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 اإلاىهجُت

 

 European)الدولُعة  وخااةعة مىهجُ ع   اهجماشس ثلة مجحمعع ألاعمعاٌ ع عى اإلاىع بىاء مىهجُة اعحمدت

commission)  و(CESifo Group Munich). 

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

 وماشس الوطع اإلاسحلب ي(.

 :خٌو آلاجي ن ان الفسعُاال   ًحيون ما ا اإلااشس  ةألاسةلة السحوثحمدوز 

حجم الاهحاج. 

جم اإلااصون مً اإلاىحجات الا ائُةح. 

 ؤسعاز الخدمات /ؤسعاز اإلاىحجات الا ائُة مً السلع. 

 ٌؤوامس الشساء /حجم اإلابُعات  /حجم ألاعما. 

ةحجم العمال 

معدالت السخدُة. 

 

 اإلاؤشر قُمت

 آزاء واهعد ( بذا100)+ ألاكصعى  خعد  اإلااشس ًبلغ خُث ( هلؼة 100( و )+100-)بين  اإلااشس كُمة ثتراوح

بلغ بًجابُة  اإلايشأت اإلابدوثة حمُع  مع ؤلاًجابُة آلازاء ثخساوى  عىدما )ةفس( الخُاد مسحوى  اإلااشس ٍو

اإلايشعأت  ألوطعا  سعلبُة ثلُعُم خالعة فخشعير بلعى )ةعفس( معً ألاكعل اإلااشعس كُمعة ؤمعا السعلبُة. آلازاء

 .كؼس في دولة الاكحصادًة

 

د مً اإلاعلوماث خول اإلاىهجُت، ًرجى الاطالع على العدد ألاول.  إلاٍس

 

s/Statistical%20Releases/Economic/Confidenchttp://www.mdps.gov.qa/en/statistic

Ar.pdf-2014-Q2-eIndex/BCI/2014/Q2/BCI 

 

http://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Economic/ConfidenceIndex/BCI/2014/Q2/BCI-Q2-2014-Ar.pdf
http://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Economic/ConfidenceIndex/BCI/2014/Q2/BCI-Q2-2014-Ar.pdf
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لالدوخت،   .2017 أًٍر

 : مع ألاعمالثقت مجخالعام لؤشر اإلا

ٌ ازثفعد  ات ثلة مجحمع ألاعماٌ خالٌ السبع ألاو  مً عام مسحٍو

2017  
ً
 اإلااشس  د كُمةوخلغ   2016مً عام  السبع السابعمع  ملازهة

( هلؼة 0.6  بازثفا  كدز  )هلؼة  (21.3العام لثلة مجحمع ألاعماٌ  )

 . 2016عً السبع السابع 

وكدزث  الاكحصاد اللؼسي كوة وثظهس هر  الىحائج بصوزة عامة 

ع ى الحىو  في مواحهة الاهافاض في ؤسعاز الىفؽ العاإلاُة وذلً 

اإلاساهمة الفاعلة لللؼا  غير  الى باإلطافةالاخحُاػات الىبيرة  بفظل

  .  الىفؼي في الاكحصاد الوػن 

 

 

 
  (1شهل رقم )

 2017وألاول  2016 الرابعين الربع – ألاعمال لدولت قطرمؤشر ثقت مجخمع 
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 2016 الرابعاألعمال بين الربعين 

 2017واألول 

 مؤشر ثقة مجتمع األعمال
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 : اإلاؤشراث الفرعُت لوطع اإلايشآث العاملت في دولت قطر

ازثفا   وجشير هحائج الاسحؼال  بلىوعن  باإلااشسات الفسعُة ماشس الوطع الخالي وماشس الوطع اإلاسحلب ي   

الخالُة  في الدولة بشاء ألاوطا يشأت الاكحصادًة العاملة لدى اإلامسحوٍات الحفاٌئ في  هلؼة (1.0كدز  )

  هما سجل ماشس الوطع  2016( هلؼة في السبع السابع مً عام 10.1( هلؼة ملابل )11.1خُث سجل )

 كدز  )
ً
مسحوٍات الحفاٌئ للميشأت الاكحصادًة العاملة في الدولة بشاء ( هلؼة في 0.3اإلاسحلب ي ازثفاعا

 .  2016( هلؼة في السبع السابع مً عام 31.9بل )( هلؼة ملا32.2) سجلخُث ألاوطا  اإلاسحلبلُة 

ؤفادت العُىة اإلابدوثة مً مجحمع ألاعماٌ عً ثفائلها بشاء معدالت السخدُة الخاةة بميشأت م وحجم 

ات الحفاٌئ اشاء حجم ألاعماٌ/حجم اإلابُعات /  العمالة   وحجم الاهحاج   بِىما هالخظ اهافاض مسحٍو

 مع السبع  2017مً اإلاىحجات الا ائُة خالٌ السبع ألاٌو مً عام  ؤوامس الشساء   وحجم اإلااصون
ً
ملازهة

د مً الحفصُل في الشيل زكم ) 2016السابع مً عام   ( .2  وهو ما هوضخ  بمٍص

 

 (2شهل رقم )

 اإلاؤشراث الفرعُت لوطع اإلايشآث العاملت في دولت قطر

 2017وألاول  2016 الرابعين الربع
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 أوامر الشراء
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 : مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا لحجم اإلايشؤة مؤشر ثقت

عً ثفائلها بشاء ألاوطا  الدجم  هبيرةو الدجم  ومحوسؼةالدجم  ةغيرة اإلايشأتحمُع وعبرت 

( هلؼة 24.4( هلؼة و )21.0( هلؼة و )20.5سجلد )خُث    2017في السبع ألاٌو  الاكحصادًة لدولة كؼس 

( هلؼة ع ى الحوالي وذلً ملازهة بالسبع السابع مً 0.8( هلؼة و)0.2و)( هلؼة 0.7ع ى الحوالي بازثفا  كدز  )

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

 

 (3شهل رقم )

 مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا لحجم اإلايشؤة

 2017وألاول  2016 الرابعين الربع

 
                                                                 

                                                                                   

ع عى اخعحالح حجمهعا هبيعرة   محوسعؼة إلايشعأت الاكحصعادًة ازثفعا  مععدالت السخدُعة بيافعة اجعىس الىحعائج و 

الدجععععم   ووععععان الازثفععععا  ألاهبععععر  مععععً هصععععِو اإلايشععععأت ةععععغيرة الدجععععم  . وخلغععععد كُمععععة اإلااشععععس ةععععغيرة    ؤو

هدععععو  2017الخععععاع بمعععععدالت السخدُععععة للميشععععأت الصععععغيرة واإلاحوسععععؼة والىبيععععرة الدجععععم خععععالٌ السبععععع ألاٌو 

 ( هلؼة ع ى الحوالي .32.2( هلؼة و)27.6( هلؼة و )26.7)
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 لليشاط الاقخصادي مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر 
ً
 :طبقا

هي    جشير الىحائج بلى ؤن اإلايشأت العاملة بيشاغ "الىهسخاء والغاش وبمدادات اإلاُا " وع ى مسحوى اليشاغ

 ) ؤهثر اإلايشأت ثفائال باألوطا  الاكحصادًة للدولة بشيل عام وخوطع ميشأت م بشيل خاع
ً
( 72.5مسجال

 ) "الخدمات"   وفي اإلاسثبة الثاهُة ًإجي وشاغهلؼة 
ً
وفي اإلاسثبة الثالثة اإلايشأت ( هلؼة   24.2مسجال

لُة"( هلؼة   ثم 23.3مسجلة )وشاغ "الخشُِد" في العاملة  ( هلؼة   ثم 20.6مسجلة ) "الصىاعة الحدٍو

( هلؼة بازثفا  كدز  8.9مسجلة )" الحعدًً واسحغالٌ اإلاداحس"  ثم ( هلؼة   19.6مسجلة ) "الحجازة"

 . (4الشيل زكم )وضح في م هو هما .  2016زهة مع السبع السابع مً عام ( هلؼة ملا5.7)

 

 

 (4شهل رقم )

 لليشاط الاقخصادي
ً
 مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا

       2017وألاول  2016ن الرابع يالربع
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 : اإلايشآث الاقخصادًت والخموٍل اإلاصرفي

ل مصسفي خالٌ 90.2هدو ) جشير هحائج الاسحؼال  بلى ؤن %( مً اإلايشأت الاكحصادًة لم ثدصل ع ى ثمٍو

  هخُجة إلاجموعة  2016 مً عام السابع%( خالٌ السبع 87.2ملازهة بما وسبح  ) 2017 ألاٌو مً عامالسبع 

مً  %(85.6)   امحالن اإلايشأت ألزةدة داخلُة وافُة ػبلا إلاا ؤفادت ب  هدو إجي في ملدمت اًمً ألاسباب 

ل مصسفي خالٌ السبع  مً  %(83.6ح  )ملازهة بما وسب 2017ألاٌو اإلايشأت ال   لم ثدصل ع ى ثمٍو

  بما ٌعىس خالة الاسحلساز اإلاالي لحلً اإلايشأت  وازثفا   2016 مً عام السابعاإلايشأت بدسو هحائج السبع 

ل اإلاصسفي التزام حمثل السبو الثاوي في اعحباز الحمٍو  كدزت ا اإلاالُة  ٍو
ً
 اطافُ ا

ً
 إلاا  ا

ً
كد ًسهم اإلايشإة ػبلا

د مً  وضحوه  2016 مً عام في السبع السابع %(10.7و )ملازهة بىد %(9.3)ؤفاد ب  هدو  ذلً بمٍص

 .الحالي (1الجدٌو زكم )الحفصُل في 

 (1جدول رقم )

 2017 ألاول أصباب عدم خصول اإلايشؤة على جموٍل مصرفي خالل الربع 
 

 

 عدد اإلايشآث ألاصباب
اليضبت مً إجمالي عدد اإلايشآث التي 

 لم جدصل على جموٍل مصرفي

% 504 امخالك أرصدة داخلُت مافُت 85.6  

 9.3 % 55 التزام اطافي /اعخبار الخموٍل اإلاصرفي عبء 

 4.9 % 29 الصىاعت/ عدم قُام البىوك بئقراض الشرماث العاملت في القطاع

% 15 باالقتراض مً البىوكمرلس اإلايشؤة اإلاالي ال ٌضمذ لها  2.5  

 1.5 % 9 عدم القدرة على جدمل الرصوم أو ألاحعاب

% 3 أخرى  0.5  
 . واحد لالجابة كثر من خياريمكن اختيار أ -

 

وثاهد ثلً الىحائج اسحلساز ؤوطا  اإلايشأت الاكحصادًة وكدزت ا ع ى ثدمل ألاعباء اإلاادًة وجغؼُة التزامات ا 

 الاكتراض .دون اللجوء الى 

ل مصسفي خالٌ فترة %( 9.8)وع ى الجاهو آلاخس فةن ما وسبح   مً اإلايشأت الاكحصادًة خصلد ع ى ثمٍو

 ٌ   وبسااٌ ثلً اإلايشأت  2016مً عام  خالٌ السبع السابع %(12.8و )ملازهة بىد 2017 مً عام السبع ألاو

ل%( ما ا 50) ؤفاد هدو ل 45.3بِىما افاد ) ظلد هما هي دون جغُير  بإن ثيلفة الحمٍو %( ؤن ثيلفة الحمٍو

%( في السبع السابع مً عام 34.1%( و )59.8) ملازهة بما وسبح  2017ألاٌو مً عام خالٌ السبع  ازثفعد

 (.5وهو ما ًوضخ  الشيل زكم ) ع ى الحوالي   2016
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 (5شهل رقم )

ل خالل الربع   2017 ألاول جقُُم اإلايشآث لخهلفت الخمٍو

 
 

 : ؤلاهخاجُت وخطت اإلايشؤة اإلاضخقبلُتالطاقت 

مً اإلايشأت لدي ا خؼؽ مسحلبلُة لحوسعة %( 38.8)بلى ؤن ما وسبح   2017السبع ألاٌو  جشير هحائج

   وهو ما ًوضخ  الشيل زكم 2016السبع السابع %( في 44.9)الؼاكة ؤلاهحاحُة ألعمالها ملازهة بما وسبح  

(6.) 

 (6شهل رقم )

 جخطط لخوصعت الطاقت الاهخاجُت ألعمالها وضبت اإلايشآث التي

 2017 ألاول الربع 

 
 

45.3% 
50.0% 

4.7% 

 ارجفعذ
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 اهخفظذ
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61.2% 
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 لىحائج الاسحؼال  
ً
فىجد جعتزم وسبة هبيرة مً اإلايشأت الاكحصادًة اللُام بحوسعة هؼاق ؤعمالها   وػبلا

%( مً 45.4ثمثل وسبة ) اإلالسات الخالُة ال   ثصاٌو في ا ؤعمالها ثوسعةبلى ان وسبة اإلايشأت ال   ثاؼؽ 

%( ثاؼؽ الفححاح 43.0اإلايشأت ال   لدي ا خؼة مسحلبلُة لحوسعة الؼاكة الاهحاحُة ألعمالها   وهدو )

باإلطافة بلى وحود خؼؽ لدى بعع اإلايشأت في كؼس ؤو في دٌو مجلس الحعاون الخلُجي    حدًدة فس ؤ

سها   ؤو اطافة ؤوشؼة حدًدة ثحمثل في ألاخسى  و ما ًوضخ  الجدٌو   وهثوسعة الخدمات اإلالدمة وثؼٍو

  (.2زكم )

بدسو هحائج اسحؼال  ؤما باليسبة للميشأت ال   لِس لدي ا خؼؽ لحوسعة الؼاكة الاهحاحُة ألعمالها 

سحع ذلً لعدم مواءمة ؤو 61.2فلد بلغد ) 2017السؤي في السبع ألاٌو  %( مً اإلايشأت اإلاسحجُبة ٍو

الحوسعة في ؤوكات سابلة حعلهم مىحفين ظسوح السوق   هما ؤفاد البعع بإن كُامهم ب ز اسحلسا

 بإوطاعهم الخالُة.

 (2جدول رقم )

 خطت اإلايشؤة اإلاضخقبلُت لخوصعت الطاقت ؤلاهخاجُت ألعمالها

 2017 ألاول الربع 

 عدد اإلايشآث خطت اإلايشؤة اإلاضخقبلُت
اليضبت مً إجمالي عدد اإلايشآث التي 

 لديها خطت جوصعت مضخقبلُت

 % 45.4 113 اإلايشؤة أعمال فيها جساول  التي الحالُت اإلاقراث جوصعت

 % 43.0 107 افخخاح فروع جدًدة في قطر أو دول الخلُج

الاصدثمار في أصول ألاعمال مثل )اإلاصاوع، واإلاخازن، وآلاالث 

 واإلارلباث(.
51 20.5 % 

 % 2.0 5 أخرى 

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

 %( مً اإلايشأت الاكحصادًة جست دح السوق الداخ ي 98وفُما ًاص الىفاذ الى ألاسواق   فىجد هدو )

مً  %(0.3) وما وسبح    معاالداخ ي والخازجي مً اإلايشأت جست دح السوكين  %(1.7) وما وسبح 

 (.7بالشيل زكم)هما هو موضح السوق الخازجي فلؽ   اإلايشأت جست دح 

 

 (7شهل رقم )

 هوع ألاصواق اإلاضتهدفت مً قبل اإلايشآث الاقخصادًت 

 2017 ألاول الربع 

 
 

 2017وخلغد وسبة ؤلاهحاج الري كامد بحصدًس  اإلايشأت ال   است دفد ألاسواق الخازحُة في السبع ألاٌو 

مً واكع هحائج اسحؼال  الساي  %(25.8) مً بحمالي الاهحاج  ملازهة بما وسبح %( 28.2و )في اإلاحوسؽ هد

 .2016 في السبع السابع مً عام

 %(  92.3بيسبة ) وجشير الىحائج بلى ؤن ؤهم ألاسواق الخازحُة ثمثلد في : دٌو مجلس الحعاون الخلُجي

ة  واسحدوذت ؤسواق الدٌو العسخُة ألاخسى %(   30.8ة )يسبثلي ا دٌو الاثداد الاوزبي ب والدٌو آلاسٍُو

ة بلغد ) د مً الحفصُل في   %( 23.1عدا الدٌو العسخُة ع ى وسو مخساٍو الشيل زكم وهوضح ذلً بمٍص

(8.)  

 

 

 

98.0% 

0.3% 1.7% 

 الضوق الداخلي

 الضوق الخارجي

 
ً
 الضوقين معا
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 (8شهل رقم )

 اإلاضتهدفت مً قبل اإلايشآث الاقخصادًت *هوع ألاصواق

 2017ألاول  الربع

 
 *يمكن اختيار أكثر من سوق

 

ت إلى ألاصواق الخارجُت   :هفاذ اإلاىخجاث القطٍر

ٌ  خدسوو  %( مً اإلايشأت الاكحصادًة ثواح  31.9فةن ) 2017 مً عام هحائج الاسحؼال  في السبع ألاو

ة الى ألاسواق الخازحُة ملابل )    2016%( في السبع السابع مً عام 37.7معوكات في هفاذ اإلاىحجات اللؼٍس

ازثفا  ثيلفة اإلاىحج اللؼسي ملازهة بالدٌو ألاخسى وخاةة دٌو مجلس وثمثلد ؤهم هر  اإلاعوكات في 

ثيلفة اإلاواد الخام وازثفا  ثيلفة الحالُص الجمسوي فظال عً ازثفا   الحعاون الخلُجي هخُجة الزثفا 

ادة  وهرلً  ؤسعاز ؤلاًجازات عدم ثوفس اإلاصاوع بالشيل الري و  الداخ ي السوق  في اإلاىحج ع ى الؼلو ٍش

 لىفاذ اإلاىحجات  ٍسى البعع ؤنو    ٌساعد ع ى عملُة الحصدًس
ً
طعف ثىافسُة اإلاىحج جشيل عائلا

ة الى هوضخها بشى ء مً الحفصُل في  مجموعة مً اإلاعوكات ألاسواق الخازحُة   باإلطافة الى اللؼٍس

 . (9زكم )الشيل 
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 (9شهل رقم )

ت إلى ألاصواق الخارجُت  معوقاث هفاذ اإلاىخجاث القطٍر

 2017 ألاول  الربع

 
A ال ًوحد معوكات 

B ازثفا  ثيلفة الاهحاج 

C  ادة الؼلو ع ى اإلاىحج في  للحصدًسٍش
ً
 السوق الداخ ي واهافاض عدد اإلاصاوع ال ٌعؼي مجاال

D طعف ثىافسُة اإلاىحج 

E م  ةغس السوق و طعف الخسٍو

F طعف الدعم للصادزات 

G ة  طعف الامياهُات اإلاادًة والبشٍس

H  ؤخسى 

 

 2017 ألاول الخددًاث التي ماهذ حعوق أداء اإلايشآث الاقخصادًت خالل الربع 

ها ملازهة ءمً اإلايشأت الاكحصادًة جعاوي مً وحود ثددًات جعوق ؤدا %(57.9) بلى ؤن هدوجشير الىحائج 

 (.10الشيل زكم )في هما  2016 مً عام في السبع السابع %(57.6)بما وسبح  
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 (10شهل رقم )

 وضبت اإلايشآث التي حعاوي مً وجود جددًاث حعوق أدائها

 2017 ألاول الربع 

 
 

وازثفا  وعدم هفاًة الؼلو   وثوضح الىحائج ؤن ؤهم ثلً الحددًات ثحمثل في ازثفا  ثيلفة الاًجازات  

هوضخها  باإلطافة الى مجموعة ؤخسى مً الحددًات   الخصٌو ع ى اإلاسحدلاتفي  شدة اإلاىافسة  وثإخس 

د مً الحفصُل   (.11في الشيل زكم )بمٍص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57.9% 

42.1% 

 وعم

 ال
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 (11شهل رقم )

 الخددًاث التي حعوق أداء اإلايشآث الاقخصادًتأهم 

 2017 ألاول  الربع

 
 

A جهلفت الاًجار 

B عدم لفاًت الطلب 

C اإلاىافضت 

D  في جدصُل اإلاضخدقاث  جؤخير 

E قُود مالُت 

F جهلفت الخدماث واإلارافق 

G عُت  القُود والعوائق الدشَر

H ًجهلفت الىقل والشحً والخخٍس 

I  الحصول على اإلاواد الخامجهلفت 

J هقص الاًدي العاملت 

K الرصوم الحنومُت 

L الروجين 

M الاعباء الجمرلُت 

N عدم لفاًت اإلاواد و/ أو اإلاعداث 

O صعوبت الحصول على اإلاواد الخام 

P بُت  الحصول على الاراض ي وحسجُل العقار والاعباء الظٍر

Q  أخرى 
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 ملحق
 

 
ً
 2017الربع ألاول  – واإلاؤشراث الفرعُت لثقت مجخمع ألاعمالاإلاؤشر العام  -أوال

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2113 32.2 11.1 اإلاؤشر العام

 3210 48.3 16.7 حجم الاهخاج

 1613 19.7 12.9 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 2217 33.7 12.2 أصعار الخدماث أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع /

 1112 16.0 6.5 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 1711 28.2 8.1 حجم العمالت

 2711 47.1 10.1 معدالث الربدُت

 

 اإلاؤشر العام واإلاؤشراث الفرعُت لثقت مجخمع ألاعمال طبقا لحجم اإلايشؤة -ثاهُا 

 2017 الربع ألاول  – اإلايشآث صغيرة الحجم -1

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2015 31.3 10.4 اإلاؤشر العام

 29.9 48.0 13.1 حجم الاهخاج

 17.0 18.7 15.3 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 20.6 31.0 10.6 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 11.6 16.1 7.1 اإلابُعاث / أوامر الشراءحجم ألاعمال / حجم 

 17.5 28.5 7.0 حجم العمالت

 26.7 45.2 9.6 معدالث الربدُت
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 2017الربع ألاول  – اإلايشآث مخوصطت الحجم  -2

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2110 32.0 10.5 اإلاؤشر العام

 34.3 50.8 18.8 حجم الاهخاج

 15.1 21.5 8.9 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 23.7 33.1 14.7 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 10.5 17.8 3.4 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 14.7 21.4 8.1 حجم العمالت

 27.6 47.5 9.3 معدالث الربدُت

  

 

 2017الربع ألاول  – اإلايشآث لبيرة الحجم  -3
 

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2414 35.4 14.0 اإلاؤشر العام

 36.9 47.0 27.2 حجم الاهخاج

 14.9 20.8 9.3 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 29.0 43.6 15.3 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 10.5 13.7 7.5 ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراءحجم 

 22.7 34.1 11.9 حجم العمالت

 32.2 53.3 12.8 معدالث الربدُت
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ً
 ليشاط اإلايشؤة - ثالثا

ً
 اإلاؤشر العام واإلاؤشراث الفرعُت لثقت مجخمع ألاعمال طبقا

 

 2017الربع ألاول  – وشاط الخعدًً واصخغالل اإلاداجر -1

 الوطع الحاليمؤشر  اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 8.9 22.6 3.6- اإلاؤشر العام

 3.0 21.7 14.2- حجم الاهخاج

 0.0 0.0 0.0 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 39.1 42.5 35.8 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 1.9 28.6 21.7- حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 2.7 21.1 14.2- حجم العمالت

 6.7 21.7 7.2- معدالث الربدُت

 

 2017الربع ألاول  – وشاط الصىاعت الخدوٍلُت  -2

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 20.6 32.5 9.5 اإلاؤشر العام

 34.2 52.8 16.9 حجم الاهخاج

 18.4 33.2 4.5 اإلاىخجاث النهائُتحجم اإلاخسون مً 

 8.3 12.5 4.1 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 12.5 13.8 11.2 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 16.8 30.3 4.2 حجم العمالت

 33.6 52.5 16.0 معدالث الربدُت
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 2017الربع ألاول  – وشاط النهرباء والغاز وإمداداث اإلاُاه -3

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 72.5 50.0 100.0 اإلاؤشر العام

 100.0 100.0 100.0 حجم الاهخاج

 44.9 0.0 100.0 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 44.9 0.0 100.0 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 100.0 100.0 100.0 ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراءحجم 

 44.9 0.0 100.0 حجم العمالت

 100.0 100.0 100.0 معدالث الربدُت

 

 2017الربع ألاول  – وشاط الدشُِد  -4

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 23.3 37.0 10.5 اإلاؤشر العام

 33.3 59.7 9.6 حجم الاهخاج

 21.2 29.8 12.8 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 27.1 36.0 18.5 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 7.3 10.2 4.4 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 23.0 37.8 9.2 حجم العمالت

 27.9 48.8 8.7 معدالث الربدُت
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 2017الربع ألاول  – الخجارةوشاط  -5

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 19.6 28.6 11.0 اإلاؤشر العام

 30.9 43.7 18.9 حجم الاهخاج

 13.9 12.4 15.4 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 25.0 35.4 15.1 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 7.9 13.2 2.7 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 14.7 23.1 6.7 حجم العمالت

 25.0 44.1 7.4 معدالث الربدُت

 

 

 2017الربع ألاول  – وشاط الخدماث  -6

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 24.2 37.0 12.2 اإلاؤشر العام

 31.8 45.6 18.8 حجم الاهخاج

       حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 22.7 39.3 7.4 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 17.5 24.0 11.2 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 19.4 27.8 11.3 حجم العمالت

 29.5 48.1 12.2 معدالث الربدُت

 



Ministry of Development

Planning and Statistics

وزارة التخطيط التنموي

واإلحصاء

State of Qatarدولــة قطـــر

:  زكم املسبع :    زكم املىطلة :  اســم وزكـم البـلدًة 

:              زكـم الشـازع :   اسـم الشــازع 

:     زكــم الىهـــسباء  :   زكـم البـلدًــة للمبىـى 

:   اسـم امليشـــأة 

ميشأة صغيرة               ميشأة محىسطة                ميشأة هبيرة

شسهة حىىمية                 مخحلط                  خاص/ مؤسسة 

:  للميشأة السئيس ي   اليشاط الاكحصادي 

:  للميشأة الفسعي   اليشاط الاكحصادي 

:   ًىدزج اليشاط الاكحصادي ثحد 

زكم الاسحمازةزكم امليشأة باإلطاز

الحعدًً واسحغالٌ املحاجس          الصىاعة الححىيلية              الىهسباء والغاش وإمدادات املياه              الخشييد              الحجازة              الخدمات

:   اللطاع الري ثخبع له امليشأة 

:   حجم امليشأة 

 استمارة قياس الرأي 
 حول ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر

 :املنشأة  هاثف
 

 :فاكس املنشأة 

 : جوال رقم                                                                                  :                                                     اســــم البـــــاحـــــــث 

 

 : جوال رقم                                                                                             :                              اسم رئيس املجموعة 

 

ــــش   :  جوال رقم                                                                               :                                                     اســــم املفتـــــــ

 

 

 : جوال رقم                                                                                              :                              البيانات  اسم مدخل

 

 : جوال رقم                                                                        :                                                      املكتبي اســــم املراجع



ال ًىطبقغير مافُتمافُت

ال ًىطبقأقللما هى

أوامز الشزاء اإلاخعلقت بالصادراث8
ً
مافُت حدا

أعلىمعدالث الزبدُت7

ال ًىطبقأقللما هى

ال ًىطبقأقللما هى

أعلىحجم العمالت6

اث أحىر العاملين5 أعلىمطخٍى

ال ًىطبقغير مافُتمافُت

ال ًىطبقأقللما هى

أوامز الشزاء/ حجم اإلابُعاث / حجم ألاعمال4
ً
مافُت حدا

أعلىأضعار الخدماث/ أضعار اإلاىخجاث النهائُت مً الطلع 3

ماف
ً
ال ًىطبقمىخفع حدا

ال ًىطبقأقللما هى

حجم اإلاخشون مً اإلاىخجاث النهائُت2
ً
لبير حدا

أعلىحجم ؤلاهخاج1

ال ًىطبقغير مافُت

مً وجهة هظسن ، ماهي ثىكعاثً لىضع امليشأة خالٌ السبع اللادم ملازهة بالسبع الحالي مً العام ؟. 2

أوامز الشزاء اإلاخعلقت بالصادراث8
ً
مافُت حدا

لما هى

مافُت

ال ًىطبقأقل

ال ًىطبقأقللما هى

أعلىمعدالث الزبدُت7

أعلىحجم العمالت6

ال ًىطبقأقللما هى

ال ًىطبقغير مافُتمافُت

اث أحىر العاملين5 أعلىمطخٍى

أوامز الشزاء/ حجم اإلابُعاث / حجم ألاعمال4
ً
مافُت حدا

ال ًىطبقأقللما هى

ماف
ً
ال ًىطبقمىخفع حدا

أعلىأضعار الخدماث/ أضعار اإلاىخجاث النهائُت مً الطلع 3

حجم اإلاخشون مً اإلاىخجاث النهائُت2
ً
لبير حدا

أقللما هى أعلىحجم ؤلاهخاج1

كيم وضع امليشأة خالٌ السبع الحالي مً العام ملازهة بالسبع السابم ؟. 1

ال ًىطبق

.(ألخىبز ، هىفمبر ، دٌطمبر  )الشهىر = الزبع الزابع مً العام *  

.(ًىاًز ، فبراًز ، مارص  )الشهىر = الزبع ألاول مً العام *  

.(ًىلُى ، أغططظ ، ضبخمبر   )الشهىر = الزبع الثالث مً العام *  

.هى الزبع الذي ًقع فُه الشهز الذي جمذ حعبئت هذه ؤلاضخمارة فُه:  السبع الحالي*  

.هى الزبع الطابق للزبع الذي ًقع فُه الشهز الذي جمذ حعبئت هذه ؤلاضخمارة فُه:  السبع السابم*  

.هى الزبع الخالي للزبع الذي ًقع فُه الشهز الذي جمذ حعبئت هذه ؤلاضخمارة فُه:  السبع اللادم*  

ل ، ماًى ، ًىهُى  )الشهىر = الزبع الثاوي مً العام *   .(أبٍز
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( 5إهحلل إلى س  )    ال( 6 ثم إلى س 4إهحلل إلى س  )   وعم 

ماهى ثلييمً إشاء ثيلفة الحمىيل خالٌ السبع الحالي مً العام ؟. 4

اهخفظذلما هيارجفعذ

.امخالك أرصدة داخلُت مافُت

(ًمىً اخحياز أهثر مً خياز  )  ماهي أسباب عدم حصٌى امليشأة على ثمىيل مصسفي ؟ . 5 

أخزي ، خدد

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

هل حصلد امليشأة على أي هىع مً الحمىيل املصسفي خالٌ السبع الحالي مً العام ؟. 3

.الصىاعت/ عدم قُام البىىك بإقزاض الشزماث العاملت في القطاع 

ل اإلاصزفي عبء  .التزام اطافي/ اعخبار الخمٍى

.مزلش اإلايشأة اإلاالي الٌطمذ لها باالقتراض مً البىىك

.عدم القدرة على جدمل الزضىم أو الاحعاب

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

هيف وان الاثجاه العام الحىافس ي للميشأة في السىق املحلية خالٌ السبع الحالي مً العام ؟. 6

جزاحعلما هىجدطً

مً وجهة هظسن ماهى معدٌ اسحغالٌ امليشأة للطاكة إلاهحاجية املحاحة خالٌ السبع الحالي مً العام ؟. 7

مً الطاقت اإلاخاخت% 

هل ثخطط امليشأة إلى ثىسعة الطاكة إلاهحاجية ألعمالها ؟. 8

( 10إهحلل إلى س  )    ال( 11 ثم إلى س 9إهحلل إلى س  )    وعم

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ؟. 11
ً
بصفة عامة ، هل إهحاج امليشأة مىجه للسىق الداخلي أم الخازجي ، أم السىكين معا

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

أخزي ، خدد

(14إهحلل إلى س ) الطىق الداخلي
ً
الطىقين معا الطىق الخارجي

ماهي وسبة إلاهحاج التي ثم ثصدًسها خالٌ السبع الحالي مً العام ؟ . 12 

مً حجم ؤلاهخاج% 

(ًمىً اخحياز أهثر مً خياز  )   صف لىا خطة امليشأة املسحلبلة ؟. 9 

.جىضعت اإلاقزاث الحالُت التي جشاول فيها أعمال اإلايشأة

.(اإلاصاوع ، اإلاخاسن ، آلاالث واإلازلباث  )الاضدثمار في أصىل ألاعمال مثل 

.افخخاح أفزع حدًدة في قطز أو دول الخلُج

أخزي ، خدد

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ًمىً اخحياز أهثر مً خياز  )   ملاذا ال ثخطط امليشأة إلى ثىسعة الطاكة إلاهحاجية ألعمالها ؟. 10 

.عدم مىاءمت أو اضخقزار ظزوف الطىق

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ت الزأضمالُت الالسمت/ عدم جىفز اإلاىارد اإلاالُت  .الاضدثماٍر

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................................................................................................................

هل واهد هىالً ثحدًات جعىق أداء امليشأة خالٌ السبع الحالي مً العام ؟. 15

الوعم

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ًمىً اخحياز أهثر مً خياز  )   ماهي أهم ألاسىاق لصادزاثً ؟. 13 

.دول مجلظ الخعاون الخلُجي

.بقُت الدول العزبُت

بقُت الدول ألاوروبُت

.دول ؤلاجداد ألاوروبي

ت ، عدا الدول العزبُت .الدول آلاضٍُى

أخزي ، خدد

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

نُت .الىالًاث اإلاخددة ألامٍز

.الدول اإلادُطت

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

نُت بقُت الدول ألامٍز

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

قُت ، عدا الدول العزبُت .الدول ألافٍز

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ًمىىً ذهس أهثر مً معىق  ) مً وجهة هظسن ، ماهي أهم معىكات هفاذ املىحجات اللطسية إلى ألاسىاق الخازجية ؟ . 14 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................



 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

د إلالىترووي هل ثىافم على كيامىا باسخيفاء هرا الاسحبيان في املسات اللادمة مً خالٌ البًر

الوعم

.جهلفت الحصىل على اإلاىاد الخام

ً .جهلفت الىقل والشحً والخخٍش

.الزضىم الحهىمُت

.صعىبت الحصىل على اإلاىاد الخام

بُت .الحصىل على ألاراض ي وحسجُل العقار وألاعباء الظٍز

.ألاعباء الجمزلُت

عُت .القُىد والعىائق الدشَز

.الزوجين

.جهلفت ؤلاًجار

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

أخزي ، خدد

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(اإلازافق  )جهلفت الخدماث 

.هقص ألاًدي العاملت

.اإلاىافطت

.جأخير في جدصُل اإلاطخدقاث

.عدم الاضخقزار الطُاس ي في اإلاىطقت

.أو اإلاعداث/عدم لفاًت اإلاىاد و

.قُىد مالُت

(ًمىً اخحياز أهثر مً خياز  ) ماهي الححدًات السئيسية التي واهد جعىق أداء امليشأة خالٌ السبع الحالي مً العام ؟. 16 

د الالىترووي  :البًر

.عدم لفاًت الطلب
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