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 املنهجية

 

 European)الدوليعة  وخااةعة منهجي ع   اهجمؤشر ثقة مجتمعع األعمعال ع عى املنع بناء منهجية اعتمدت

commission)  و(CESifo Group Munich). 

الوضععع اللععالي  ن همععا )مؤشععر ان فرعيععانبثععم ما ععا مؤشععر ي( أسععةلة 6) ع ععى قياسعع  فععي املؤشععر ويسععدند

 ومؤشر الوضع املستقب ي(.

 :حول اآلتي ن ان الفرعياال   يتكون ما ا املؤشر  ةاألسةلة الستوتتمحور 

حجم االنتاج. 

جم املازون من املنتجات الا ائيةح. 

 أسعار الخدمات /أسعار املنتجات الا ائية من السلع. 

 أوامر الشراء /حجم املبيعات  /حجم األعمال. 

ةحجم العمال 

معدالت الرخحية. 

 

 املؤشر قيمة

 آراء كانع  ( إذا011)+ األقصعى  حعد  املؤشر يبلغ حيث ( نقطة 011( و )+011-بين ) املؤشر قيمة تتراوح

 مع اإليجابية اآلراء تدساوى  عندما )ةفر( اللياد مستوى  املؤشر ويبلغ إيجابية  املنشآت املبحوثة جميع

املنشععآت  ألوضعا  سعلبية تقيعيم حالعة فدشعير إلعى )ةعفر( معن األقعل املؤشعر قيمعة أمعا السعلبية. اآلراء

 .قطر في دولة االقتصادية

 

 ملزيد من املعلومات حول املنهجية، يرجى االطالع على العدد األول.

 

http://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Economic/Confidenc

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


8102 رابعالربع ال  -مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر   

 

4 
 

 9102 يناير،  الدوحة

 : لدولة قطر مع األعمالثقة مجتل العام ؤشر امل

 الرابعمستويات ثقة مجتمع األعمال خالل الربع ارتفع  

  8102 من عام
ً
  وخلغ  نفس   عامالمن  الثالثالربع مع  مقارنة

رتفا    بانقطة  (2..8العام لثقة مجتمع األعمال ) املؤشر  قيمة

وع ى ةعيد  . (0)شكل رقم  ( نقطة عن الربع السابم1.0قدر  )

الربع  ( نقطة باملقارنة مع1.0قدر  ) ارتفا التغير السنوي نجد 

 .( نقطة ...8املؤشر ) حيث كان  قيمة 8102من عام  الرابع

مستويات ايجابية مرتفعة مما  قد حقمأن املؤشر ونالحظ 

املعتمد ع ى املنتج الوطن   االقتصاد القطري  ومتانة قوة يؤكد

جذب االسدثمارات من ت واملدعوم بالدشريعات والقوانين ال  

للصار الجائر وغير القانوني رغم اذلك القيادة الرشيدة   و  تح  ظل االهتمام املتزايد منكافة دول العالم 

 من بعض الدول الخليجية منذ األسبو  األول من شهر  يونيو 
ً
 وجويا

ً
 وخحريا

ً
املفروض ع ى دولة قطر بريا

8102 . 

  (0شكل رقم )

 9102 الرابعو  الثالثين الربع – األعمال لدولة قطرمؤشر ثقة مجتمع 
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 مؤشر الوضع الحالي

 

 

 

 مؤشر الوضع المستقبلي

 

 نقطة

0.6 

0.5 

0.2 



8102 رابعالربع ال  -مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر   

 

5 
 

 : لوضع املنشآت العاملة في دولة قطر املؤشرات الفرعية

وتشير نتائج االستطال  نعن  باملؤشرات الفرعية مؤشر الوضع اللالي ومؤشر الوضع املستقب ي   

 نشآت االقتصادية العاملة في الدولة إااء األوضا لدى املمستويات التفاؤل في  نقطة (1.6قدر  ) رتفا ا إلى

كما سجل مؤشر الوضع  السابم   ( نقطة في الربع ...0) ( نقطة مقابل1..0اللالية حيث سجل )

 قدر  )
ً
مستويات التفاؤل للمنشآت االقتصادية العاملة في الدولة إااء ( نقطة في 1.8املستقب ي ارتفاعا

 ( 0)شكل رقم  . ( نقطة كان  في الربع السابم2...( نقطة مقابل )0.1.) سجلحيث األوضا  املستقبلية 

 (.06)املللم ةفحة   

أفادت العينة املبحوثة من مجتمع األعمال عن تفاؤلها إااء جميع املؤشرات الفرعية لوضع و 

نتاج أع ى مستوى تفاؤل بلغ حجم اإل  قد سجل  و  8102 من عام الرابعاملنشآت العاملة خالل الربع 

الا ائية من السلع سعار املنتجات أ  ثم  ( نقطة0.2.معدالت الرخحية وال   بلغ  )   تلي  نقطة (0.0.)

 ( .8  ومزيد من التفصيل في الشكل رقم ) ( نقطة80.0وأسعار الخدمات ال   بلغ  )

 (9شكل رقم )

 املؤشرات الفرعية لوضع املنشآت العاملة في دولة قطر

 9102 الرابعو  الثالثين الربع
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 : مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر طبقا لحجم املنشأة

موظف(  01 – 81ومتوسطة الحجم )موظف فأكثر(  01) كبيرة الحجم املنشآتجميع وعبرت 

  8102 الرابعفي الربع  تفاؤلها إااء األوضا  االقتصادية لدولة قطر  عنموظف(  01 – 0وةغيرة الحجم )

 (1.0)و ( نقطة1.1) رتفا  قدر با  ( نقطة ع ى التوالي 88.8( نقطة و )80.0( نقطة و )82.1سجل  )حيث 

( نقطة للمنشآت كبيرة 1.0وانافاض قدر  )والصغيرة الحجم ع ى التوالي املتوسطة ت آللمنش نقطة

 (..)رقم  الشكلك باملقارنة مع الربع السابم . كما هو  موضح في وذلالحجم 

 (3شكل رقم )

 مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر طبقا لحجم املنشأة

    9102 الرابعو  الثالثين الربع

 
 

 

                                                                                                                              

 الا ائية املنتجات من املازون حجمب الخاصقيمة املؤشر  ارتفا  8102 الرابعالربع  تعكس نتائجو 

( 00.2( نقطة و)06.2حيث بلغ  قيمة املؤشر )وةغير ة الحجم الحجم  كبيرةتصادية ملنشآت االقالدى 

كما ارتفع املؤشر   في الربع السابم ع ى التوالي  ا( نقطة كانت0..0( نقطة و)00.1نقطة مقارنة بما قيمت  )

الحجم حيث بلغ  متوسطة لدى املنشآت  الخدمات أسعارو  السلع من الا ائية املنتجات أسعارب الخاص

 .(06)املللم ةفحة    كان  في الربع السابم ( نقطة86.6مقارنة بما قيمت  ) نقطة (82.2) قيمت 
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 للنشاط االقتصادي 
ً
 :مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر طبقا

  تشير النتائج إلى أن املنشآت العاملة بنشاط "الكهرخاء والغاا  االقتصادي وع ى مستوى النشاط

املنشآت تفاؤال باألوضا  االقتصادية للدولة بشكل عام وخوضع منشآت م بشكل  هي أكثر  وإمدادات امليا "

 ) خاص
ً
 ) "الخدمات"   وفي املرتبة الثانية يأتي نشاط ( نقطة02.0مسجال

ً
وفي املرتبة ( نقطة   86.2مسجال

واستغالل " التعدين ثم نشاط ( نقطة   86.0مسجلة )" دشييدنشاط "الفي املنشآت العاملة تأتي الثالثة 

 ) املحاجر "
ً
"  نشاط ( نقطة   ثم..88مسجلة ) "الصناعة التحويلية" ( نقطة   ثم نشاط8..8مسجال

 ) " التجارة
ً
 . (0الشكل رقم )وضح في م هو كما .  ( نقطة80.2مسجال

  

 (4شكل رقم )

 للنشاط االقتصادي
ً
 مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر طبقا

       9102 الرابعو  الثالثن يالربع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

22.6 21.9 

55.8 

25.3 
21.8 

25.9 23.2 22.3 

57.5 

26.1 
21.8 

26.7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

التعدين واستغالل 

 املحاجر

الصناعات 

 التحويلية

الكهرباء والغاز 

 وامدادات املياه

 الخدمات  التجارة التشييد

Q3 2018

Q4 2018

 نقطة



8102 رابعالربع ال  -مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر   

 

8 
 

 

 : املنشآت االقتصادية والتمويل املصرفي

%( من املنشآت االقتصادية لم تحصل ع ى تمويل مصرفي 18.1تشير نتائج االستطال  إلى أن نحو )

  نديجة ملجموعة من السابم  الربع كان  في%( 10.1مقارنة بما نسبت  ) 8102 من عام الرابعخالل الربع 

من  %(79.8)   امتالك املنشآت ألرةدة داخلية كافية طبقا ملا أفادت ب  نحو أتي في مقدمت اياألسباب 

من  %(80.0ت  )مقارنة بما نسب 8102 الرابعاملنشآت ال   لم تحصل ع ى تمويل مصرفي خالل الربع 

  بما يعكس حالة االستقرار املالي لتلك املنشآت  وارتفا  قدرت ا السابم املنشآت بحسب نتائج الربع 

 اضافي التزامااملالية  ويتمثل السبب الثاني في اعتبار التمويل املصرفي 
ً
 ملا أفاد ب   ا

ً
قد يرهم املنشأة طبقا

ول الجدذلك بمزيد من التفصيل في  وضحون  السابم  في الربعكان   %(10.5و )مقارنة بنح %(10.0)نحو 

 .التالي (0رقم )

 (0جدول رقم )

 * 9102 الرابعأسباب عدم حصول املنشأة على تمويل مصرفي خالل الربع 
 

 

 عدد املنشآت األسباب
النسبة من إجمالي عدد املنشآت التي 

 لم تحصل على تمويل مصرفي

% 553 امتالك أرصدة داخلية كافية 82.2  

 01.1 % 92 اضافي التزام /اعتبار التمويل املصرفي عبء 

 3.2 % 98 عدم القدرة على تحمل الرسوم أو األتعاب

% 99 مركز املنشأة املالي ال يسمح لها باالقتراض من البنوك 3.2  

% 8 الصناعة/ عدم قيام البنوك بإقراض الشركات العاملة في القطاع 0.1  

% 03 أخرى  0.2  
 . واحد لالجابة كثر من خياريمكن اختيار أ *

 

تلك النتائج استقرار أوضا  املنشآت االقتصادية وقدرت ا ع ى تحمل األعباء املادية وتغطية وتؤكد 

 التزامات ا دون اللجوء الى االقتراض .

حصل  ع ى تمويل مصرفي قد من املنشآت االقتصادية %( 2.0)وع ى الجانب اآلخر فإن ما نسبت  

  وبسؤال تلك املنشآت السابم الربع  كان  في %(6.1و )مقارنة بنح 8102 من عام الرابعخالل فترة الربع 

%( أن تكلفة 00.0ظل  كما هي دون تغيير  بينما افاد ) بأن تكلفة التمويل%( ما ا 00.2) أفاد نحو

%( كانتا في الربع 6.0.%( و )06.2) مقارنة بما نسبت  8102من عام  الرابعخالل الربع  التمويل ارتفع 

 (.0وهو ما يوضل  الشكل رقم ) السابم ع ى التوالي  
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 (5شكل رقم )

 9102 الرابعتقييم املنشآت لتكلفة التمويل خالل الربع 

 
 

 : الطاقة اإلنتاجية وخطة املنشأة املستقبلية

من املنشآت لدي ا خطط مستقبلية %( 02.0)إلى أن ما نسبت   8102 الرابعالربع  تشير نتائج

  وهو ما يوضل  سابم الربع الفي  %( كان 08.2مقارنة بما نسبت  )لتوسعة الطاقة اإلنتاجية ألعمالها 

 (.6) الشكل رقم

 (9شكل رقم )

 نسبة املنشآت التي تخطط لتوسعة الطاقة االنتاجية ألعمالها

 9102 الرابعالربع 

 

41.5% 

54.8% 

3.2% 

 ارتفعت

 كما هي

 انخفضت

48.0% 

59.2% 

 نعم

 ال
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 لنتائج االستطال  
ً
تعتزم نسبة كبيرة من املنشآت االقتصادية القيام بتوسعة نطاق  وطبقا

تمثل نسبة  املقرات اللالية ال   تزاول في ا أعمالها توسعةإلى  تاططاملنشآت ال    أنفنجد أعمالها  

 تاطط نحو%( من املنشآت ال   لدي ا خطة مستقبلية لتوسعة الطاقة االنتاجية ألعمالها   و 06.8)

إلى  تاطط%( 02.2ونحو )  في قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي  جديدة فر أ الفتتاح%( 6.8.)

باإلضافة إلى وجود خطط لدى    أةول األعمال مثل )املصانع  واملااان  واآلالت واملركبات(االسدثمار في 

 شراكاتفي مجاالت جديدة و  ل أو الدخو  جديدة فتتاح خطوط انتاجاتتمثل في األخرى بعض املنشآت 

 (.8وهو ما يوضل  الجدول رقم )    جديدة

 (9جدول رقم )

 * خطة املنشأة املستقبلية لتوسعة الطاقة اإلنتاجية ألعمالها

 9102 الرابعالربع 
 

 عدد املنشآت خطة املنشأة املستقبلية
النسبة من إجمالي عدد املنشآت التي 

 لديها خطة توسعة مستقبلية

 % 49.9 099 املنشأة أعمال فيها تزاول  التي الحالية املقرات توسعة

 % 39.9 098 افتتاح فروع جديدة في قطر أو دول الخليج

االستثمار في أصول األعمال مثل )املصانع، واملخازن، واآلالت 

 واملركبات(.
99 08.8 % 

 % 4.1 04 أخرى 

 . واحد لالجابة يمكن اختيار اكثر من خيار *

بحسب نتائج أما بالنسبة للمنشآت ال   ليس لدي ا خطط لتوسعة الطاقة االنتاجية ألعمالها 

يرجع  خحسب افادت ا%( من املنشآت املستجيبة و 08.1فقد بلغ  ) 8102 الرابعاستطال  الرأي في الربع 

ظروف السوق   كما أفاد البعض بأن قيامهم بالتوسعة في أوقات سابقة  ر ذلك لعدم مواءمة أو استقرا

 جعلهم مكتفين بأوضاعهم اللالية.
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 :املنشآت االقتصادية والنفاذ إلى األسواق

%( من املنشآت االقتصادية تست دف السوق 12.1وفيما ياص النفاذ الى األسواق   فنجد نحو )

 الداخ ي والخارجي من املنشآت تست دف السوقين  %(8.1) وما نسبت  الداخ ي 
ً
( من 1.0وما نسبت  )   معا

 (.2كما هو موضح بالشكل رقم)   املنشآت تست دف السوق الخارجي فقط

 (8شكل رقم )

 نوع األسواق املستهدفة من قبل املنشآت االقتصادية 

 9102 الرابعالربع 

 

وخلغ  نسبة اإلنتاج الذي قام  بتصدير  املنشآت ال   است دف  األسواق الخارجية في الربع 

من واقع نتائج  %(0.0.) من إجمالي االنتاج  مقارنة بما نسبت %( 8.0.و )في املتوسط نح 8102 الرابع

الجائر  اللصار من  بالرغم ما اال  مرتفعة هذ  النسبة حظ أنونال السابم   استطال  الراي في الربع 

اللصار لم يستطع أن يؤثر مما يدل ع ى أن   8102يونيو  األسبو  األول من شهر  منذ املفروض ع ى قطر 

 ع ى ةادرات قطر إلى دول العالم بالرغم من الغلم الجوي والبري والبحري مع تلك الدول.

بنسبة  "الدول اآلسيوية عدا الدول العرخية" أهم األسواق الخارجية تمثل  فيوتشير النتائج إلى أن 

بنسبة  ""دول مجلس التعاون الخليجي ثم   %(2..0بنسبة )تلي ا "دول اإلتحاد األوروبي  %(  62.2)

  (.2الشكل رقم )ونوضح ذلك بمزيد من التفصيل في    %(..0.)

 

 

 

28.2% 

1.0% 9.1% 

 السوق الداخلي

 السوق الخارجي

 
ً
 السوقين معا
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 (2شكل رقم )

 املستهدفة من قبل املنشآت االقتصادية *نوع األسواق

 9102 الرابع الربع

 
 *يمكن اختيار أكثر من سوق

 
 

 :نفاذ املنتجات القطرية إلى األسواق الخارجية 

%( من املنشآت االقتصادية 32.7فإن ) 8102 من عام الرابعنتائج االستطال  في الربع  خحسبو 

في الربع السابم   %( كان  29.6تواج  معوقات في نفاذ املنتجات القطرية الى األسواق الخارجية مقابل )

ارتفا  تكلفة املنتج القطري مقارنة بالدول األخرى نديجة الرتفا  تكلفة  وتمثل  أهم هذ  املعوقات في

ةغر السوق وضعف يرى البعض أن كما    الداخ ي السوق  في املنتج ع ى الطلب ايادة  و  املواد الخام

 أمام نفاذ املنتجات القطرية الى األسواق الخارجية الدسويم 
ً
مجموعة من    باإلضافة الىتشكل عائقا

 . (1رقم )من التفصيل في الشكل  نوضلها بشى ء   املعوقات
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 (2شكل رقم )

 معوقات نفاذ املنتجات القطرية إلى األسواق الخارجية

 9102 الرابع الربع

 
A ال يوجد معوقات 

B   تكلفة االنتاجارتفا 

C  ايادة الطلب ع ى املنتج في السوق الداخ ي وانافاض عدد املصانع 

D ةغر السوق و ضعف الدسويم 

E ضعف تنافسية املنتج 

F ضعف الدعم للصادرات 

G أامة اللصار 

H  أخرى 

I والبشرية املادية االمكانيات ضعف 

 

 

 

 

 

 

67.3 

12.2 
7.9 
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 داء املنشآت االقتصاديةاملعيقة أل التحديات 

ها ءمن املنشآت االقتصادية تعاني من وجود تحديات تعوق أدا %(49.2) تشير النتائج إلى أن نحو

 (.10الشكل رقم )في كما  سابم  في الربع الكان   %(02.2)مقارنة بما نسبت  

 (10شكل رقم )

 نسبة املنشآت التي تعاني من وجود تحديات تعوق أدائها

 9102 الرابعالربع 

 
 

 ارتفا  تكلفة االيجاراتعدم كفاية الطلب   في  مثل أن أهم تلك التحديات ت ح النتائجوتوض

بمزيد من  هانوضلت باإلضافة الى مجموعة أخرى من التحديا   اللصول ع ى املستحقاتفي  تأخر و 

 (.00في الشكل رقم )التفصيل 

 

 

 

 

 

 

 
 

42.9% 
 نعم 51.2%

 ال
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 (11شكل رقم )

 * أهم التحديات التي تعوق أداء املنشآت االقتصادية

 9102 الرابع الربع

 

 
 
 

 * يمكن اختيار أكثر من خيار واحد لإلجابة .

A عدم كفاية الطلب 
B تكلفة االيجار 
C تأخير في تحصيل المستحقات 
D المنافسة 
E قيود مالية 
F تكلفة الحصول على المواد الخام 
G تكلفة النقل والشحن والتخزين 
H صعوبة الحصول على المواد الخام 
I القيود والعوائق التشريعية 
J عدم كفاية المواد و/ أو المعدات 
K الروتين 
L نقص االيدي العاملة 
M تكلفة الخدمات والمرافق 
N اخرى 
O االعباء الجمركية 
P الرسوم الحكومية 
Q الحصول على االراضي وتسجيل العقار واالعباء الضريبية 

23.7 
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 ملحق
 

 
ً
 9102 الرابعالربع  – واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع األعمالاملؤشر العام  -أوال

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 23.7 34.0 13.9 املؤشر العام

 34.4 50.1 19.6 حجم االنتاج

 15.7 18.6 12.8 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 25.1 33.7 16.9 / أسعار الخدماتأسعار املنتجات النهائية من السلع 

 16.0 22.8 9.5 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 19.1 28.0 10.6 حجم العمالة

 31.7 50.9 13.9 معدالت الربحية

 

 املؤشر العام واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع األعمال طبقا لحجم املنشأة -ثانيا 

 9102 الرابعالربع  – املنشآت صغيرة الحجم -0

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 22.2 32.8 12.2 املؤشر العام

 31.7 48.8 15.8 حجم االنتاج

 14.8 15.6 13.9 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 22.1 30.3 14.2 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 15.8 23.2 8.7 حجم املبيعات / أوامر الشراء حجم األعمال /

 17.5 27.3 8.2 حجم العمالة

 31.3 51.5 12.8 معدالت الربحية
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 9102 الرابعالربع  – املنشآت متوسطة الحجم  -9

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 25.4 35.6 15.8 املؤشر العام

 38.8 53.0 25.3 حجم االنتاج

 18.2 26.2 10.4 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 28.7 37.4 20.3 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 16.0 23.7 8.6 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 19.4 25.6 13.2 حجم العمالة

 31.6 47.4 16.8 معدالت الربحية

  

 

 9102 الرابعالربع  – املنشآت كبيرة الحجم  -3
 

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 27.0 37.0 17.6 املؤشر العام

 39.0 51.6 27.1 حجم االنتاج

 16.7 22.9 10.7 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 32.2 41.7 23.0 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 16.8 20.3 13.3 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 24.5 32.8 16.5 حجم العمالة

 33.0 52.4 15.1 معدالت الربحية
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ً
 لنشاط املنشأة - ثالثا

ً
 املؤشر العام واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع األعمال طبقا

 

 9102 الرابعالربع  – نشاط التعدين واستغالل املحاجر -0

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 23.2 26.3 20.2 املؤشر العام

 24.6 35.5 14.2 حجم االنتاج

 0.0 0.0 0.0 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 35.7 35.8 35.5 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 25.1 28.9 21.4 األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراءحجم 

 18.1 21.7 14.5 حجم العمالة

 35.7 35.8 35.5 معدالت الربحية

 

 9102 الرابعالربع  – نشاط الصناعة التحويلية  -9

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 22.3 32.2 13.0 املؤشر العام

 35.9 53.5 19.6 االنتاجحجم 

 16.1 24.4 8.1 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 15.4 17.5 13.3 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 13.7 18.4 9.2 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 16.9 24.7 9.3 حجم العمالة

 35.8 54.4 18.5 معدالت الربحية
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 9102 الرابعالربع  – نشاط الكهرباء والغاز وإمدادات املياه -3

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 57.5 66.7 50.0 املؤشر العام

 100.0 100.0 100.0 حجم االنتاج

 100.0 100.0 100.0 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 0.0 0.0 0.0 من السلع / أسعار الخدماتأسعار املنتجات النهائية 

 44.9 100.0 0.0 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 0.0 0.0 0.0 حجم العمالة

 100.0 100.0 100.0 معدالت الربحية

 

 ( تعني دون تغير .0مالحظة: قيمة المؤشر )  -

 

 9102 الرابعالربع  – نشاط التشييد  -4

 الحاليمؤشر الوضع  املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 26.1 37.0 15.9 املؤشر العام

 36.5 57.2 17.4 حجم االنتاج

 12.8 13.8 11.8 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 33.9 39.7 28.2 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 13.8 18.2 9.4 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 27.2 40.5 14.7 حجم العمالة

 32.2 52.3 13.7 معدالت الربحية
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 9102 الرابعالربع  – نشاط التجارة -5

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 21.8 30.8 13.3 املؤشر العام

 31.9 43.8 20.5 حجم االنتاج

 16.3 17.7 15.0 النهائيةحجم املخزون من املنتجات 

 22.8 31.3 14.6 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 15.6 21.5 9.7 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 15.8 23.6 8.4 حجم العمالة

 28.7 46.9 11.8 معدالت الربحية

 

 

 9102 الرابعالربع  – نشاط الخدمات  -9

 الوضع الحاليمؤشر  املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 26.7 40.6 13.7 املؤشر العام

 35.6 52.6 19.8 حجم االنتاج

 ـ ـ ـ حجم املخزون من املنتجات النهائية

 26.6 40.1 13.8 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 18.9 29.1 9.2 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 19.2 27.2 11.5 حجم العمالة

 33.3 53.9 14.3 معدالت الربحية
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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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