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 املنهجية

 

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

commission)  و(CESifo Group Munich). 

الوضععع اللععا ي  ن همععا )مؤشععر ان فرعيععانبثععم ما ععا مؤشععر ي( أسععةلة 6) ع ععمل 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  ( إذا100)+ األقصعى  حعد  املؤشر يبلغ حيث ( نقطة 100( و )+100-بين ) املؤشر قيمة تتراوح

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

املنشععآت  ألوضعا  سعلبية تقيعيم حالعة فدشعير إ عمل )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
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 2019 أبريل،  الدوحة

 : لدولة قطر مع األعمالثقة مجتل العام ؤشر امل

 من عام األول ثقة مجتمع األعمال خالل الربع  حقق 

العام لثقة  املؤشر    قيمةبلغايجابية   حيث  مستويات 2019

 ( 0.3قدر  ) نافاض  بانقطة  (23.4مجتمع األعمال )
ً
مع  مقارنة

وع مل ةعيد التغير  . (1)شكل رقم    2018 من عام الربع الرابع

 األول الربع  ( نقطة باملقارنة مع0.4قدر  ) ارتفا السنوي نجد 

 .( نقطة 23.0املؤشر ) حيث كان  قيمة 2018من عام 

مستويات ايجابية ات قد حقق  املؤشر جميع أن ونالحظ 

ذلك رغم   و  القطري االقتصاد  ومتانة قوة مرتفعة مما يؤكد

 ا
ً
للصار الجائر وغير القانوني املفروض ع مل دولة قطر بريا

 من بعض الدول الخليجية منذ األسبو  األول من 
ً
 وجويا

ً
وخحريا

 . 2017شهر  يونيو 

 

  (1شكل رقم )

 2019 األول و  2018الرابع ين الربع – قطراألعمال لدولة مؤشر ثقة مجتمع 
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 مؤشر ثقة مجتمع األعمال
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 : لوضع املنشآت العاملة في دولة قطر املؤشرات الفرعية

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

العاملة في الدولة إزاء  نشآت االقتصاديةلدى املمستويات التفاؤل في  نقطة (0.4قدر  ) نافاضا إ مل

 بينما ظل السابم   في الربع كان  ( نقطة 13.9( نقطة مقابل )13.5اللالية حيث سجل ) األوضا 

يات عند نفس املستو  ملنشآت االقتصادية العاملة في الدولة إزاء األوضا  املستقبليةدى االتفاؤل ل ى مستو 

)املللم    ( 1) )شكل رقم السابمفي الربع وهي ذات القيمة املسجلة ( نقطة 34.0)  سجل االيجابية حيث

 (.16ةفحة 

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

نتاج أع مل مستوى تفاؤل بلغ حجم اإل  قد سجل  و  2019 من عام األول املنشآت العاملة خالل الربع 

سعار املنتجات الا ائية من السلع أ  ثم  ( نقطة32.1معدالت الرخحية وال   بلغ  )   تلي  نقطة (32.9)

 ( .2  ومزيد من التفصيل في الشكل رقم ) ( نقطة24.1وأسعار الخدمات ال   بلغ  )

 (2شكل رقم )

 املؤشرات الفرعية لوضع املنشآت العاملة في دولة قطر

 2019 األول و  2018الرابع ين الربع
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 : مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر طبقا لحجم املنشأة

موظف(  49 – 20ومتوسطة الحجم )موظف فأكثر(  50) كبيرة الحجم املنشآتجميع وعبرت 

من  األول الربع  خالل  عن تفاؤلها إزاء األوضا  االقتصادية لدولة قطرموظف(  19 – 5وةغيرة الحجم )

( 0.2) رتفا  قدر با  ( نقطة ع مل التوا ي 21.9( نقطة و )25.1( نقطة و )27.2سجل  )حيث   2019 عام

ةغيرة متوسطة الحجم و  ملنشآتلكل من ا( نقطة 0.3  وانافاض قدر  )للمنشآت كبيرة الحجم  نقطة

 (.3)رقم  الشكل. كما هو  موضح في  2018الرابع من  عام  ك باملقارنة مع الربع وذل   الحجم

 (3شكل رقم )

 ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر طبقا لحجم املنشأة مؤشر 

  2019 األول و  2018الرابع ين الربع

   
 

 

                                                                                                                              

 املبيعات حجم/  األعمال حجمب الخاصقيمة املؤشر  ارتفا  2019 األول الربع  تعكس نتائجو 

( 17.9حيث بلغ  قيمة املؤشر )وةغير ة الحجم الحجم  كبيرةملنشآت االقتصادية الدى  الشراء أوامرو 

  في الربع السابم ع مل التوا ي  ا( نقطة كانت15.8( نقطة و)16.8( نقطة مقارنة بما قيمت  )16.5نقطة و)

 (32.1الحجم حيث بلغ  قيمت  )متوسطة املنشآت  لدى معدالت الرخحيةب كما ارتفع املؤشر الخاص

 .(16)املللم ةفحة    كان  في الربع السابم ( نقطة31.6مقارنة بما قيمت  ) نقطة
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 للنشاط االقتصادي 
ً
 :مؤشر ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر طبقا

العاملة بنشاط "الكهرخاء والغاز    تشير النتائج إ مل أن املنشآت االقتصادي وع مل مستوى النشاط

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

 ) خاص
ً
 ) "الدشييد"   وفي املرتبة الثانية يأتي نشاط ( نقطة72.5مسجال

ً
وفي املرتبة ( نقطة   26.1مسجال

  " جارة" التثم نشاط ( نقطة   25.9مسجلة )" خدماتنشاط "الفي املنشآت العاملة تأتي الثالثة 
ً
مسجال

عدين واستغالل الت"  نشاط ( نقطة   ثم21.8مسجلة ) "الصناعة التحويلية" ( نقطة   ثم نشاط21.9)

 ) " املحاجر
ً
 . (4الشكل رقم )وضح في م هو كما .  ( نقطة21.8مسجال

  

 (4شكل رقم )

 للنشاط االقتصاديمؤشر ثقة مجتمع األعمال 
ً
 لدولة قطر طبقا

       2019 األول و  2018الرابع ن يالربع
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 : املنشآت االقتصادية والتمويل املصرفي

%( من املنشآت االقتصادية لم تحصل ع مل تمويل مصرفي 89.8تشير نتائج االستطال  إ مل أن نحو )

  نديجة ملجموعة من السابم  الربع كان  في%( 92.9بما نسبت  )مقارنة  2019 من عام األول خالل الربع 

من  %(80.5)   امتالك املنشآت ألرةدة داخلية كافية طبقا ملا أفادت ب  نحو أتي في مقدمت اياألسباب 

من  %(79.8ت  )مقارنة بما نسب 2019 األول املنشآت ال   لم تحصل ع مل تمويل مصرفي خالل الربع 

  بما يعكس حالة االستقرار املا ي 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

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

 .التا ي (1رقم )

 (1جدول رقم )

 * 2019 األول أسباب عدم حصول املنشأة على تمويل مصرفي خالل الربع 
 

 

 عدد املنشآت األسباب
النسبة من إجمالي عدد املنشآت التي 

 لم تحصل على تمويل مصرفي

% 437 امتالك أرصدة داخلية كافية 80.5  

 10.5 % 57 اضافي التزام /اعتبار التمويل املصرفي عبء 

 5.0 % 27 مركز املنشأة املالي ال يسمح لها باالقتراض من البنوك 

% 13 الصناعة/ عدم قيام البنوك بإقراض الشركات العاملة في القطاع 2.4  

% 12 عدم القدرة على تحمل الرسوم أو األتعاب 2.2  

% 11 أخرى  2.0  
 . واحد لالجابة كثر من خياريمكن اختيار أ *

 

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

 التزامات ا دون اللجوء ا مل االقتراض .

حصل  ع مل تمويل قد من املنشآت االقتصادية %( 10.2)وع مل الجانب اآلخر فإن ما نسبت  

  وبسؤال تلك السابم الربع  كان  في %(7.1و )مقارنة بنح 2019 من عام األول مصرفي خالل فترة الربع 

%( أن 33.9ظل  كما هي دون تغيير  بينما افاد ) بأن تكلفة التمويل%( ما ا 59.7) املنشآت أفاد نحو

%( كانتا في 41.5%( و )54.7) بما نسبت  مقارنة 2019من عام  األول خالل الربع  تكلفة التمويل ارتفع 

 (.5وهو ما يوضل  الشكل رقم ) الربع السابم ع مل التوا ي  
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 (5شكل رقم )

 2019 األول تقييم املنشآت لتكلفة التمويل خالل الربع 

 
 

 : الطاقة اإلنتاجية وخطة املنشأة املستقبلية

من املنشآت لدي ا خطط مستقبلية %( 41.5)إ مل أن ما نسبت   2019 األول الربع  تشير نتائج

  وهو ما يوضل  سابم الربع الفي  %( كان 47.1مقارنة بما نسبت  )لتوسعة الطاقة اإلنتاجية ألعمالها 

 (.6) الشكل رقم

 (6شكل رقم )

 نسبة املنشآت التي تخطط لتوسعة الطاقة االنتاجية ألعمالها

 2019 األول الربع 
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6.5% 

 ارتفعت
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 انخفضت

41.5% 
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 :الطاقة اإلنتاجية ألعمالهاخطة املنشأة املستقبلية لتوسعة 

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

تمثل نسبة  املقرات اللالية ال   تزاول في ا أعمالها توسعةإ مل  تاططاملنشآت ال    أنفنجد أعمالها  

 تاطط نحوالطاقة االنتاجية ألعمالها   و %( من املنشآت ال   لدي ا خطة مستقبلية لتوسعة 40.6)

إ مل  تاطط%( 22.3ونحو )  في قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي  جديدة فر الفتتاح أ%( 35.9)

باإلضافة إ مل وجود خطط لدى    االسدثمار في أةول األعمال مثل )املصانع  واملاازن  واآلالت واملركبات(

    شراكات جديدةأو في مجاالت  ل أو الدخو  جديدة فتتاح خطوط انتاجاتتمثل في األخرى بعض املنشآت 

 (.2وهو ما يوضل  الجدول رقم )

 (2جدول رقم )

 * خطة املنشأة املستقبلية لتوسعة الطاقة اإلنتاجية ألعمالها

 2019 األول الربع 
 

 عدد املنشآت خطة املنشأة املستقبلية
النسبة من إجمالي عدد املنشآت 

 خطة توسعة مستقبليةالتي لديها 

 % 40.6 102 املنشأة أعمال فيها تزاول  التي الحالية املقرات توسعة

 % 35.9 90 افتتاح فروع جديدة في قطر أو دول الخليج

 % 22.3 56 االستثمار في أصول األعمال مثل )املصانع، واملخازن، واآلالت واملركبات(.

 % 5.2 13 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 58.5فقد بلغ  ) 2019 األول استطال  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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 داء املنشآت االقتصاديةاملعيقة أل التحديات 

ها ءمن املنشآت االقتصادية تعاني من وجود تحديات تعوق أدا %(53.9) تشير النتائج إ مل أن نحو

 (.7الشكل رقم )في كما  سابم  في الربع الكان   %(49.2)مقارنة بما نسبت  

 (7شكل رقم )

 نسبة املنشآت التي تعاني من وجود تحديات تعوق أدائها

 2019 األول الربع 

 

اللصول ع مل في  ر يتأخيلي ا عدم كفاية الطلب   في  مثل ح النتائج أن أهم تلك التحديات توتوض

بمزيد من  هانوضلت باإلضافة ا مل مجموعة أخرى من التحديا ارتفا  تكلفة االيجاراتثم    املستحقات

 (.8في الشكل رقم )التفصيل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

53.9% 

46.1% 

 نعم

 ال
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 (8شكل رقم )

 * أهم التحديات التي تعوق أداء املنشآت االقتصادية

 2019 األول  الربع

 
 

 * يمكن اختيار أكثر من خيار واحد لإلجابة .
 

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

 

28.2 
26.7 

22.4 
20.2 

11.7 

8.6 8.0 
7.1 
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4.6 

3.7 3.1 
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 ملحق
 

 
ً
 2019 األول الربع  – املؤشر العام واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع األعمال -أوال

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 العاماملؤشر 

 23.4 34.0 13.5 املؤشر العام

 32.9 49.0 17.9 حجم االنتاج

 15.7 18.5 12.8 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 24.1 33.2 15.3 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 16.7 23.8 9.8 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 19.2 28.3 10.4 حجم العمالة

 32.1 50.9 14.7 معدالت الربحية

 

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

 2019 األول الربع  – املنشآت صغيرة الحجم -1

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 21.9 32.6 11.9 املؤشر العام

 29.9 47.8 13.4 حجم االنتاج

 14.6 15.3 14.0 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 20.7 29.9 11.8 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 16.5 24.0 9.3 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 17.9 27.3 8.8 حجم العمالة

 31.7 51.1 13.8 معدالت الربحية
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 2019 األول الربع  – املنشآت متوسطة الحجم  -2

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 25.1 35.6 15.0 املؤشر العام

 37.7 51.7 24.4 حجم االنتاج

 17.9 25.1 11.0 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 27.7 36.9 18.8 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 16.2 24.1 8.6 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 18.8 26.8 11.1 حجم العمالة

 32.1 49.0 16.3 معدالت الربحية

  
 

 2019 األول الربع  – املنشآت كبيرة الحجم  -3
 

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 27.2 37.2 17.7 املؤشر العام

 38.4 50.4 26.9 حجم االنتاج

 16.9 23.2 10.7 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 32.4 41.2 24.0 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 17.9 22.9 13.0 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 24.0 33.2 15.2 حجم العمالة

 33.6 52.2 16.3 معدالت الربحية
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ً
 لنشاط املنشأة - ثالثا

ً
 املؤشر العام واملؤشرات الفرعية لثقة مجتمع األعمال طبقا

 

 2019 األول الربع  – نشاط التعدين واستغالل املحاجر -1

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 21.8 27.3 16.5 املؤشر العام

 20.8 35.5 6.9 حجم االنتاج

 0.0 0.0 0.0 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 28.5 35.5 21.7 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 21.2 21.4 21.1 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 28.2 35.5 21.1 حجم العمالة

 31.9 35.5 28.3 معدالت الربحية

 

 2019 األول الربع  – نشاط الصناعة التحويلية  -2

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 21.8 32.1 12.1 املؤشر العام

 34.8 54.0 17.1 حجم االنتاج

 16.4 24.4 8.6 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 13.9 16.5 11.3 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 13.6 18.4 8.8 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 16.9 25.1 9.0 حجم العمالة

 35.1 54.1 17.5 معدالت الربحية
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 2019 األول الربع  – نشاط الكهرباء والغاز وإمدادات املياه -3

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 72.5 83.3 66.7 املؤشر العام

 100.0 100.0 100.0 حجم االنتاج

 100.0 100.0 100.0 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 44.9 0.0 100.0 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 44.9 100.0 0.0 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 44.9 100.0 0.0 حجم العمالة

 100.0 100.0 100.0 معدالت الربحية

 

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

 

 2019 األول الربع  – نشاط التشييد  -4

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 26.1 37.9 15.1 املؤشر العام

 36.6 57.8 17.1 حجم االنتاج

 12.8 15.1 10.5 املنتجات النهائيةحجم املخزون من 

 34.5 42.2 27.0 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 14.5 20.4 8.8 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 26.9 40.1 14.5 حجم العمالة

 31.3 51.8 12.5 معدالت الربحية
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 2019 األول الربع  – نشاط التجارة -5

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 21.9 30.6 13.5 املؤشر العام

 30.0 40.8 19.6 حجم االنتاج

 15.9 16.7 15.1 حجم املخزون من املنتجات النهائية

 21.5 29.8 13.5 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 17.2 24.5 10.1 أوامر الشراءحجم األعمال / حجم املبيعات / 

 16.3 24.5 8.3 حجم العمالة

 30.6 47.5 14.7 معدالت الربحية

 

 

 2019 األول الربع  – نشاط الخدمات  -6

 مؤشر الوضع الحالي املؤشر
مؤشر الوضع 

 املستقبلي
 املؤشر العام

 25.9 39.8 12.8 املؤشر العام

 33.6 52.0 16.5 حجم االنتاج

 ـ ـ ـ املنتجات النهائيةحجم املخزون من 

 25.2 39.4 11.8 أسعار املنتجات النهائية من السلع / أسعار الخدمات

 18.8 27.4 10.5 حجم األعمال / حجم املبيعات / أوامر الشراء

 18.7 26.8 11.0 حجم العمالة

 33.3 53.6 14.6 معدالت الربحية

 



ال ينطبقغير كافيةكافية

ال ينطبقأقلكما هو

أوامر الشراء املتعلقة بالصادرات8
ً
كافية جدا

أعلىمعدالت الربحية7

ال ينطبقأقلكما هو

ال ينطبقأقلكما هو

أعلىحجم العمالة6

أعلىمستويات أجور العاملين5

ال ينطبقغير كافيةكافية

ال ينطبقأقلكما هو

أوامر الشراء/ حجم املبيعات / حجم األعمال4
ً
كافية جدا

أعلىأسعار الخدمات/ أسعار املنتجات النهائية من السلع 3

كاف
ً
ال ينطبقمنخفض جدا

ال ينطبقأقلكما هو

حجم املخزون من املنتجات النهائية2
ً
كبير جدا

أعلىحجم اإلنتاج1

ال ينطبقغير كافية

من وجهة نظرك ، ماهي توقعاتك لوضع املنشأة خالل الربع القادم مقارنة بالربع الحالي من العام ؟. 2

أوامر الشراء املتعلقة بالصادرات8
ً
كافية جدا

كما هو

كافية

ال ينطبقأقل

ال ينطبقأقلكما هو

أعلىمعدالت الربحية7

أعلىحجم العمالة6

ال ينطبقأقلكما هو

ال ينطبقغير كافيةكافية

أعلىمستويات أجور العاملين5

أوامر الشراء/ حجم املبيعات / حجم األعمال4
ً
كافية جدا

ال ينطبقأقلكما هو

كاف
ً
ال ينطبقمنخفض جدا

أعلىأسعار الخدمات/ أسعار املنتجات النهائية من السلع 3

حجم املخزون من املنتجات النهائية2
ً
كبير جدا

أقلكما هو أعلىحجم اإلنتاج1

قيم وضع املنشأة خالل الربع الحالي من العام مقارنة بالربع السابق ؟. 1

ال ينطبق

.(أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر  )الشهور = الربع الرابع من العام *  

.(يناير ، فبراير ، مارس  )الشهور = الربع األول من العام *  

.(يوليو ، أغسطس ، سبتمبر   )الشهور = الربع الثالث من العام *  

.هو الربع الذي يقع فيه الشهر الذي تمت تعبئة هذه اإلستمارة فيه:  الربع الحالي*  

.هو الربع السابق للربع الذي يقع فيه الشهر الذي تمت تعبئة هذه اإلستمارة فيه:  الربع السابق*  

.هو الربع التالي للربع الذي يقع فيه الشهر الذي تمت تعبئة هذه اإلستمارة فيه:  الربع القادم*  

.(أبريل ، مايو ، يونيو  )الشهور = الربع الثاني من العام *  

 استمارة قياس الرأي
 حول ثقة مجتمع األعمال لدولة قطر



( 5إنتقل إلى س  )    ال( 6 ثم إلى س 4إنتقل إلى س  )   نعم 

ماهو تقييمك إزاء تكلفة التمويل خالل الربع الحالي من العام ؟. 4

انخفضتكما هيارتفعت

.امتالك أرصدة داخلية كافية

(يمكن اختيار أكثر من خيار  )  ماهي أسباب عدم حصول املنشأة على تمويل مصرفي ؟ . 5 

أخرى ، حدد

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

هل حصلت املنشأة على أي نوع من التمويل املصرفي خالل الربع الحالي من العام ؟. 3

.الصناعة/ عدم قيام البنوك بإقراض الشركات العاملة في القطاع 

.التزام اضافي/ اعتبار التمويل املصرفي عبء 

.مركز املنشأة املالي اليسمح لها باالقتراض من البنوك

.عدم القدرة على تحمل الرسوم أو االتعاب

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

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

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

كيف كان االتجاه العام التنافس ي للمنشأة في السوق املحلية خالل الربع الحالي من العام ؟. 6

تراجعكما هوتحسن

من وجهة نظرك ماهو معدل استغالل املنشأة للطاقة اإلنتاجية املتاحة خالل الربع الحالي من العام ؟. 7

من الطاقة املتاحة% 

هل تخطط املنشأة إلى توسعة الطاقة اإلنتاجية ألعمالها ؟. 8

( 10إنتقل إلى س  )    ال( 11 ثم إلى س 9إنتقل إلى س  )    نعم

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

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

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

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

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

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



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

 ؟. 11
ً
بصفة عامة ، هل إنتاج املنشأة موجه للسوق الداخلي أم الخارجي ، أم السوقين معا

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

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

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

أخرى ، حدد

(14إنتقل إلى س ) السوق الداخلي
ً
السوقين معا السوق الخارجي

ماهي نسبة اإلنتاج التي تم تصديرها خالل الربع الحالي من العام ؟ . 12 

من حجم اإلنتاج% 

(يمكن اختيار أكثر من خيار  )   صف لنا خطة املنشأة املستقبلة ؟. 9 

.توسعة املقرات الحالية التي تزاول فيها أعمال املنشأة

.(املصانع ، املخازن ، اآلالت واملركبات  )االستثمار في أصول األعمال مثل 

.افتتاح أفرع جديدة في قطر أو دول الخليج

أخرى ، حدد

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

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

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

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

(يمكن اختيار أكثر من خيار  )   ملاذا ال تخطط املنشأة إلى توسعة الطاقة اإلنتاجية ألعمالها ؟. 10 

.عدم مواءمة أو استقرار ظروف السوق

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

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

.االستثمارية الرأسمالية الالزمة/ عدم توفر املوارد املالية 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

هل كانت هنالك تحديات تعوق أداء املنشأة خالل الربع الحالي من العام ؟. 15

النعم

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

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

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

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

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

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

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

(يمكن اختيار أكثر من خيار  )   ماهي أهم األسواق لصادراتك ؟. 13 

.دول مجلس التعاون الخليجي

.بقية الدول العربية

بقية الدول األوروبية

.دول اإلتحاد األوروبي

.الدول اآلسيوية ، عدا الدول العربية

أخرى ، حدد

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

.الواليات املتحدة األمريكية

.الدول املحيطة

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

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

بقية الدول األمريكية

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

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

.الدول األفريقية ، عدا الدول العربية

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

(يمكنك ذكر أكثر من معوق  ) من وجهة نظرك ، ماهي أهم معوقات نفاذ املنتجات القطرية إلى األسواق الخارجية ؟ . 14 

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

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

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



 

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

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

هل توافق على قيامنا باستيفاء هذا االستبيان في املرات القادمة من خالل البريد اإللكتروني

النعم

.تكلفة الحصول على املواد الخام

.تكلفة النقل والشحن والتخزين

.الرسوم الحكومية

.صعوبة الحصول على املواد الخام

.الحصول على األراض ي وتسجيل العقار واألعباء الضريبية

.األعباء الجمركية

.القيود والعوائق التشريعية

.الروتين

.تكلفة اإليجار

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

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

أخرى ، حدد

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

(املرافق  )تكلفة الخدمات 

.نقص األيدي العاملة

.املنافسة

.تأخير في تحصيل املستحقات

.عدم االستقرار السياس ي في املنطقة

.أو املعدات/عدم كفاية املواد و

.قيود مالية

(يمكن اختيار أكثر من خيار  ) ماهي التحديات الرئيسية التي كانت تعوق أداء املنشأة خالل الربع الحالي من العام ؟. 16 

:البريد االلكتروني 

.عدم كفاية الطلب
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