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 اإلاىهجُت

 

 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

 اإلاسخلب ي(.وماشس الوطع 

 :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 قُمت

 آزاء واهعذ ( بذا100)+ ألاكصعى  خعد  اإلااشس ًبلغ خُث ( هلؼت 100( و )+100-بين ) 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 اإلاىهجُت، ًرجى الاطالع على العدد ألاول.  إلاٍس

 

p://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Economic/Confidenchtt

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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 2018ًىاًر ،  الدوخت

 : مع ألاعمالثقت مجخل العام ؤشر اإلا

اث ثلت مجخمع ألاعماٌ خالٌ السبع ازجفعذ  مً  السابعمسخٍو

  2017 عام
ً
 ذ كُمتوخلغ مً العام هفس    الثالثالسبع مع  ملازهت

( 0.3  بازجفا  كدز  )هلؼت  (23.3العام لثلت مجخمع ألاعماٌ ) اإلااشس 

وع ى ةعُد الخغير السىوي هجد بزجفا   . هلؼت عً السبع السابم

خُث واهذ  2016السبع السابع مً عام  ( هلؼت باإلالازهت مع2.6كدز  )

  .( هلؼت 20.7اإلااشس ) كُمت

زغم  الاكخصاد اللؼسي  ومخاهت كوةوجظهس هر  الىخائج 

 
ً
ا  وخدٍس

ً
ا الخصاز الجائس وغير اللاهووي اإلافسوض ع ى دولت كؼس بٍس

 مً بعع الدٌو الخلُجُت مىر ألاسبو  ألاٌو مً شهس  ًوهُو 
ً
ا وحٍو

ال   جمىىذ مً خىُمت والسشُدة   وذلً بفظل اللُادة ال 2017

لت ألامد للؼس    خُث حشهد  اسخغالٌ الخصاز لخدلُم مىفعت ػٍو

 اكخص
ً
ع الاكخصاد وحشجُع الاسدثماز والترهيز كؼس جىوعا  ون ظت ةىاعُت غير مسبوكت معخمدة ع ى جىَو

ً
ادًا

 لخدلُم الاهخفاء الراحي 
ً
ع ألامً الغرائي سعُا   .ع ى مشاَز

 
  (1شهل رقم )

 2017 الرابعو  الثالثين الربع – ألاعمال لدولت قطرمؤشر ثقت مجخمع 

 

13.0 

33.5 

23.0 

13.3 

33.8 

23.3 

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

 مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال مؤشر الوطع اإلاضخقبلي مؤشر الوضح الحالي

Q3 2017

Q4 2017

التغير في مؤشرات مجتمع األعمال 

 2017الثالث والرابع  بين الربعين

 مؤشر ثقة مجتمع األعمال

 

 

 

 الوضع الحالي مؤشر

 

 

 

 مؤشر الوضع المستقبلي

 

 نقطة

0.3 

0.3 

0.3 
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 : لوطع اإلايشآث العاملت في دولت قطر اإلاؤشراث الفرعُت

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

 يشأث الاكخصادًت العاملت في الدولت بشاء ألاوطا لدى اإلامسخوٍاث الخفاٌئ في  هلؼت (0.3ازجفا  كدز  )

( هلؼت في السبع السابم   هما سجل ماشس الوطع 13.0( هلؼت ملابل )13.3الخالُت خُث سجل )

 كدز  )
ً
مسخوٍاث الخفاٌئ للميشأث الاكخصادًت العاملت في الدولت بشاء ( هلؼت في 0.3اإلاسخلب ي ازجفاعا

)اإلالخم ةفدت  . ( هلؼت واهذ في السبع السابم33.5( هلؼت ملابل )33.8) سجلخُث ألاوطا  اإلاسخلبلُت 

16.) 

ؤفادث العُىت اإلابدوثت مً مجخمع ألاعماٌ عً جفائلها بشاء حمُع اإلااشساث الفسعُت لوطع 

معدالث لد سجلذ ف  وخاإلالازهت مع السبع السابم  2017 مً عام اإلايشأث العاملت خالٌ السبع السابع

ث / ؤوامس الشساء حجم ألاعماٌ/حجم اإلابُعاحجم الاهخاج   ثم    ًلي ا ( هلؼت1.4بلغ ) حغُير ؤع ى  السخدُت

د مً الخفصُل في الشيل زكم )يشأث اإلاالخاةت ب  ( .2  ومٍص
 

 (2شهل رقم )

 اإلاؤشراث الفرعُت لوطع اإلايشآث العاملت في دولت قطر

 2017 الرابعو  الثالثين الربع
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أصعار اإلاىخجاث 

النهائُت مً الضلع 

 أصعار الخدماث/ 

/ حجم ألاعمال 

/  حجم اإلابُعاث 

 أوامر الشراء

 معدالث الربدُت حجم العمالت
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Q4 2017

 نقطة
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 : مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا لحجم اإلايشؤة

عً جفائلها بشاء ألاوطا  الدجم  ةغيرةالدجم و  مخوسؼتهبيرة الدجم و  اإلايشأثحمُع وعبرث 

( هلؼت 22.5( هلؼت و )22.6( هلؼت و )26.7سجلذ )خُث   2017 السابعفي السبع  الاكخصادًت لدولت كؼس 

( هلؼت ع ى الخوالي وذلً باإلالازهت مع السبع 0.3( هلؼت و)0.4( هلؼت و)0.2ع ى الخوالي بازجفا  كدز  )

 (.3)زكم  الشيلالسابم . هما هو  موضر في 

 (3شهل رقم )

 مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا لحجم اإلايشؤة

    2017 الرابعو  الثالثين الربع

 
 

                                                                                                                                           

إلايشأث بيافت اوحجم الاهخاج  معدالث السخدُتول مً  ازجفا  2017السبع السابع  حعىس هخائجو 

ع ى اخخالف ؤحجامها هبيرة  واهذ ؤو  مخوسؼت   ؤو ةغيرة   ووان ؤلازجفا  ألاهبر  مً هصِب الاكخصادًت 

اإلايشأث ةغيرة الدجم  . وخلغذ كُمت اإلااشس الخاص بمعدالث السخدُت للميشأث الىبيرة واإلاخوسؼت 

( هلؼت 1.1( هلؼت و)1.0( هلؼت بازجفا  كدز  )30.9( هلؼت و)30.7( هلؼت و )33.4والصغيرة الدجم هدو )

خوسؼت أث الىبيرة واإلابلغذ كُمت اإلااشس الخاص بذجم ؤلاهخاج للميش( هلؼت ع ى الخوالي   بِىما 1.6و)

( هلؼت 0.4( هلؼت و)0.5( هلؼت بازجفا  كدز  )33.2( هلؼت و)36.8( هلؼت و )41.9الدجم هدو ) والصغيرة

 ( هلؼت ع ى الخوالي .0.9و)

26.5 
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 نقطة
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 لليشاط الاقخصادي  مؤشر ثقت مجخمع
ً
 :ألاعمال لدولت قطر طبقا

العاملت بيشاغ "الىهسخاء والغاش    حشير الىخائج بلى ؤن اإلايشأث الاكخصادي وع ى مسخوى اليشاغ

هي ؤهثر اإلايشأث جفائال باألوطا  الاكخصادًت للدولت بشيل عام وخوطع ميشأت م بشيل  وبمداداث اإلاُا "

 ) خاص
ً
 ) "الخدماث"   وفي اإلاسجبت الثاهُت ًإحي وشاغ( هلؼت 74.2مسجال

ً
وفي اإلاسجبت ( هلؼت   26.8مسجال

لُت"( هلؼت   ثم 24.3مسجلت )"الدشُِد"  وشاغفي الثالثت اإلايشأث العاملت  مسجلت  "الصىاعت الخدٍو

( 20.2مسجلت )" الخعدًً واسخغالٌ اإلاداحس"  ثم ( هلؼت   21.8مسجلت ) "الخجازة"( هلؼت   ثم 22.5)

 . (4الشيل زكم )وضر في م هو هما . ( هلؼت ملازهت مع السبع السابم 1.8كدز  ) هبير  هلؼت بازجفا 
 

 (4شهل رقم )

 لليشاط الاقخصادي
ً
 مؤشر ثقت مجخمع ألاعمال لدولت قطر طبقا

       2017 الرابعو  الثالثن يالربع
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 : اإلايشآث الاقخصادًت والخموٍل اإلاصرفي

ل مصسفي 89.9حشير هخائج الاسخؼال  بلى ؤن هدو ) %( مً اإلايشأث الاكخصادًت لم جدصل ع ى جمٍو

  هدُجت إلاجموعت مً السابم  السبع واهذ في%( 89.7ملازهت بما وسبخ  ) 2017 مً عام السابعخالٌ السبع 

مً  %(80.4)   امخالن اإلايشأث ألزةدة داخلُت وافُت ػبلا إلاا ؤفادث ب  هدو إحي في ملدمت اًألاسباب 

ل مصسفي خالٌ السبع  مً  %(85.3خ  )ملازهت بما وسب 2017 السابعاإلايشأث ال   لم جدصل ع ى جمٍو

  بما ٌعىس خالت الاسخلساز اإلاالي لخلً اإلايشأث  وازجفا  كدزت ا السابم اإلايشأث بدسب هخائج السبع 

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

ً
 إلاا ؤفاد ب   ا

ً
كد ًسهم اإلايشإة ػبلا

د مً الخفصُل في  وضروه  السابم  في السبعواهذ  %(8.9و )ملازهت بىد %(9.2)هدو  الجدٌو ذلً بمٍص

 .الخالي (1زكم )

 (1حدول رقم )

 * 2017 الرابعأصباب عدم خصول اإلايشؤة على جموٍل مصرفي خالل الربع 
 

 

 عدد اإلايشآث ألاصباب
اليضبت مً إحمالي عدد اإلايشآث التي 

 لم جدصل على جموٍل مصرفي

% 471 امخالك أرصدة داخلُت مافُت 80.4  

 9.2 % 54 التزام اطافي /اعخبار الخموٍل اإلاصرفي عبء 

 5.5 % 32 الصىاعت/ عدم قُام البىوك بئقراض الشرماث العاملت في القطاع

% 23 مرلس اإلايشؤة اإلاالي ال ٌضمذ لها باالقتراض مً البىوك 3.9  

 1.9 % 11 عدم القدرة على جدمل الرصوم أو ألاحعاب

% 11 أخرى  1.9  
 . واحد لالجابة 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 كد مً اإلايشأث الاكخصادًت %( 10.1)وع ى الجاهب آلاخس فةن ما وسبخ   خصلذ ع ى جمٍو

  وبسااٌ جلً السابم السبع  واهذ في %(10.3و )ملازهت بىد 2017 مً عام السابعمصسفي خالٌ فترة السبع 

ل%( ما ا 59.1) اإلايشأث ؤفاد هدو %( ؤن 36.4ظلذ هما هي دون حغُير  بِىما افاد ) بإن جيلفت الخمٍو

ل ازجفعذ %( واهخا في 35.8%( و )50.7) ملازهت بما وسبخ  2017مً عام  السابعخالٌ السبع  جيلفت الخمٍو

 (.5وهو ما ًوضخ  الشيل زكم ) السبع السابم ع ى الخوالي  
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 (5شهل رقم )

ل خالل الربع   2017 الرابعجقُُم اإلايشآث لخهلفت الخمٍو

 

 
 : الطاقت ؤلاهخاحُت وخطت اإلايشؤة اإلاضخقبلُت

مً اإلايشأث لدي ا خؼؽ مسخلبلُت %( 41.0)بلى ؤن ما وسبخ   2017 السابعالسبع  حشير هخائج

  وهو ما ًوضخ  سابم السبع الفي  %( واهذ40.7ملازهت بما وسبخ  )لخوسعت الؼاكت ؤلاهخاحُت ألعمالها 

 (.6) الشيل زكم

 (6شهل رقم )

 وضبت اإلايشآث التي جخطط لخوصعت الطاقت الاهخاحُت ألعمالها

 2017 الرابعالربع 

 

36.4% 

59.1% 

4.5% 

 ارجفعذ

 لما هي

 اهخفظذ

41.0% 

59.0% 

 وعم

 ال
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 لىخائج 
ً
حعتزم وسبت هبيرة مً اإلايشأث الاكخصادًت اللُام بخوسعت هؼاق  الاسخؼال  وػبلا

جمثل وسبت  اإلالساث الخالُت ال   جصاٌو في ا ؤعمالها جوسعتبلى  جاؼؽاإلايشأث ال    ؤنفىجد ؤعمالها  

 جاؼؽ هدو%( مً اإلايشأث ال   لدي ا خؼت مسخلبلُت لخوسعت الؼاكت الاهخاحُت ألعمالها   و 43.4)

بلى  جاؼؽ%( 30.3وهدو )  في كؼس ؤو في دٌو مجلس الخعاون الخلُجي  حدًدة فس الفخخاح ؤ%( 34.5)

باإلطافت بلى وحود خؼؽ لدى    الاسدثماز في ؤةٌو ألاعماٌ مثل )اإلاصاوع  واإلاااشن  وآلاالث واإلاسهباث(

ع في الاسدثمازجخمثل في ألاخسى بعع اإلايشأث  وهو ما ًوضخ    والاججا  الى الخصدًس  حدًدة مشاَز

 (.2الجدٌو زكم )

 (2حدول رقم )

 * خطت اإلايشؤة اإلاضخقبلُت لخوصعت الطاقت ؤلاهخاحُت ألعمالها

 2017 الرابعالربع 
 

 عدد اإلايشآث خطت اإلايشؤة اإلاضخقبلُت
اليضبت مً إحمالي عدد اإلايشآث التي 

 لديها خطت جوصعت مضخقبلُت

 % 43.4 116 اإلايشؤة أعمال فيها جساول  التي الحالُت اإلاقراث جوصعت

 % 34.5 92 افخخاح فروع حدًدة في قطر أو دول الخلُج

الاصدثمار في أصول ألاعمال مثل )اإلاصاوع، واإلاخازن، وآلاالث 

 واإلارلباث(.
81 30.3 % 

 % 1.5 4 أخرى 

 . واحد لالجابة يمكن اختيار اكثر من خيار *
 

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

سحع ذلً لعدم 59.0فلد بلغذ ) 2017 السابعاسخؼال  السؤي في السبع  %( مً اإلايشأث اإلاسخجُبت ٍو

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

 مىخفين بإوطاعهم الخالُت.
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 : اإلايشآث الاقخصادًت والىفاذ إلى ألاصواق

%( مً اإلايشأث الاكخصادًت حست دف السوق 98.2وفُما ًاص الىفاذ الى ألاسواق   فىجد هدو )

 الداخ ي والخازجي مً اإلايشأث حست دف السوكين  %(1.5) وما وسبخ  الداخ ي 
ً
 %(0.3) وما وسبخ    معا

 (.7هما هو موضر بالشيل زكم)السوق الخازجي فلؽ   مً اإلايشأث حست دف 
 

 (7شهل رقم )

 هوع ألاصواق اإلاضتهدفت مً قبل اإلايشآث الاقخصادًت 

 2017 الرابعالربع 

 
 

 

وخلغذ وسبت ؤلاهخاج الري كامذ بخصدًس  اإلايشأث ال   است دفذ ألاسواق الخازحُت في السبع 

مً واكع هخائج  %(30.9) مً بحمالي الاهخاج  ملازهت بما وسبخ %( 32.7و )في اإلاخوسؽ هد 2017 السابع

اإلافسوض ع ى الجائس  الخصاز مً  وهالخظ ازجفا  هر  اليسبت بالسغمالسابم   اسخؼال  الساي في السبع 

 ما مما ًدٌ ع ى ؤن الصادزاث   2017ًوهُو  ألاسبو  ألاٌو مً شهس  مىر كؼس 
ً
عا ججاوشث جداعُاث سَس

 .الخصاز 

%( 58.3بيسبت ) وحشير الىخائج بلى ؤن ؤهم ألاسواق الخازحُت جمثلذ في : دٌو مجلس الخعاون الخلُجي

دٌو ثم    %(33.3بيسبت ) الدٌو العسخُت ألاخسى جلي ا  %( واهذ في السبع السابم  53.8ملازهت بيسبت )

د مً الخفصُل في    ا%( ليٍل ما م25.0بيسبت )وخلُت الدٌو ألاوزخُت  الاجداد الاوزبي وهوضر ذلً بمٍص

  (.8الشيل زكم )

 

98.2% 

0.3% 1.5% 

 الضوق الداخلي

 الضوق الخارجي

 
ً
 الضوقين معا
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 (8شهل رقم )

 اإلاضتهدفت مً قبل اإلايشآث الاقخصادًت *هوع ألاصواق

 2017 الرابع الربع

 
 

 اختيار أكثر من سىق*يمكن 

 
ت إلى ألاصواق الخارحُت   :هفاذ اإلاىخجاث القطٍر

%( مً اإلايشأث الاكخصادًت 34.4فةن ) 2017 مً عام السابعهخائج الاسخؼال  في السبع  خدسبو 

ت الى ألاسواق الخازحُت ملابل ) %( واهذ في السبع السابم   40.4جواح  معوكاث في هفاذ اإلاىخجاث اللؼٍس

ادة هر  اإلاعوكاث فيوجمثلذ ؤهم  ازجفا  جيلفت اإلاىخج اللؼسي   و  الداخ ي السوق  في اإلاىخج ع ى الؼلب ٍش

سى البعع ؤن طعف جىافسُت اإلاىخج حشيل  دُجت الزجفا  جيلفت اإلاواد الخامملازهت بالدٌو ألاخسى ه   ٍو

ت الى ألاسواق الخازحُت   ؤمام هفاذ اإلاىخجاث اللؼٍس
ً
هوضخها  مجموعت مً اإلاعوكاث   باإلطافت الىعائلا

 . (9زكم )مً الخفصُل في الشيل  بشى ٍء 
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 (9شهل رقم )

ت إلى ألاصواق الخارحُت  معوقاث هفاذ اإلاىخجاث القطٍر

 2017 الرابع الربع

 
 

A ال ًوحد معوكاث 

B  ادة الؼلب ع ى اإلاىخج في السوق الداخ ي واهافاض عدد اإلاصاوع  ٍش

C  الاهخاجازجفا  جيلفت 

D طعف جىافسُت اإلاىخج 

E م  ةغس السوق و طعف الدسٍو

F ؤشمت الخصاز 

G ت  طعف الامياهُاث اإلاادًت والبشٍس

H طعف الدعم للصادزاث 

I  ؤخسى 

 

 

 

 

 

65.6 
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 2017 الرابعالخددًاث التي ماهذ حعوق أداء اإلايشآث الاقخصادًت خالل الربع 

ها ءمً اإلايشأث الاكخصادًت حعاوي مً وحود جددًاث حعوق ؤدا %(51.8) حشير الىخائج بلى ؤن هدو

 (.10الشيل زكم )في هما  سابم  في السبع الواهذ  %(61.3)ملازهت بما وسبخ  

 

 (10شهل رقم )

 وضبت اإلايشآث التي حعاوي مً وحود جددًاث حعوق أدائها

 2017 الرابعالربع 

 
 

 

عدم هفاًت الؼلب      ازجفا  جيلفت الاًجازاث وجوضر الىخائج ؤن ؤهم جلً الخددًاث جخمثل في

باإلطافت الى مجموعت ؤخسى مً   عدم هفاًت اإلاواد و/ ؤو اإلاعداث و    الخصٌو ع ى اإلاسخدلاثفي  جإخس 

د مً الخفصُل  هاهوضخث الخددًا  (.11في الشيل زكم )بمٍص

 

 

 

 
 

51.8% 
48.2% 

 وعم

 ال
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 (11شهل رقم )

 * أهم الخددًاث التي حعوق أداء اإلايشآث الاقخصادًت

 2017 الرابع الربع

 
 

 * يمكن اختيار أكثر من خيار واحد لإلجابة .

A جهلفت الاًجار 

B عدم لفاًت الطلب 

C  في جدصُل اإلاضخدقاث  جؤخير 

D عدم لفاًت اإلاواد و/ أو اإلاعداث 

E اإلاىافضت 

F صعوبت الحصول على اإلاواد الخام 

G جهلفت الحصول على اإلاواد الخام 

H  ًجهلفت  الىقل والشحً والخخٍس

I قُود مالُت 

J جهلفت الخدماث واإلارافق 

K الرصوم الحنومُت 

L  أخرى 

M هقص الاًدي العاملت 

N عُت  القُود والعوائق الدشَر

O الروجين 

P الاعباء الجمرلُت 

Q بُت  الحصول على الاراض ي وحسجُل العقار والاعباء الظٍر
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 ملحق
 

 
ً
 2017 الرابعالربع  – واإلاؤشراث الفرعُت لثقت مجخمع ألاعمالاإلاؤشر العام  -أوال

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2333 33.8 13.3 اإلاؤشر العام

 3535 50.8 21.1 حجم الاهخاج

 1435 18.3 10.8 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 2339 34.2 14.1 / أصعار الخدماثأصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع 

 1533 21.1 9.6 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 1839 28.5 9.7 حجم العمالت

 3133 49.5 14.5 معدالث الربدُت

 

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

 2017 الرابعالربع  – اإلايشآث صغيرة الحجم -1

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2235 32.9 12.6 اإلاؤشر العام

 33.2 50.9 16.8 حجم الاهخاج

 14.4 15.7 13.1 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 21.8 32.3 11.9 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 15.4 21.5 9.6 حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء حجم ألاعمال /

 18.9 28.5 9.6 حجم العمالت

 30.9 48.6 14.6 معدالث الربدُت
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 2017 الرابعالربع  – اإلايشآث مخوصطت الحجم  -2

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2236 33.4 12.3 اإلاؤشر العام

 36.8 52.1 22.4 حجم الاهخاج

 14.2 21.4 7.3 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 25.3 34.1 16.8 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 13.8 22.7 5.3 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 14.6 20.4 9.0 حجم العمالت

 30.7 49.5 13.2 معدالث الربدُت

  

 

 2017 الرابعالربع  – اإلايشآث لبيرة الحجم  -3
 

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 2637 36.8 17.2 اإلاؤشر العام

 41.9 49.3 34.7 حجم الاهخاج

 15.3 22.4 8.4 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 29.9 41.2 19.2 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 16.3 18.3 14.4 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 23.6 37.0 11.0 حجم العمالت

 33.4 52.7 15.6 معدالث الربدُت
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ً
 ليشاط اإلايشؤة - ثالثا

ً
 اإلاؤشر العام واإلاؤشراث الفرعُت لثقت مجخمع ألاعمال طبقا

 

 2017 الرابعالربع  – وشاط الخعدًً واصخغالل اإلاداحر -1

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 20.2 26.4 14.2 اإلاؤشر العام

 17.6 21.4 13.8 حجم الاهخاج

 0.7 0.7 0.7 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 32.0 43.1 21.4 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 28.3 35.8 21.1 حجم اإلابُعاث / أوامر الشراءحجم ألاعمال / 

 14.3 21.7 7.2 حجم العمالت

 28.3 35.8 21.1 معدالث الربدُت

 

 2017 الرابعالربع  – وشاط الصىاعت الخدوٍلُت  -2

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 22.5 33.7 12.0 اإلاؤشر العام

 36.3 54.5 19.4 حجم الاهخاج

 15.0 28.1 2.6 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 11.0 15.8 6.2 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 15.2 17.8 12.7 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 20.5 31.7 9.9 حجم العمالت

 37.0 54.3 21.0 معدالث الربدُت
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 2017 الرابعالربع  – والغاز وإمداداث اإلاُاهوشاط النهرباء  -3

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 74.2 66.7 83.3 اإلاؤشر العام

 100.0 100.0 100.0 حجم الاهخاج

 100.0 100.0 100.0 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 0.0 0.0 0.0 الخدماثأصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار 

 100.0 100.0 100.0 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 44.9 0.0 100.0 حجم العمالت

 100.0 100.0 100.0 معدالث الربدُت

 

 

 2017 الرابعالربع  – وشاط الدشُِد  -4

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 24.3 37.4 12.0 اإلاؤشر العام

 34.2 54.6 15.4 حجم الاهخاج

 16.7 27.2 6.7 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 28.2 36.7 20.0 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 11.0 14.4 7.5 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 25.3 41.6 10.2 حجم العمالت

 30.4 50.0 12.4 معدالث الربدُت
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 2017 الرابعالربع  – وشاط الخجارة -5

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 21.8 30.3 13.8 اإلاؤشر العام

 35.8 47.9 24.2 حجم الاهخاج

 13.5 12.5 14.6 حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 24.5 33.1 16.2 أصعار الخدماثأصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / 

 14.0 19.9 8.3 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 14.5 22.5 6.8 حجم العمالت

 28.7 46.1 12.4 معدالث الربدُت

 

 

 2017 الرابعالربع  – وشاط الخدماث  -6

 مؤشر الوطع الحالي اإلاؤشر
مؤشر الوطع 

 اإلاضخقبلي
 اإلاؤشر العام

 26.8 40.0 14.4 اإلاؤشر العام

 35.8 51.1 21.4 حجم الاهخاج

       حجم اإلاخسون مً اإلاىخجاث النهائُت

 26.0 42.2 10.9 أصعار اإلاىخجاث النهائُت مً الضلع / أصعار الخدماث

 19.4 28.2 11.0 حجم ألاعمال / حجم اإلابُعاث / أوامر الشراء

 19.9 26.8 13.1 حجم العمالت

 32.8 51.7 15.4 معدالث الربدُت

 


