرفي

 82.1 % 463 ة داخليت مافيتامخالك أرصد

 13.5 % 76 التزام اضافي /اعخبار الخموٍل اإلاصرفي عبء 

 5.9 % 33 الصىاعت/ عدم قيام البىوك بئقراض الشرماث العاملت في القطاع

 2.5 % 14 مرلس اإلايشؤة اإلاالي ال ٌضمذ لها باالقتراض مً البىوك

 2.0 % 11 عدم القدرة على جدمل الرصوم أو ألاحعاب

 3.5 % 20 أخرى 
 . جابةواحد لإل كثر من خياريمكن اختيار أ -

وجاهد جلً الىخائج اسخلساز ؤوطا  اإلايشأث الاكخصادًت وكدزت ا ع ى جدمل ألاعباء اإلاادًت وحغؼُت التزامات ا 

 دون اللجوء الى الاكتراض . 

ل مصسفي خالٌ مً اإلايشأث الاكخصادًت خصلذ ع%( 11.7)وع ى الجاهب آلاخس فةن ما وسبخ    ى جمٍو

  وبسااٌ جلً مً العام هفس   الثاويخالٌ السبع  %(14.9و )ملازهت بىد 2016 مً عام الثالثفترة السبع 

ل%( ما ا 58.7) اإلايشأث ؤفاد هدو %( ؤن 37.3ظلذ هما هي دون حغُير  بِىما افاد ) بإن جيلفت الخمٍو
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ل ازجفعذ في السبع %( 34.4و )%( 55.6) ملازهت بما وسبخ  2016مً عام  الثالثخالٌ السبع  جيلفت الخمٍو

 (.5وهو ما ًوضخ  الشيل زكم )   ع ى الخوالي هفس عام المً  الثاوي

 

 (5شهل رقم )

ل خالل جقييم اإلايشآث   2016 الثالثالربع لخهلفت الخمٍو

 
 

 : الطاقت ؤلاهخاحيت وخطت اإلايشؤة اإلاضخقبليت

مً اإلايشأث لدي ا خؼؽ مسخلبلُت لخوسعت %( 48.7)وسبخ   بلى ؤن ما 2016 الثالثالسبع  حشير هخائج

  وهو ما ًوضخ  الشيل زكم 2016 الثاويالسبع %( في 52.3)الؼاكت ؤلاهخاحُت ألعمالها ملازهت بما وسبخ  

(6.) 
  

 (6شهل رقم )

 وضبت اإلايشآث التي جخطط لخوصعت الطاقت الاهخاحيت ألعمالها

 2016 الثالثالربع 

 

37.3% 

58.7% 

4.0% 

 ارجفعذ

 لما هي

 اهخفضذ

 وعم 51.3% 48.7%

 ال
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 لىخائج الا 
ً
فىجد حعتزم وسبت هبيرة مً اإلايشأث الاكخصادًت اللُام بخوسعت هؼاق ؤعمالها   سخؼال  وػبلا

في كؼس ؤو في دٌو مجلس الخعاون الخلُجي جمثل  حدًدة فس افخخاح ؤبلى ان وسبت اإلايشأث ال   جاؼؽ 

وهدو %( مً اإلايشأث ال   لدي ا خؼت مسخلبلُت لخوسعت الؼاكت الاهخاحُت ألعمالها   42.1وسبت )

 اإلايشأث ال   لدي ا خؼت مسخلبلُتمً  خوسعت اإلالساث الخالُت ال   جصاٌو في ا ؤعمالها%( جاؼؽ ل40.8)

جوسعت باإلطافت بلى وحود خؼؽ لدى بعع اإلايشأث جخمثل في    لخوسعت الؼاكت ؤلاهخاحُت ألعمالها

سها ادة خؼوغ ؤلاهخاج لدي ا الخدماث اإلالدمت وجؼٍو  بعع ثؤفادهما    حدًدةؤو اطافت اوشؼت  ؤو ٍش

 (.2  وهو ما ًوضخ  الجدٌو زكم ) عً اعادة هُيلت الادازة والخوسع في الدعاًت والاعالن  اإلايشأث

بدسب هخائج اسخؼال  ؤما باليسبت للميشأث ال   لِس لدي ا خؼؽ لخوسعت الؼاكت الاهخاحُت ألعمالها 

سحع ذلً لعدم مواءمت ؤو 51.3فلد بلغذ ) 2016 الثالثالسؤي في السبع  %( مً اإلايشأث اإلاسخجُبت ٍو

  هما ؤفاد البعع بإن كُامهم بالخوسعت في ؤوكاث سابلت حعلهم مىخفين  ظسوف السوق  ز اسخلسا

 بإوطاعهم الخالُت.

 

 (2حدول رقم )

 خطت اإلايشؤة اإلاضخقبليت لخوصعت الطاقت ؤلاهخاحيت ألعمالها

 2016 الثالثالربع 

 عدد اإلايشآث بليتخطت اإلايشؤة اإلاضخق
اليضبت مً إحمالي عدد اإلايشآث التي 

 لديها خطت جوصعت مضخقبليت

 %42.1 131 افخخاح فروع حدًدة في قطر أو دول الخليج

 %40.8 127 اإلايشؤة أعمال فيها جساول  التي الحاليت اإلاقراث جوصعت

الاصدثمار في أصول ألاعمال مثل )اإلاصاوع، واإلاخازن، وآلاالث 

 ث(.واإلارلبا
52 16.7% 

 %10.9 34 أخرى 

 . واحد لالجابة يمكن اختيار اكثر من خيار -
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 : اإلايشآث الاقخصادًت والىفاذ إلى ألاصواق

 %( مً اإلايشأث الاكخصادًت حست دف السوق الداخ ي 98.4وفُما ًاص الىفاذ الى ألاسواق   فىجد هدو )

ؤي مً حست دف لم بِىما    معاالخازجي الداخ ي و مً اإلايشأث حست دف السوكين  %(1.6) وما وسبخ 

 (.7هما هو موضح بالشيل زكم)  ميشأث العُىت السوق الخازجي فلؽ 
 

 (7شهل رقم )

 هوع ألاصواق اإلاضتهدفت مً قبل اإلايشآث الاقخصادًت 

 2016 الثالثالربع 

 

 لثثالسبع الوخلغذ وسبت ؤلاهخاج الري كامذ بخصدًس  اإلايشأث ال   است دفذ ألاسواق الخازحُت في ا

مً واكع هخائج اسخؼال   %(26.9) مً بحمالي الاهخاج  ملازهت بما وسبخ %( 25.1و )في اإلاخوسؽ هد 2016

 .2016 مً عام ثاويالساي في السبع ال

جمثلذ في : دٌو مجلس الخعاون اإلاست دفت مً كبل اإلايشأث وحشير الىخائج بلى ؤن ؤهم ألاسواق الخازحُت 

ىُتوال   وزخُتؤسواق الدٌو الا و   %( 90) بيسبت الخلُجي  .والًاث اإلاخددة الامٍس

 

ت إلى ألاصواق الخارحيت   :هفاذ اإلاىخجاث القطٍر

مً اإلايشأث الاكخصادًت جواح   %(39.0) فةن 2016 مً عام الثالثهخائج الاسخؼال  في السبع  خدسبو 

ت الى ألاسواق الخازحُت ملابل )    مً العام هفس  الثاوي( في السبع %51.7معوكاث في هفاذ اإلاىخجاث اللؼٍس

ازجفا  جيلفت اإلاىخج اللؼسي ملازهت بالدٌو ألاخسى وخاةت دٌو مجلس وجمثلذ ؤهم هر  اإلاعوكاث في 

98.4% 

0.0% 1.6% 

 الضوق الداخلي

 الضوق الخارجي

 
ً
 الضوقين معا
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الخعاون الخلُجي هدُجت الزجفا  جيلفت اإلاواد الخام وازجفا  جيلفت الخالُص الجمسوي فظال عً ازجفا  

ادة  وهرلً  ؤسعاز ؤلاًجازاث عدم جوفس اإلاصاوع بالشيل الري و  الداخ ي السوق  في اإلاىخج ىع  الؼلب ٍش

 لىفاذ اإلاىخجاث  ٍسى البعع ؤنو    ٌساعد ع ى عملُت الخصدًس
ً
طعف جىافسُت اإلاىخج حشيل عائلا

ت الى ألاسواق الخازحُت   باإلطافت الى عدد مً ألاسباب ألاخسى  ال   هوضخها بشى ء مً الخفصُل و اللؼٍس

 .(8زكم )في الشيل 

 (8شهل رقم )

ت إلى ألاصواق الخارحيت  معوقاث هفاذ اإلاىخجاث القطٍر

 2016 الثالث الربع

 

 
 

 

A ال ًوحد معوكاث 

B ازجفا  جيلفت الاهخاج 

C للخصدًس 
ً
ادة الؼلب ع ى اإلاىخج في السوق الداخ ي واهافاض عدد اإلاصاوع ال ٌعؼي مجاال  ٍش

D طعف جىافسُت اإلاىخج 

E م  ةغس السوق و طعف الدسٍو

F لصادزاثطعف الدعم ل 

G ت  طعف الامياهُاث اإلاادًت والبشٍس

H  ؤخسى 

 

61.0 

13.1 
9.2 

6.3 5.3 3.9 
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 2016 الثالثالخددًاث التي ماهذ حعوق أداء اإلايشآث الاقخصادًت خالل الربع 

ها ملازهت ءمً اإلايشأث الاكخصادًت حعاوي مً وحود جددًاث حعوق ؤدا %(62.8) حشير الىخائج بلى ؤن هدو

 (.9الشيل زكم )في هما  2016 مً عام الثاويفي السبع  %(61.1)  بما وسبخ

 
 (9شهل رقم )

 وضبت اإلايشآث التي حعاوي مً وحود جددًاث حعوق أدائها

 2016 الثالثالربع 

 

 

 
 

عدم وجوضح الىخائج ؤن ؤهم جلً الخددًاث جخمثل في ازجفا  جيلفت الاًجازاث  وازجفا  شدة اإلاىافست    و 

جمثلذ  باإلطافت الى مجموعت ؤخسى مً الخددًاث   الخصٌو ع ى اإلاسخدلاثفي  وجإخس   هفاًت الؼلب 

د مً الخفاةُل  في الشيل زكم في وحود ؤعماٌ الؼسق ال   حعوق الوةٌو الى اإلايشأث   وهوضح ذلً بمٍص

(10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.8% 

37.2% 
 وعم

 ال
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 (10شهل رقم )

 أهم الخددًاث التي حعوق أداء اإلايشآث الاقخصادًت

 2016 الثالث الربع

 

 
 

A جيلفت الاًجاز 

B اإلاىافست 

C عدم هفاًت الؼلب 

D  في جدصُل اإلاسخدلاث  جإخير 

E كُود مالُت 

F جيلفت الخدماث واإلاسافم 

G عُت  اللُود والعوائم الدشَس

H ًجيلفت الىلل والشخً والخاٍص 

I هلص الاًدي العاملت 

J جيلفت الخصٌو ع ى اإلاواد الخام 

K  اخسى 

L السوجين 

M عدم هفاًت اإلاواد و/ ؤو اإلاعداث 

N السسوم الخيومُت 

O ةعوخت الخصٌو ع ى اإلاواد الخام 

P بُت  الخصٌو ع ى الازاضى  وحسجُل العلاز والاعباء الظٍس

Q الاعباء الجمسهُت 
 

48.1 

37.4 36.7 

22.9 

10.2 9.5 9.5 9.0 8.7 8.7 7.2 
5.5 5.2 4.7 3.7 3.2 3.0 
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 ملحق
 
 

 
ً
 2016 الثالثالربع  – اإلاؤشر العام واإلاؤشراث الفرعيت لثقت مجخمع ألاعمال -أوال

 شر الوضع الحاليمؤ  اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2002 32.8 8.4 اإلاؤشر العام

 3304 53.8 14.7 حجم الاهخاج

 1006 14.9 6.3 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 2309 36.4 12.1 أصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / أصعار الخدماث

 909 17.3 2.7 لشراءحجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر ا

 1705 25.8 9.4 حجم العمالت

 2508 48.5 5.2 معدالث الربديت

 

 

 اإلاؤشر العام واإلاؤشراث الفرعيت لثقت مجخمع ألاعمال طبقا لحجم اإلايشؤة -ثاهيا 

 2016 الثالثالربع  – اإلايشآث صغيرة الحجم -1

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 1900 31.7 7.3 ؤشر العاماإلا

 30.3 51.5 10.9 حجم الاهخاج

 9.1 9.7 8.6 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 23.0 36.5 10.3 أصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / أصعار الخدماث

 10.2 17.7 2.9 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 15.4 21.7 9.2 حجم العمالت

 26.1 53.1 1.9 الربديتمعدالث 
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 2016 الثالثالربع  – اإلايشآث مخوصطت الحجم  -2

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2002 31.8 9.3 اإلاؤشر العام

 38.8 58.1 20.8 حجم الاهخاج

 9.3 18.9 0.0 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 20.3 25.0 15.6 ً الضلع / أصعار الخدماثأصعار اإلاىخجاث النهائيت م

 10.8 19.7 2.2 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 20.0 32.1 8.5 حجم العمالت

 22.1 36.8 8.3 معدالث الربديت

  

 

 2016 الثالثالربع  – اإلايشآث لبيرة الحجم  -3

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 ماإلاؤشر العا

 2401 37.7 11.4 اإلاؤشر العام

 38.7 57.1 21.6 حجم الاهخاج

 17.3 30.4 5.0 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 30.7 47.9 14.8 أصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / أصعار الخدماث

 7.9 13.4 2.5 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 22.0 33.4 11.2 حجم العمالت

 28.2 44.2 13.3 معدالث الربديت
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ً
 ليشاط اإلايشؤة - ثالثا

ً
 اإلاؤشر العام واإلاؤشراث الفرعيت لثقت مجخمع ألاعمال طبقا

 

 2016 الثالثالربع  – وشاط الخعدًً واصخغالل اإلاداحر -1

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2.2 18.9 13.1- اإلاؤشر العام

 14.2- 10.4 35.8- الاهخاجحجم 

 7.0 14.2 0.0 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 42.7 53.8 32.1 أصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / أصعار الخدماث

 12.7- 0.0 24.5- حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 4.3 24.5 14.2- حجم العمالت

 14.2- 10.4 35.8- معدالث الربديت

 

 

 2016 الثالثالربع  – وشاط الصىاعت الخدوٍليت  -2

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 16.1 26.6 6.3 اإلاؤشر العام

 31.2 50.5 13.4 حجم الاهخاج

 16.0 29.1 3.6 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 11.6 15.2 8.1 ماثأصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / أصعار الخد

 5.8 8.5 3.1 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 13.4 20.6 6.4 حجم العمالت

 18.8 35.5 3.3 معدالث الربديت

 



2016سبخمبر   – الثالثالسبع   -ماشس ثلت مجخمع ألاعماٌ لدولت كؼس   

 

18 
 

 

 2016 الثالثالربع  – وشاط النهرباء والغاز وإمداداث اإلاياه -3

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 74.2 66.7 83.3 العاماإلاؤشر 

 100.0 100.0 100.0 حجم الاهخاج

 0.0 0.0 0.0 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 44.9 0.0 100.0 أصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / أصعار الخدماث

 100.0 100.0 100.0 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 100.0 100.0 100.0 حجم العمالت

 100.0 100.0 100.0 معدالث الربديت

 

 

 2016 الثالثالربع  – وشاط الدشييد  -4

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 26.4 40.5 13.1 اإلاؤشر العام

 37.5 61.1 16.0 حجم الاهخاج

 16.1 25.4 7.1 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 33.4 45.1 22.2 يت مً الضلع / أصعار الخدماثأصعار اإلاىخجاث النهائ

 12.6 22.5 3.1 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 28.8 48.1 11.1 حجم العمالت

 29.8 40.8 19.2 معدالث الربديت
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 2016 الثالثالربع  – وشاط الخجارة -5

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 19.6 31.7 8.3 اإلاؤشر العام

 35.1 55.9 15.9 حجم الاهخاج

 7.1 7.3 6.8 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 26.4 42.4 11.5 أصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / أصعار الخدماث

 10.3 16.9 3.8 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 13.5 17.1 10.1 حجم العمالت

 25.0 50.9 1.8 ث الربديتمعدال 

 

 

 2016 الثالثالربع  – وشاط الخدماث  -6

 مؤشر الوضع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوضع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 21.3 36.4 7.3 اإلاؤشر العام

 30.9 49.0 14.0 حجم الاهخاج

 - - - حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائيت

 20.0 32.6 8.0 أصعار الخدماثأصعار اإلاىخجاث النهائيت مً الضلع / 

 10.6 19.1 2.4 حجم ألاعمال / حجم اإلابيعاث / أوامر الشراء

 16.7 24.5 9.1 حجم العمالت

 28.2 56.6 2.9 معدالث الربديت

 


