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 املن�جية

 

 European)الدوليـة، و�خاصـة من�جي�ـي  ا�جمؤشر ثقة مجتمـع ألاعمـال ع�ـ� املنـ بناء من�جية اعتمدت

commission)  و(CESifo Group Munich). 

ن همــا (مؤشــر الوضــع ا�حــا��، ان فرعيــانبثــق م��ــا مؤشــر ي) أســئلة 6( ع�ــ� قياســھ �ــ� املؤشــر ويســتند

 ومؤشر الوضع املستقب��).

 :حول آلا�ي ن ان الفرعياال�ي يت�ون م��ا املؤشر  ةألاسئلة الستوتتمحور 

 .حجم الانتاج•

 .جم املخزون من املنتجات ال��ائيةح•

 .أسعار ا�خدمات /أسعار املنتجات ال��ائية من السلع •

 .أوامر الشراء /حجم املبيعات  /حجم ألاعمال •

 ةحجم العمال•

 .معدالت الر�حية•

 

 املؤشر قيمة

 آراء �انـت ) إذا100(+ ألاق�ـىى حـده املؤشر يبلغ حيث ) نقطة،100) و (+100-(ب�ن  املؤشر قيمة ت��اوح

 مع إلايجابية آلاراء تتساوى  عندما (صفر) ا�حياد مستوى  املؤشر و�بلغ إيجابية، املنشآت املبحوثة جميع

املنشـآت  ألوضـاع سـلبية تقيـيم حالـة فتشـ�� إ�ـ� (صـفر) مـن ألاقـل املؤشـر قيمـة أمـا السـلبية. آلاراء

 .قطر �� دولة الاقتصادية

 

 ملز�د من املعلومات حول املن�جية، ير�� الاطالع ع�� العدد ألاول.

 

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

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

 

3 
 

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


2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 2018 أغسطس،  الدوحة

 : مع ألاعمالثقة مجتل العام ؤشر امل

 الثا�يمستو�ات ثقة مجتمع ألاعمال خالل الر�ع  ارتفعت

  2018 من عام
ً
ت و�لغ ، العام نفسھمن  ألاول الر�ع مع  مقارنة

 رتفاع، بانقطة  )23.1العام لثقة مجتمع ألاعمال ( املؤشر  قيمة

وع�� صعيد  . )1(ش�ل رقم  نقطة عن الر�ع السابق )0.1قدره (

الر�ع  ) نقطة باملقارنة مع1.0التغ�� السنوي نجد إرتفاع قدره (

 .نقطة ) 22.1املؤشر ( حيث �انت قيمة 2017من عام  الثا�ي

�� مواجهة  الاقتصاد القطري  ومتانة قوة �دل هذا الارتفاع ع��و 

 ا�حصار ا�جائر وغ�� القانو�ي املفروض 
ً
ع�� دولة قطر بر�ا

 من �عض الدول ا�خليجية منذ ألاسبوع ألاول من
ً
 وجو�ا

ً
 ذو�حر�ا

حكيمة والرشيدة ، وذلك بفضل القيادة ا� 2017شهر  يونيو 

  استغالل ا�حصار لتحقيق منفعة طو�لة ألامد لقطر ال�ي تمكنت من 
ً
 اقتصاديا

ً
، حيث �شهد قطر تنوعا

تنويع الاقتصاد و��جيع الاستثمار وال��ك�� ع�� مشاريع ألامن  و��ضة صناعية غ�� مسبوقة معتمدة ع��

 لتحقيق الاكتفاء الذا�ي 
ً
 .الغذائي سعيا

  )1ش�ل رقم (

 2018 الثا�يو  ألاول �ن الر�ع – ألاعمال لدولة قطرمؤشر ثقة مجتمع 
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 : لوضع املنشآت العاملة �� دولة قطر املؤشرات الفرعية

 و�ش�� نتائج الاستطالع إ���ع�ي باملؤشرات الفرعية مؤشر الوضع ا�حا�� ومؤشر الوضع املستقب�� ، 

 نشآت الاقتصادية العاملة �� الدولة إزاء ألاوضاعلدى املمستو�ات التفاؤل ��  نقطة )0.2قدره (ارتفاع 

مؤشر الوضع ظل  بينما) نقطة �� الر�ع السابق ، 12.9) نقطة مقابل (13.1ا�حالية حيث �جل (

نشآت الاقتصادية العاملة �� الدولة إزاء ألاوضاع املستقبلية املمستو�ات تفاؤل ��  دون �غ�� املستقب�� 

 ).16(امل�حق صفحة  . الر�ع السابقو�� ذات القيمة امل�جلة �� ) نقطة 33.6( �جلحيث 

أفادت العينة املبحوثة من مجتمع ألاعمال عن تفاؤلها إزاء جميع املؤشرات الفرعية لوضع و 

نتاج أع�� مستوى تفاؤل بلغ حجم إلا  قد �جل، و  2018 عاممن  الثا�ياملنشآت العاملة خالل الر�ع 

من السلع  سعار املنتجات ال��ائيةأ، ثم  ) نقطة31.1معدالت الر�حية وال�ي بلغت ( ، تليھ نقطة )35.1(

 ) .2، ومز�د من التفصيل �� الش�ل رقم ( ) نقطة23.4وأسعار ا�خدمات ال�ي بلغت (

 

 )2ش�ل رقم (

 املؤشرات الفرعية لوضع املنشآت العاملة �� دولة قطر

 2018 الثا�يو  ألاول �ن الر�ع
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 : مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر طبقا �حجم املنشأة

عن تفاؤلها إزاء ألاوضاع ا�حجم  صغ��ةا�حجم و  متوسطةكب��ة ا�حجم و  املنشآتجميع وع��ت 

) نقطة 21.6) نقطة و (24.1) نقطة و (26.8�جلت (حيث  ،2018 الثا�ي�� الر�ع  الاقتصادية لدولة قطر 

بينما  ، ) للمنشآت متوسطة ا�حجم0.7و( ا�حجم كب��ةللمنشآت  ) نقطة0.3( رتفاع قدرهع�� التوا�� با

ك باملقارنة مع الر�ع السابق . كما هو  مو�ح �� ت صغ��ة ا�حجم وذلآللمنش) 0.2 -(انخفاض قدره نجد 

 ).3(رقم  الش�ل

 )3ش�ل رقم (

 مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر طبقا �حجم املنشأة

    2018 الثا�يو  ألاول �ن الر�ع

 
 

                                                                                                                                           

ملنشآت الدى  ألاعمال وحجم الانتاج حجمقيمة املؤشر � ارتفاع 2018 الثا�يالر�ع  �عكس نتائجو 

) 40.9) نقطة مقارنة بما قيمتھ (16.9) نقطة و(42.2ا�حجم حيث بلغت قيمة املؤشر ( كب��ةالاقتصادية 

حجم العمالة وحجم كما ارتفع املؤشر ا�خاص ب، �� الر�ع السابق ع�� التوا��  ا) نقطة �انت15.7نقطة و(

) 17.4و() 17.9( ة املؤشرا�حجم حيث بلغت قيم متوسطةلدى املنشآت  املخزون من املنتجات ال��ائية

، وارتفع املؤشر ا�خاص  ع�� التوا�� �� الر�ع السابق ا�انت) نقطة 15.8و() 15.9مقارنة بما قيمتھ (نقطة 

) 30.7) نقطة مقارنة بما قيمتھ (30.8بمعدالت الر�حية لدى املنشآت صغ��ة ا�حجم حيث بلغت قيمتھ (

 )16نقطة �انت �� الر�ع السابق . (امل�حق صفحة 
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 للنشاط الاقتصادي 
ً
 :مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر طبقا

،  2018للمنشآت العاملة �� الدولة �� الر�ع الثا�ي من عام  الاقتصادي وع�� مستوى النشاط

�� أك�� املنشآت تفاؤال  �ش�� النتائج إ�� أن املنشآت العاملة بنشاط "الكهر�اء والغاز وإمدادات املياه"

 ) نقطة66.7( حيث �جل املؤشر الاقتصادية للدولة �ش�ل عام و�وضع منشآ��م �ش�ل خاصباألوضاع 

 ( "ا�خدمات" ، و�� املرتبة الثانية يأ�ي �شاط ) نقطة عن الر�ع السابق2.3قدره ( رتفاعبا
ً
) 26.0م�جال

الصناعة ") نقطة ، ثم 25.8م�جلة (" تشييد�شاط "ال�� املنشآت العاملة تأ�ي و�� املرتبة الثالثة نقطة ، 

 ( "التجارة" �شاط ) نقطة ، ثم22.6م�جلة ( "التحو�لية
ً
التعدين "�شاط ثم ) نقطة ، 21.1م�جال

  "واستغالل املحاجر 
ً
 هو كما  ، ) نقطة مقارنة بالر�ع السابق1.2بارتفاع قدره ( ) نقطة20.8( م�جال

 . )4الش�ل رقم (و�ح �� م
 

 )4ش�ل رقم (

 للنشاط الاقتصاديمؤشر ثقة مجتمع 
ً
 ألاعمال لدولة قطر طبقا

       2018 الثا�يو  ألاول ن �الر�ع
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 : املنشآت الاقتصادية والتمو�ل املصر��

%) من املنشآت الاقتصادية لم تحصل ع�� تمو�ل مصر�� 89.8�ش�� نتائج الاستطالع إ�� أن نحو (

، نتيجة ملجموعة من السابق  الر�ع �انت ��%) 91.1مقارنة بما �سبتھ ( 2018 من عام الثا�يخالل الر�ع 

من  %)80.2( ، امتالك املنشآت ألرصدة داخلية �افية طبقا ملا أفادت بھ نحو أ�ي �� مقدم��ايألاسباب 

من  %)80.9تھ (مقارنة بما �سب 2018 الثا�ياملنشآت ال�ي لم تحصل ع�� تمو�ل مصر�� خالل الر�ع 

، بما �عكس حالة الاستقرار املا�� لتلك املنشآت، وارتفاع قدر��ا السابق بحسب نتائج الر�ع املنشآت 

 املالية، و�تمثل السبب الثا�ي �� اعتبار التمو�ل املصر�� ال��ام
ً
 اضافي ا

ً
 ملا أفاد بھ  ا

ً
قد يرهق املنشأة طبقا

ا�جدول ذلك بمز�د من التفصيل ��  و�حون، السابق  �� الر�ع�انت  %)10.4و (مقارنة بنح %)10.7(نحو 

 .التا�� )1رقم (

 )1جدول رقم (

 * 2018 الثا�يأسباب عدم حصول املنشأة ع�� تمو�ل مصر�� خالل الر�ع 
 

 

 عدد املنشآت ألاسباب
النسبة من إجما�� عدد املنشآت ال�ي 

 لم تحصل ع�� تمو�ل مصر��

% 518 امتالك أرصدة داخلية �افية 80.2  

 10.7 % 69 ال��ام اضا�� /اعتبار التمو�ل املصر�� عبء 

 4.5 % 29 عدم القدرة ع�� تحمل الرسوم أو ألا�عاب

% 22 مركز املنشأة املا�� ال �سمح لها باالق��اض من البنوك 3.4  

 2.6 % 17 الصناعة/ عدم قيام البنوك بإقراض الشر�ات العاملة �� القطاع

 1.2% 8 أخرى 
 . واحد لالجابة كثر من خیاریمكن اختیار أ *
 

وتؤكد تلك النتائج استقرار أوضاع املنشآت الاقتصادية وقدر��ا ع�� تحمل ألاعباء املادية و�غطية 

 الاق��اض .ال��اما��ا دون ال�جوء ا�� 

حصلت ع�� تمو�ل قد من املنشآت الاقتصادية %) 10.2(وع�� ا�جانب آلاخر فإن ما �سبتھ 

، و�سؤال تلك السابق الر�ع  �انت �� %)8.9و (مقارنة بنح 2018 من عام الثا�يمصر�� خالل ف��ة الر�ع 

ظلت %) أن ت�لفة التمو�ل 46.6، بينما افاد (ارتفعت بأن ت�لفة التمو�ل%) م��ا 52.1( املنشآت أفاد نحو

%) �انتا �� الر�ع 58.7%) و (27.0( مقارنة بما �سبتھ 2018من عام  الثا�يخالل الر�ع كما �� دون �غي�� 

 ).5وهو ما يو�حھ الش�ل رقم ( السابق ع�� التوا�� ،

8 
 



2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 )5ش�ل رقم (

 2018 الثا�يتقييم املنشآت لت�لفة التمو�ل خالل الر�ع 

 
 

 : الطاقة إلانتاجية وخطة املنشأة املستقبلية

من املنشآت لد��ا خطط مستقبلية %) 47.1(إ�� أن ما �سبتھ  2018 الثا�يالر�ع  �ش�� نتائج

، وهو ما يو�حھ سابق الر�ع ال��  %) �انت49.7مقارنة بما �سبتھ (لتوسعة الطاقة إلانتاجية ألعمالها 

 ).6( الش�ل رقم

 )6ش�ل رقم (

 �سبة املنشآت ال�ي تخطط لتوسعة الطاقة الانتاجية ألعمالها

 2018 الثا�يالر�ع 

 

52.1% 46.6% 

1.4% 

 ارتفعت

 كما ��

 انخفضت

47.1% 

52.9% 

 �عم

 ال
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 لنتائج 
ً
�ع��م �سبة كب��ة من املنشآت الاقتصادية القيام بتوسعة نطاق  الاستطالع،وطبقا

تمثل �سبة  املقرات ا�حالية ال�ي تزاول ف��ا أعمالها توسعةإ��  تخططاملنشآت ال�ي  أنفنجد أعمالها، 

 تخطط نحو%) من املنشآت ال�ي لد��ا خطة مستقبلية لتوسعة الطاقة الانتاجية ألعمالها ، و 57.5(

إ��  تخطط%) 11.8ونحو (، �� قطر أو �� دول مجلس التعاون ا�خلي��  جديدة فرعالفتتاح أ%) 36.0(

باإلضافة إ�� وجود خطط لدى ،  الاستثمار �� أصول ألاعمال مثل (املصا�ع، واملخازن، وآلاالت واملركبات)

يو�حھ ا�جدول رقم وهو ما ،   تطو�ر التسو�ق وأ جديد �شاطاضافة تتمثل �� ألاخرى �عض املنشآت 

)2.( 

 )2جدول رقم (

 * خطة املنشأة املستقبلية لتوسعة الطاقة إلانتاجية ألعمالها

 2018 الثا�يالر�ع 

 عدد املنشآت خطة املنشأة املستقبلية
النسبة من إجما�� عدد املنشآت ال�ي 

 لد��ا خطة توسعة مستقبلية

 %57.5 195 املنشأة أعمال ف��ا تزاول  ال�ي ا�حالية املقرات توسعة

 %36.0 122 افتتاح فروع جديدة �� قطر أو دول ا�خليج

الاستثمار �� أصول ألاعمال مثل (املصا�ع، واملخازن، وآلاالت 

 واملركبات).
40 11.8% 

 %2.7 9 أخرى 

 . واحد لالجابة یمكن اختیار اكثر من خیار *

بحسب نتائج أما بالنسبة للمنشآت ال�ي ليس لد��ا خطط لتوسعة الطاقة الانتاجية ألعمالها 

%) من املنشآت املستجيبة و�رجع ذلك لعدم 52.9فقد بلغت ( 2018 الثا�ياستطالع الرأي �� الر�ع 

م ظروف السوق ، كما أفاد البعض بأن قيامهم بالتوسعة �� أوقات سابقة جعله ر مواءمة أو استقرا

 مكتف�ن بأوضاعهم ا�حالية.
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 : املنشآت الاقتصادية والنفاذ إ�� ألاسواق

%) من املنشآت الاقتصادية �س��دف السوق 98.7وفيما يخص النفاذ ا�� ألاسواق ، فنجد نحو (

 الداخ�� وا�خار�� من املنشآت �س��دف السوق�ن  %)1.1( وما �سبتھ الداخ��،
ً
) %0.1وما �سبتھ ( ، معا

 ).7كما هو مو�ح بالش�ل رقم(،  املنشآت �س��دف السوق ا�خار�� فقطمن 

 

 )7ش�ل رقم (

 نوع ألاسواق املس��دفة من قبل املنشآت الاقتصادية 

 2018 الثا�يالر�ع 

 

و�لغت �سبة إلانتاج الذي قامت بتصديره املنشآت ال�ي اس��دفت ألاسواق ا�خارجية �� الر�ع 

من واقع نتائج  %)34.6( من إجما�� الانتاج، مقارنة بما �سبتھ%) 35.0و (�� املتوسط نح 2018 الثا�ي

املفروض ع�� ا�جائر  ا�حصار من  ونالحظ ارتفاع هذه النسبة بالرغمالسابق ، استطالع الراي �� الر�ع 

ا�حصار لم �ستطع أن يؤثر ع�� صادرات مما يدل ع�� أن   2017يونيو  ألاسبوع ألاول من شهر  منذ قطر 

 لرغم من الغلق ا�جوي وال��ي والبحري مع تلك الدول.إ�� دول العالم باقطر 

بنسبة  "الدول آلاسيو�ة عدا الدول العر�ية" أهم ألاسواق ا�خارجية تمثلت ��و�ش�� النتائج إ�� أن 

بنسبة  "دول مجلس التعاون ا�خلي��"ثم ،  %)44.4بنسبة ( "الاتحاد الاور�ي"دول تل��ا  %) ،66.7(

  ).8الش�ل رقم (ونو�ح ذلك بمز�د من التفصيل �� ، %) 33.3(

 
 

98.7% 

0.1% 1.1% 

 السوق الداخ��

 السوق ا�خار��

 
ً
 السوق�ن معا
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 )8ش�ل رقم (

 املس��دفة من قبل املنشآت الاقتصادية *نوع ألاسواق

 2018 الثا�ي الر�ع

 
 

 *یمكن اختیار أكثر من سوق
 

 :نفاذ املنتجات القطر�ة إ�� ألاسواق ا�خارجية 

%) من املنشآت الاقتصادية 27.7فإن ( 2018 من عام الثا�ينتائج الاستطالع �� الر�ع  �حسبو 

%) �انت �� الر�ع السابق ، 34.0تواجھ معوقات �� نفاذ املنتجات القطر�ة ا�� ألاسواق ا�خارجية مقابل (

ارتفاع ت�لفة املنتج القطري مقارنة بالدول ألاخرى نتيجة الرتفاع ت�لفة  وتمثلت أهم هذه املعوقات ��

�ش�ل التسو�ق الدعاية و يرى البعض أن كما ،  الداخ�� السوق  �� املنتج ع�� الطلب ز�ادة، و  املواد ا�خام

 أمام نفاذ املنتجات القطر�ة ا�� ألاسواق ا�خارجية 
ً
نو�حها  مجموعة من املعوقات ، باإلضافة ا��عائقا

 . )9رقم (من التفصيل �� الش�ل  ��ىيٍء 

 

 

 

66.7 

44.4 

33.3 

22.2 22.2 

11.1 11.1 11.1 11.1 
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 

 )9ش�ل رقم (

 ألاسواق ا�خارجيةمعوقات نفاذ املنتجات القطر�ة إ�� 

 2018 الثا�ي الر�ع

 
A ال يوجد معوقات 

B ارتفاع ت�لفة الانتاج 

C  ز�ادة الطلب ع�� املنتج �� السوق الداخ�� وانخفاض عدد املصا�ع 

D صغر السوق و ضعف التسو�ق 

E ضعف تنافسية املنتج 

F أزمة ا�حصار 

G ضعف الدعم للصادرات 

H  املادية والبشر�ةضعف الام�انيات 

I  أخرى 

 

 

 

 

 

 

72.3 

8.1 7.4 
4.2 2.8 2.2 1.8 0.7 0.6 
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 

 2018 الثا�يالتحديات ال�ي �انت �عوق أداء املنشآت الاقتصادية خالل الر�ع 

ها ءمن املنشآت الاقتصادية �عا�ي من وجود تحديات �عوق أدا %)49.1( �ش�� النتائج إ�� أن نحو

 ).10(الش�ل رقم �� كما  سابق ،�� الر�ع ال�انت  %)50.4(مقارنة بما �سبتھ 

 

 )10ش�ل رقم (

 �سبة املنشآت ال�ي �عا�ي من وجود تحديات �عوق أدا��ا

 2018 الثا�يالر�ع 

 
 

 

،  ارتفاع ت�لفة الايجاراتعدم كفاية الطلب ، وتو�ح النتائج أن أهم تلك التحديات تتمثل �� 

بمز�د من  هانو�حت باإلضافة ا�� مجموعة أخرى من التحديا ، ا�حصول ع�� املستحقات��  تأخر 

 ).11�� الش�ل رقم (التفصيل 

 

 

 

 

 
 

49.1% 
 �عم 50.9%

 ال
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 

 )11ش�ل رقم (

 * أهم التحديات ال�ي �عوق أداء املنشآت الاقتصادية

 2018 الثا�ي الر�ع

 
 

 * یمكن اختیار أكثر من خیار واحد لإلجابة .
A ت�لفة الايجار 

B عدم كفاية الطلب 

C خ�� �� تحصيل املستحقاتأت 

D املنافسة 

E ت�لفة ا�حصول ع�� املواد ا�خام 

F قيود مالية 

G عدم كفاية املواد و/ أو املعدات 

H ت�لفة النقل وال�حن والتخز�ن 

I صعو�ة ا�حصول ع�� املواد ا�خام 

J نقص الايدي العاملة 

K القيود والعوائق التشريعية 

L الاعباء ا�جمركية 

M الرسوم ا�ح�ومية 

N الروت�ن 

O  اخرى 

P ت�لفة ا�خدمات واملرافق 

Q ا�حصول ع�� الارا�ىي و��جيل العقار والاعباء الضر�بية 

30.6 

26.1 

19.0 19.0 
17.0 

15.6 

11.0 10.5 10.2 

4.2 4.2 4.0 
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 م�حق
 

 
ً
 2018 الثا�يالر�ع  – املؤشر العام واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع ألاعمال -أوال

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 23.1 33.6 13.1 املؤشر العام

 35.1 50.2 21.0 الانتاجحجم 

 14.4 17.7 11.3 حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 23.4 33.6 13.7 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 15.1 21.7 8.8 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 19.1 28.9 9.7 حجم العمالة

 31.1 49.5 14.1 معدالت الر�حية
 

 املؤشر العام واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع ألاعمال طبقا �حجم املنشأة -ثانيا 

 2018 الثا�يالر�ع  – املنشآت صغ��ة ا�حجم -1

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 21.6 32.1 11.8 املؤشر العام

 32.2 48.9 16.6 حجم الانتاج

 12.9 13.5 12.3 ال��ائية حجم املخزون من املنتجات

 20.9 31.2 11.1 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 15.0 21.7 8.4 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 18.0 28.3 8.3 حجم العمالة

 30.8 48.9 14.0 معدالت الر�حية
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 

 2018 الثا�يالر�ع  – املنشآت متوسطة ا�حجم  -2

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 24.1 35.2 13.7 املؤشر العام

 38.1 53.9 23.4 حجم الانتاج

 17.4 24.4 10.7 حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 25.7 35.5 16.3 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 13.8 22.7 5.4 املبيعات / أوامر الشراءحجم ألاعمال / حجم 

 17.9 24.7 11.3 حجم العمالة

 31.9 49.9 15.1 معدالت الر�حية

  

 

 2018 الثا�يالر�ع  – املنشآت كب��ة ا�حجم  -3
 

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 26.8 37.0 17.1 املؤشر العام

 42.2 50.9 33.8 حجم الانتاج

 15.9 23.7 8.5 حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 29.9 40.1 20.1 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 16.9 20.3 13.5 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 24.3 35.8 13.4 حجم العمالة

 31.5 51.0 13.5 معدالت الر�حية

 

 

 
 

17 
 



2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 

 
ً
 لنشاط املنشأة - ثالثا

ً
 املؤشر العام واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع ألاعمال طبقا

 

 2018 الثا�يالر�ع  – �شاط التعدين واستغالل املحاجر -1

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 20.8 26.3 15.5 املؤشر العام

 21.4 28.9 14.2 حجم الانتاج

 0.0 0.0 0.0 املنتجات ال��ائيةحجم املخزون من 

 28.5 35.5 21.7 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 32.2 35.8 28.6 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 14.3 21.7 7.2 حجم العمالة

 28.5 35.8 21.4 معدالت الر�حية

 

 2018 الثا�يالر�ع  – �شاط الصناعة التحو�لية  -2

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 22.6 33.4 12.3 املؤشر العام

 36.4 54.3 19.7 حجم الانتاج

 15.8 27.5 4.8 حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 12.4 16.6 8.2 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 14.5 17.7 11.4 / أوامر الشراء حجم ألاعمال / حجم املبيعات

 20.1 31.3 9.3 حجم العمالة

 36.3 53.2 20.6 معدالت الر�حية
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 2018 الثا�يالر�ع  – �شاط الكهر�اء والغاز وإمدادات املياه -3

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 66.7 66.7 66.7 املؤشر العام

 100.0 100.0 100.0 حجم الانتاج

 100.0 100.0 100.0 حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 0.0 0.0 0.0 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 100.0 100.0 100.0 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 0.0 0.0 0.0 حجم العمالة

 100.0 100.0 100.0 معدالت الر�حية

 

 

 2018 الثا�يالر�ع  – �شاط التشييد  -4

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 25.8 38.6 13.8 املؤشر العام

 36.1 54.6 18.9 حجم الانتاج

 16.9 27.2 7.0 حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 28.8 36.9 21.1 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 13.3 17.2 9.5 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 27.1 43.5 11.8 حجم العمالة

 32.6 52.1 14.6 معدالت الر�حية
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2018ثا�ي الر�ع ال  -مؤشر ثقة مجتمع ألاعمال لدولة قطر   
 

 2018 الثا�يالر�ع  – �شاط التجارة -5

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 21.1 29.5 13.1 املؤشر العام

 34.0 46.2 22.5 الانتاج حجم

 13.2 11.9 14.5 حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 23.0 31.3 15.0 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 13.3 19.8 7.0 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 15.2 23.1 7.6 حجم العمالة

 27.9 44.7 12.3 معدالت الر�حية

 

 

 2018 الثا�يالر�ع  – �شاط ا�خدمات  -6

 مؤشر الوضع ا�حا�� املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقب��
 املؤشر العام

 26.0 40.1 12.8 املؤشر العام

 35.6 51.2 20.9 حجم الانتاج

 - - - حجم املخزون من املنتجات ال��ائية

 25.2 42.1 9.4 أسعار املنتجات ال��ائية من السلع / أسعار ا�خدمات

 18.4 28.4 8.9 حجم ألاعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 18.8 26.3 11.5 حجم العمالة

 32.1 52.7 13.2 معدالت الر�حية
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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

 استمارة قياس الرأي
 حول ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر



( 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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