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Preface تمهيد 
 

 
This is the seventh issue of the quarterly publication, “Window on 
Economic Statistics of Qatar”, covering  data relating to the fourth quarter 
(Q4) 2013.  

 
 قطر " لةدولنافذة على االحصاءات االقتصادية  من المنشور الفصلي " بعهذا هو العدد السا
 . 3102لسنة  رابعالفصل الوهو يغطي بيانات 

The main objective of the publication is to provide our users: government, 
businesses, students, researchers, and the public at large, the latest 
information on the economic performance of the country.  

الهدف الرئيسي لهذا المنشور هو تزويد كافة مستخدمي بياناتنا من جهات حكومية 
 األداءوالجمهور بوجه عام بأحدث المعلومات حول وطالب ومؤسسات تجارية وباحثين 

 .االقتصادي للدولة

In order to respond to the increasing demand for short term statistics from 
a diverse range of users, it was deemed necessary to assemble all the latest 
information on the economy, in a single handy document.  

 ةمتنوع ةالمدى من قبل مجموع ةومن أجل االستجابة للطلب المتنامي على االحصاءات قصير
ات الحديثة المتعلقة باالقتصاد المعلوم ةمن مستخدمي البيانات فقد ارتأينا ضرورة تجميع كاف

  .في متناول اليد ةواحد ةفي وثيق

This report is a translation into action of two of our strategic goals: هدافنا االستراتيجية:     أعملية الثنين من  ةإن هذا المنشور هو ترجم 

1. To satisfy user needs for quality statistical information in support of 
evidence-based policy formulation and to monitor development progress 
adhering to best international practices. 

2. To raise statistical literacy and promote correct use of statistics in the 
country.  

دعما  العالية الحصول على المعلومات اإلحصائية ذات الجودة. تلبية احتياجات المستخدم في 0
لصياغة السياسات المبنية على األدلة ورصد التقدم المحرز ملتزمين في ذلك بأفضل 

 الممارسات على المستوى الدولي .
 . االرتقاء بالمعرفة اإلحصائية وتشجيع االستخدام السليم لإلحصاءات في البالد . 3

We do hope that the content of this report proves useful to a wide range of 
users. We depend on the cooperation of our data suppliers and sources to 
produce good quality indicators and aggregates. The quality of the official 
statistics depends to a great extent on the quality of the information 
provided to us. We would like to take this opportunity and extend our 
thanks and gratitude to all those who are regularly supplying us with 
information. 

مستخدمي البيانات. من واسعة  ةذا التقرير مفيدة لمجموعننا نأمل أن تكون محتويات هإ
صدار مؤشرات إالبيانات في  ينعتمد على التعاون والعمل سويا مع مصادر ومزود ونحن

أن جودة االحصاءات الرسمية تعتمد الى حد ، مع األخذ باالعتبار  جيدة ةومجاميع ذات نوعي
نود اغتنام هذه الفرصة لتقديم  ، البيانات التي يتم تزويدنا بها. ايضا ةوجود ةكبير على نوعي

  .منتظمة ةالجهات التي تزودنا بالمعلومات بصور ةمتنان لكافالشكر واال

 

Dr. Saleh Bin Mohammed Al-Nabit 
Minister of Development Planning and Statistics 

 النابت حممد بن صاحل. د

 واإلحصاء التنموي التخطيط وزير
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 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

Ministry of Development Planning and Statistics 

 
 
 
 
 

  

“Window on Economic Statistics of Qatar” is a statistical publication of the 
Ministry of Development Planning and Statistics, distributed on 
complimentary basis without any liability arising from any use of the 
information contained. 

دولة  قطر" كتيب إحصائي تصدره وزارة التخطيط ل"نافذة على اإلحصاءات  االقتصادية 
التنموي واإلحصاء، ويوزع مجاناً دون أدنى مسؤولية ناتجة عن استخدام البيانات الواردة 

 ه.في

This publication can be downloaded from:  الكتيب من الموقعيمكن تحميل هذا 
www.qsa.gov.qa or www.mdps.gov.qa 

 

 

http://www.qsa.gov.qa/
http://www.mdps.gov.qa/
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Introduction مقدمة 
 

 
Official statistics are increasingly being recognized as a strategic tool for 
development, and are being widely used by all types of users, in particular, 
by policy- decision makers for monitoring purposes as well as for evidence-
based decisions. In order to respond to the growing demand for data on 
national accounts, foreign trade and prices, the Economic Statistics 
Department (ESD) has, as from October 2012, started the publication of a 
new report entitled “ Window on Economic Statistics of Qatar”. This report 
will be published on a quarterly basis, with a lag of four months following 
the reference quarter. 

 
ستراتيجية للتنمية ويجرى استخدامها ا ةتعتبر االحصاءات الرسمية وعلى نحو متزايد أدا

السياسات  يعلى نطاق واسع من قبل جميع أنواع المستخدمين وعلى وجه الخصوص صانع
. ومن أجل  األدلةتخاذ القرارات القائمة على إوالقرارات بهدف الرصد والمتابعة  فضال عن 

ن إف، واألسعاراالستجابة للطلب المتزايد على بيانات الحسابات القومية والتجارة الخارجية 
االحصاءات االقتصادية شرعت في نشر تقرير جديد بعنوان  "نافذه على االحصاءات  ةدارإ

وسيتم نشر هذا التقرير على أساس .  3103أكتوبر قطر "  اعتبارا من  لدولةاالقتصادية 
 .أشهر من الفصل المرجعي  بعد أربعةويصدر  ،صليف

  
The main objective of this quarterly publication is to collate in one document 
all the latest statistics relating to key economic variables, and with the help 
of graphs and charts, to inform all of the most recent development taking 
place at the total economy level and at the sectorial level. Data are presented 
in a clear and user- friendly way to enable better interpretation and better 
understanding. 
 

ن الهدف الرئيسي من هذا المنشور الفصلي يتمثل في تجميع أحدث االحصاءات المتعلقة إ
التطورات  ةاح كافضيإلوذلك  ،بالمتغيرات االقتصادية الرئيسية مدعما  بالرسوم البيانية

الجارية على مستوى االقتصاد الكلي وكذلك على المستوى القطاعي . تعرض البيانات 
االستخدام لتمكين المستخدمين للوصول الى تفسير وفهم أفضل  ةوسهل ةبطريقة واضح

 .للبيانات

There is a range of economic indicators that can be used to feel the pulse of 
the economy in terms of evolution and growth. Some of the indicators that 
are most closely watched and used  are: 
 

1. GDP growth rate in volume terms. 
2. Price trends as measured by the CPI. 
3. Current account balance as % of GDP. 
4. Government fiscal balance. 

 من لجس نبض االقتصاد ستخدامهاإالتي يمكن هنالك مجموعة من المؤشرات االقتصادية 
ستخدامها عن قرب إن بعض المؤشرات التي يتم مراقبتها وكما و إ ،والنمو التطور حيث

 :تتمثل في
 . الحقيقي اإلجماليج المحلي اتمعدل نمو الن .0
 . قياسا على مؤشر أسعار المستهلك توجهات األسعار .3
 . سبة من الناتج المحلي اإلجماليكن ميزان الحساب الجاري .2
 . الحكومة ةميزان مالي .4
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Layout of Report المخطط العام للتقرير 

 
The Report contains three parts:  
 Part 1 contains a Dashboard and tables on selected macro- economic 

aggregates and indicators. 

 Part 2 presents an analysis of the latest statistics published by the 

Economic Statistics Department (ESD).  

 Part 3 contains article(s) on selected themes(s)  and topics(s). 

 يحتوي التقرير على ثالثة أجزاء
 مؤشرات مختارة حول االقتصاد  وجداول لمجاميع ومعلومات  ةالجزء األول ويحتوي على لوح

 .الكلي

  التي قامت بنشرها إدارة اإلحصاءات االقتصاديةحصاءات اإلالجزء الثاني ويقدم تحليال ألحدث. 
 

  مقالة )أو مقاالت( حول موضوع )أو مواضيع( مختارةالجزء الثالث ويتضمن. 
 

 

 

Status of Data ية البياناتعوض 

 
In order to balance timeliness and quality, statistics relating to the latest 
period are often estimated using some assumptions. "Preliminary" is used 
to describe the first released version of a series, and "Provisional", to 
describe subsequent versions prior to the final amendment. 
Users should take note of the status of the data which could be either : 
“Preliminary”, “Revised ” or “Final".  

 

ما يتم تقدير اإلحصاءات  ةنه عادإف ،جل تحقيق التوازن بين حسن التوقيت والنوعيةأمن 
تم تتقديرات ك. ويتم إصدارها بادئ األمر عن طريق بعض االفتراضات ةخر فترآالمتعلقة ب
من ثم يشار إليها و ،وهي تستخدم لوصف البيانات حال إصدارها ةكتقديرات أولي إليهااإلشارة 

 ةإضافيأي معلومات كبيانات معدلة وهي تصف البيانات بعد مراجعتها وتعديلها في ضوء 
 . ة( نقحمي الالنهائية )أوصوالً إلى البيانات ة وجديد

و وضعية البيانات حيث أنها يمكن أن  ةيتوجب على المستخدمين أتخاذ الحيطة فيما يتعلق بحال
 " " أو " تقديرات نهائية مراجعة" أو "  ةتكون "تقديرات أولي
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 الرئيسية وأهم مؤشرات االقتصاد الكلي البياناتلوحة :  األول اجلزء

Part 1: Dashboard and Main Macro-Economic Indicators 
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 1013-1011: لوحة البيانات الرئيسية : أداء االقتصاد القطري مقارنة مع المناطق األخرى لألعوام  1جدول 

Table 1:Dashboard: Qatar Economic Performance Compared With Other Regions, 2011-2013 

Regions Countries /  

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 % الحقيقي

Real GDP Growth Rate 
% 

%معدل التضخم
(0)

 
Inflation Rate%

(1)
  

ميزان الحساب الجاري 
كنسبة إلى الناتج المحلي 

 اإلجمالي
Current Account 

Balance as % of GDP 

 ليماقألا الدول /

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Qatar 13.0 6.1* 6.5 1.9 1.9 3.1 30.6 32.7 30.9 قطر 

World  3.9   3.2   2.9   4.8   4.0   3.8  n/a n/a n/a العالم 

Advanced economies  1.7   1.5   1.2   2.7   2.0   1.4  -0.1 -0.1 0.1 االقتصادات المتقدمة 

Emerging markets and developing 
economies 

 االقتصادات الناشئة والنامية 0.8 1.4 1.6  6.2   6.1   7.1   4.5   4.9   6.2 

Central and Eastern Europe  5.4   1.4   2.3   5.3   5.8   4.1  -6.3 -4.3 -4.4 وسط وشرق أوربا 

Developing Asia  7.8   6.4   6.3   6.3   4.7   5.0  0.9 0.9 1.1 الدول اآلسيوية النامية 

Latin America and the Caribbean  4.6   2.9   2.7   6.6   5.9   6.7  -1.4 -1.9 -2.4 أمريكا الالتينية و الكاريبي 

Middle East and North Africa  3.9   4.6   2.1   9.2   10.8   12.3  14.3 13.2 10.3 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

Sub-Saharan Africa  5.5   4.9   5.0   9.3   9.0   6.9  -1.4 -3.0 -4.0 أفريقيا جنوب الصحراء 

1 – For Qatar, this is the annual average change in CPI. 
* Revised   

 

 .معدل التغير السنوي لمؤشر اسعار المستهلك  متوسطبالنسبة لقطر هو   -1
 ة .* مراجع

Sources: IMF World Economic Outlook, October 2013 and Ministry of Development 
Planning and Statistics (MDPS) 

، وزارة التخطيط التنموي  3112آفاق االقتصاد العالمي، اكتوبر ، مصادر: صندوق النقد الدولي 
 (MDPS)واالحصاء 

n/a not applicable n/a  =الينطبق 
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Table 2 : Quarterly Main Macro-Economic Indicators, 2012-2013  3102-3103: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  3جدول 

National accounts and Prices           الحسابات القومية واألسعار 

1 GDP at current prices Mn QR 736,918 172,899 168,049 172,346 178,104 187,457 176,720 184,263 188,478 مليون ر.ق 
 باألسعارالناتج المحلي اإلجمالي 

 الجارية

2 
GVA Mining and 
Quarrying at current 
prices 

Mn QR 401,217 102,374 96,639 95,978 97,725 107,501 95,094 98,928 99,693 مليون ر.ق 
إجمالي القيمة المضافة للقطاع 

 الجارية باألسعارالتعديني 

3 
GVA Non- Mining  at 
current prices 

Mn QR 335,702 70,524 71,411 76,367 80,379 79,956 81,626 85,336 88,785 مليون ر.ق 
إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير 

 الجارية باألسعارالتعديني 

4 
GDP nominal (Y-o-Y) 
percentage change 

%  6.6   23.2   9.6   6.5   9.5   8.4   5.2   6.9   5.8  % 
التغير النسبي السنوي للناتج المحلي 

 اإلجمالي األسمى

5 
Real GDP (Y-o-Y) 
growth rate  

% 6.5 7.2 5.4 4.3 7.7 6.9 6.7 6.9 5.6 % 
معدل النمو السنوي للناتج المحلي 

 اإلجمالي الحقيقي

6 
Real GVA of  Mining 
and Quarrying Sector  
(Y-o-Y) growth rate  

% 0.1 5.9 0.8 -1.4 0.1 0.3 -0.3 1.4 -1.1 % 
القيمة  إلجمالي الحقيقيمعدل النمو 

 المضافة في القطاع التعديني

7 
Real GVA of Non-
Mining Sectors (Y-o-Y) 
growth rate  

% 11.4 8.2 9.4 8.9 13.8 12.3 12.2 10.9 10.4 % 

 إلجماليمعدل النمو السنوي الحقيقي 
المضافة في القطاع غير  القيمة

 التعديني

8 CPI (2007=100) 
 

114.4 109.8 110.2 111.4 112.4 113.5 114.1 114.6 115.5   
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

(3112  =011) 

9 
CPI (Y-o-Y) Percentage 
change 

% 3.1 1.2 1.3 2.4 2.6 3.4 3.5 2.9 2.8 % 
التغير النسبي السنوي ألسعار 

 المستهلك

10 PPI (2006=100) 
 

171.2 177.5 169.9 165.7 170.2 177.0 166.2 168.6 173.0   
 الرقم القياسي ألسعار المنتج

(3112  =011) 

11 
PPI (Y-o-Y) Percentage 
change 

% 0.2 19.5 3.6 0.4 4.2 -0.3 -2.2 1.8 1.6 % 
النسبي السنوي في أسعار  التغير
 المنتج

12 
GDP Deflator (Y-o-Y) 

Percentage change 
% 0.1 15.0 3.9 2.1 1.7 1.4 -1.5 0.0 0.3 % 

التغير النسبي السنوي لمكمش الناتج 
 المحلي اإلجمالي

*Revised  ** Preliminary                        * ارقام اولية**   راجعةم  

Details Unit 2013** 
2012* 2013** 

 التفاصيل الوحدة
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4 
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Table 2 (cont.) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators, 2012-2013  3102-3103: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  )تابع(3جدول 

 Public Finance (January-December)         ديسمبر( -المالية العامة )يناير 

13 Government Revenue Mn QR N/A 53,995 11,020 135,326 51,518 79,585 17,081 101,398 145,994 اإليرادات الحكومية ليون ر.قم 

14 
Government 
Expenditure 

Mn QR N/A  44,715  29,517 40,764 43,346  64,582   41,519   51,721  46,837 اإلنفاق الحكومي مليون ر.ق 

15 Fiscal Balance Mn QR N/A 9,280 -18,497 94,562 8,172 15,003 -24,438 49,677 99,157 الميزان المالي مليون ر.ق 

16 
Fiscal Balance as % 
GDP 

% N/A 5.4 -11.0 54.9 4.6 8.0 -13.8 27.0 52.6 % 
الميزان المالي إلى نسبة 

 الناتج المحلي اإلجمالي

Balance of Payments          
 

 ميزان المدفوعات

17 Exports of Goods (fob)  Mn QR 498,450 121,149 119,977 122,483 120,456 131,266 122,270 123,976 120,938 فوب(صادرات السلع  مليون ر.ق(  

18 Imports of Goods (fob)  Mn QR 114,568 28,435 31,995 23,787 27,848 28,316 28,373 29,201 28,678 فوب(واردات السلع  مليون ر.ق(  

19 
Trade Balance of Goods 
(17-18) 

Mn QR 383,882 92,714 87,982 98,696 92,608 102,950 93,897 94,775 92,260 مليون ر.ق 
 السلعي الميزان التجاري

(02 -01) 

20 
Current Account 
Balance (CAB) 

Mn QR 227,816 54,770 54,421 66,598 50,005 67,844 56,099 52,692 51,181 الحساب الجاري مليون ر.ق 

21 CAB as % GDP % 30.9 31.7 32.4 38.6 28.1 36.2 31.7 28.6 27.2 % 
نسبة الحساب الجاري إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي

22 
Change in Reserves 
(negative means Increase ) 

Mn QR -32,994 -17,872 -15,039 -41,444 15,826 -18,964 7,787 -12,111 -9,706 مليون ر.ق 
 التغيير في االحتياطيات

 السالب يعيني زيادة()

*Revised  ** Preliminary  
 

          
 ارقام اولية **   راجعةم *
 

Details Unit 2013** 
2012* 2013** 

 التفاصيل الوحدة
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
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Table 2 (cont.) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators, 2012-2013  3102-3103: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  )تابع(3جدول 

Financial Indicators         المؤشرات المالية 

23 Money supply (M1) Mn QR 105,931 86,054 89,168 90,076 90,939 99,326 110,742 110,340 105,931 (0عرض النقد )م مليون ر.ق 

24 
M1 (Q-o-Q) percentage 
change 

 0م التغير النسبي الفصلي % 4.0- 0.4- 11.5 9.2 1.0 1.0 3.6 5.1  %

25 
Total commercial 
banks credits 

Mn QR 533,075 384,622 431,137 450,704 476,886 478,284 497,770 509,404 533,075 إجمالي ائتمان البنوك التجارية مليون ر.ق 

26 
Total commercial bank 
deposits 

Mn QR 514,804 327,183 351,576 400,441 417,337 444,944 494,432 497,800 514,804 إجمالي ودائع البنوك التجارية مليون ر.ق 

27 
Number of companies 
listed on Qatar 
Exchange (QE) 

No. 42 42 42 42 42 42 42 42 42 عدد 
عدد الشركات المدرجة في 

 بورصة قطر

28 
Qatar Exchange Index 
(QEI) 

 مؤشر بورصة قطر  10,380 9,608 9,276 8,578 8,359 8,510 8,123 8,791 10,380 

29 
QEI (Q-o-Q) 

percentage change 
%  0.1 -7.6 4.8 -1.8 2.6 8.1 3.6 8.0 % 

النسبي الفصلي لمؤشر  التغيير
 برصة قطر

30 Market capitalization Mn QR 555,606 463,346 446,101 468,216 459,884 469,528 510,993 524,053 555,606 مليون ر.ق 
القيمة السوقية لألسهم 

 المدرجة في السوق

*Revised  ** Preliminary  
Y-o-Y change over corresponding quarter previous year. 
 
 Q-o-Q change over previous quarter. 
 
Sources: Qatar Central Bank (QCB), Quarterly Statistical Bulletin, March  2014 

Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

 ارقام اولية **   راجعةم *
 السنوي يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة .التغير 

 التغير الفصلي يشير إلى التغير مقارنة بالفصل السابق .
 

 3114 مارسالمصادر : مصرف قطر المركزي ، نشرة اإلحصاءات الفصلية . 
 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء .             

 
 
 

Details Unit 2013** 
2012* 2013** 

 التفاصيل الوحدة
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
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Table 3 : Annual Main Macro-Economic Indicators 2007-2013  3102 - 3112السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي  المؤشرات:  2جدول 
 

Details Unit 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013** التفاصيل الوحدة 

National accounts and Prices              الحسابات القومية واألسعار 

1 
Gross Domestic Product 
(GDP) current prices 

Mn QR 290,152 419,583 355,986 455,445 618,089 691,398 736,918 مليون ر.ق 
الناتج المحلي اإلجمالي 

 باألسعار الجارية

2 
Net primary income from 
abroad  

Mn QR -15,430 -24,614 -34,262 -47,115 -48,306 -44,154 -44,154 صافي الدخل األولي من الخارج مليون ر.ق 

3 
Gross National Income 
(GNI) (1+2) 

Mn QR 274,721 394,968 321,724 408,330 569,783 647,244 692,764 (3+0) الدخل القومي اإلجمالي مليون ر.ق 

4 
Net current transfers from 
abroad 

Mn QR -13,779 -18,270 -21,247 -41,362 -46,048 -52,711 -52,711 مليون ر.ق 
صافي التحويالت الجارية من 

 الخارج

5 
Gross National 
Disposable Income (GNDI) 
(3+4) 

Mn QR 260,943 376,699 300,477 366,968 523,735 594,533 640,053 مليون ر.ق 
 إجمالي الدخل القومي المتاح

(2+4) 

6 
Population (mid-year 
estimate) 

No. 1,226,210 1,448,479 1,638,626 1,715,098 1,732,717 1,832,903 2,003,700   السكان منتصف العام 

7 GDP per capita (1/6) 000 QR 237 290 217 266 357 377 368 الف ر.ق 
نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 (2÷0) اإلجمالي

8 
Final Consumption 
Expenditure 

Mn QR 85,719 107,372 124,275 137,335 156,913 177,210 197,134 اإلنفاق االستهالكي النهائي مليون ر.ق 

9 Household Consumption Mn QR 49,729 64,676 68,623 73,646 79,906 87,682 98,874 االستهالك العائلي مليون ر.ق 

10 Government Consumption Mn QR 35,990 42,696 55,652 63,689 77,007 89,527 98,260 االستهالك الحكومي مليون ر.ق 

11 
Gross Capital Formation 
(GCF) 

Mn QR 133,518 172,524 152,946 143,011 177,621 193,153 215,251 إجمالي التكوين الرأسمالي مليون ر.ق 

12 
Gross Domestic 
Saving(GDS) (1-8) 

Mn QR 204,433 312,211 231,711 318,110 461,176 514,189 539,784 مليون ر.ق 
 االدخار المحلي اإلجمالي

(0-1) 

13 
Gross National Saving 
(GNS) (5-8) 

Mn QR 175,224 269,327 176,202 229,633 366,822 417,324 442,919 مليون ر.ق 
 االدخار القومي اإلجمالي

(5-1) 

* Revised  ** Preliminary         ارقام اولية  راجعة* م **  
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Table 3 (cont.): Annual Main Macro-Economic Indicators 2007- 2013  3102 - 3112)تابع( : المؤشرات السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي  2جدول 

Details Unit 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013** التفاصيل الوحدة 

National accounts and Prices               

 

 الحسابات القومية واألسعار

14 GDP Growth Rate (Real)  % 18.0 17.7 12.0 16.7 13.0 6.1 6.5 % 
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 الحقيقي

15 
Growth Rate  Mining 
Sector 

 معدل نمو القطاع التعديني % 0.1 1.3 15.6 28.9 4.5 13.2 13.8 %

16 
Growth Rate Non-
Mining Sector 

 معدل نمو القطاع غير التعديني % 11.4 10.1 10.9 8.6 17.6 21.3 21.6 %

17 
Investment Rate (GCF 
as % GDP) 

% 46.0 41.1 43.0 31.4 28.7 27.9 29.2 % 

معدل االستثمار )نسبة التكوين 
الرأسمالي اإلجمالي إلى الناتج 

 المحلي اإلجمالي(

18 
Saving Rate (GNS as % 
GDP) 

 معدل االدخار % 60.1 60.4 59.3 50.4 49.5 64.2 60.4 %

19 CPI (2007=100)   100.0 115.2 109.5 106.9 108.9 111.0 114.4   
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

(3112  =011) 

20 CPI (Y-o-Y change)  % 13.6 15.2 -4.9 -2.4 1.9 1.9 3.1 % 
التغيير معدل )الرقم القياسي 

 السنوي(

21 PPI (2006=100)   111.2 149.1 99.9 119.0 160.2 170.8 171.2   
الرقم القياسي ألسعار المنتج 

(3112  =011) 

22 
PPI (year-on-year) 
change 

 التغير السنوي في أسعار المنتج % 0.2 6.6 34.6 19.2 33.0- 34.1 11.2  %

23 
GDP deflator (year-on-
year) change 

%  11.0 22.9 -24.2 9.6 20.1 5.4 0.1 % 
التغير السنوي لمكمش الناتج 

 المحلي اإلجمالي

Public Finance (January-December)              ديسمبر( –المالية العامة )يناير  

24 Government Revenue  Mn QR 117,850 136,278 142,989 142,774 206,711 251,859 344,058 اإليرادات الحكومية مليون ر.ق 

25 
Government 
Expenditure  

Mn QR 84,900 97,422 94,331 120,223 174,961 158,342 204,659 اإلنفاق الحكومي مليون ر.ق  

26 Fiscal Balance (24-25) Mn QR 32,950 38,856 48,658 22,551 31,750 93,517 139,399 (35-34) الميزان المالي  مليون ر.ق 

* Revised  ** Preliminary         ارقام اولية  راجعة* م **  
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Table 3 (cont.): Annual Main Macro-Economic Indicators 2007- 2013  3102 - 3112)تابع( : المؤشرات السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي  2جدول 

Details Unit 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013** التفاصيل الوحدة 

 

Balance of Payments                   ميزان المدفوعات 

27 
Exports (goods and 
services) 

Mn QR 174,896 257,466 182,034 283,232 442,960 520,120 539,123 صادرات )سلع وخدمات( مليون ر.ق 

28 
Imports (goods and 
services) 

Mn QR 103,981 117,779 103,269 108,171 159,405 199,084 214,590 واردات )سلع وخدمات( مليون ر.ق 

29 Trade Balance (27-28) Mn QR 70,915 139,688 78,764 175,061 283,555 321,036 324,533 (31-32الميزان التجاري ) مليون ر.ق 

30 
Current Account 
Balance 

Mn QR 41,706 96,804 23,255 86,622 189,200 225,732 227,816 ميزان الحساب الجاري مليون ر.ق 

31 
Overall Balance of 
Payments 

Mn QR 14,145 -1,623 30,258 44,393 -52,211 58,529 32,994 ميزان المدفوعات مليون ر.ق 

Financial Indicators            المؤشرات المالية 

32 
Growth rate of Money 
supply(M1) 

 معدل نمو عرض النقد % 16.5 11.1 19.8 28.7 4.4 24.9 21.6 %

33 
Credits to private 
sector 

Mn QR 110,427 160,218 177,459 190,862 227,525 258,332 293,330 االئتمان للقطاع الخاص مليون ر.ق 

34 Total Deposits Mn QR 162,841 198,050 224,840 277,107 343,777 417,337 514,804 إجمالي الودائع مليون ر.ق 

35 
Securities Market 
(QE) Index 

  9,580 6,886 6,959 8,682 8,779 8,359 10,380   
مؤشر سوق األوراق المالية 

 )بورصة قطر(

36 Market capitalization Mn QR 347,695 279,038 320,081 450,203 457,352 459,884 555,606 مليون ر.ق 
القيمة السوقية لألسهم 

 المدرجة في السوق

* Revised  ** Preliminary         ارقام اولية  راجعة* م **  

Sources: Qatar Central Bank Quarterly Statistics Bulletin December 2013 and 
Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS). 

ووزارة  ، 3112 ديسمبرنشرة اإلحصاءات الفصلية  –المصدر: مصرف قطر المركزي   
 التخطيط التنموي واالحصاء
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Table 4: Overview of Balance of Payments 2008 - 2013 3102 - 3111 المدفوعات ميزان على عامة نظرة:  4 جدول  
Values: Million  Q.R       

  
 قطريالقيمة : مليون لاير 

Accounts 2008 2009 2010 2011 2012 2013* حسابات 

A - Current Accounts 96,804  23,255  86,622  189,200  225,732  227,816  الحساب الجاري -أ 

Goods 153,507  93,019  196,099  318,037  371,938  383,882 السلع 

Exports  ( F. O. B. ) 244,999  174,745  272,309  416,047  484,003  498,450 )الصادرات )فوب 

Imports ( F. O. B. ) -91,492 -81,726 -76,210 -98,010 -112,065 -114,568 )الواردات )فوب 

Services -13,819 -14,255 -21,000 -34,482 -50,902 -59,349 الخدمات 

Services (Credit) 12,468  7,288  10,961  26,913  36,117  40,673 )الخدمات )دائن 

Travel 529  650  2,124  4,257  10,400  12,581 سفر 

Transportation 7,259  5,765  6,378  14,300  17,004  20,400 نقل 

Others 4,680  873  2,459  8,356  8,713  7,693 أخرى 

Services (Debit) -26,287 -21,543 -31,961 -61,395 -87,019 -100,022 ( يدمالخدمات)ن 

Travel -5,288 -1,752 -1,959 -6,579 -20,560 -24,082 سفر 

Transportation -12,281 -14,195 -20,960 -35,837 -35,991 -37,294 نقل 

Others -8,718 -5,596 -9,042 -18,979 -30,468 -38,646 أخرى 

 Preliminary*               * ارقام أولية.
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Table 4 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2008 - 2013 3102 - 3111 المدفوعات ميزان على عامة نظرة:  )تابع( 4 جدول  

Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Accounts 2008 2009 2010 2011 2012 2013* حسابات 

Income -24,614 -34,262 -47,115 -48,306 -44,134 -41,224 الدخل 

Income (Credit) 5,646  3,594  8,698  22,445  23,726  23,264 دائن( الدخل( 

Compensation of employees 21  44  0  0  0  0 العاملين تعويضات 

Investment income 5,625  3,550  8,698  22,445  23,726  23,264 دخل االستثمار 

Income (Debit) -30,260 -37,856 -55,813 -70,752 -67,860 -64,488 ن(يدم) الدخل 

Compensation of employees -247 -326 -380 -475 -473 -513 العاملين تعويضات 

Investment income -30,013 -37,530 -55,433 -70,277 -67,387 -63,975 دخل االستثمار 

Current Transfers -18,270 -21,247 -41,362 -46,048 -51,170 -55,493 التحويالت الجارية 

Credit 12,402  7,913  14,651  6,498  7,172  4,064 دائن 

Debit -30,672 -29,160 -56,013 -52,546 -58,342 -59,557 مدين 

of which workers' remittance -19,546 -25,827 -29,577 -37,543 -37,430 -40,550  تحويالت العاملينمنها 

B. Capital  & Financial Account -87,308 2,197  -38,868 -227,805 -162,001 N/A  يلاوالم يمالالرأس حسابال -ب 

Capital  Account -4,949 -6,538 -7,489 -13,121 -22,631 -17,403 الحساب الرأسمالي 

Financial Account -82,359 8,735  -31,379 -214,685 -139,370 -180,967  الماليالحساب 

Direct Investment N/A N/A N/A -22,256 -5,508 -32,257 االستثمار المباشر 

Abroad N/A N/A N/A -21,940 -6,698 -29,198 في الخارج 

In Qatar N/A N/A N/A -316 1,190  -3,059 في قطر 

 Preliminary*               * ارقام أولية.
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Table 4 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2008 - 2013 3102 - 3111 المدفوعات ميزان على عامة نظرة:  )تابع( 4 جدول  

Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Accounts 2008 2009 2010 2011 2012 2013* حسابات 

Portfolio Investment N/A N/A N/A -68,872 10190 -52,089 محافظ االستثمار 

Assets N/A N/A N/A -62,501 27,698- -59,828 األصول 

Liabilities N/A N/A N/A -6,371 37,888 7,739 الخصوم 

Financial Derivatives, net N/A N/A N/A 5,767  -5,615 2,702 المشتقات المالية ، صافي  

Other Investment N/A N/A N/A 129,323- -138,438 -99,323 استثمارات أخرى  

Assets N/A N/A N/A 150,471- -134,414 -63,169 األصول  

Liabilities N/A N/A N/A 21,148  -4,024 -36,154 الخصوم  

C. Net Errors & Omissions -7,873 4,806  -3,361 -13,605 -5,653 3,548  صافي السهو والخطأ –ج 

D. Overall Balance -1,623 30,258  44,393  -52,211 58,529 9,706  المدفوعاتوفر أو عجز ميزان  –د 

E. Change in Reserves 
(Increase -) 

 (-)الزيادة التغير في االحتياطيات -هـ  9,706- 58,529-  52,211 44,393- 30,258-  1,623

 Preliminary *                    * ارقام أولية.
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Table 5: Quarterly Balance of Payments, 2012-2013 3102 - 3103القطري  المدفوعات ميزان:  5 جدول 
Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Accounts 
2012 2013* 

 حسابات
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

A - Current Accounts 54,770 54,421 66,598 50,005 67,844 56,099 52,692 51,181  الحساب الجاري -أ 

 
Goods 

92,714 87,982 98,696 92,608 102,950 93,897 94,775 
92,260 

 السلع

 Exports  ( F. O. B. ) 121,149 119,977 122,483 120,456 131,266 122,270 123,976 
120,938 

  الصادرات )فوب(

 Imports ( F. O. B. ) -28,435 -31,995 -23,787 -27,848 -28,316 -28,373 -29,201 
-28,678 

  الواردات )فوب(

Services -11,085 -13,768 -11,395 -14,654 -14,253 -14,911 -15,245 
-14,940 

 الخدمات

 Services (Credit) 9,954 7,980 9,170 9,013 9,885 9,620 10,355 10,813 )الخدمات )دائن  

 Travel 1,881 2,431 2,795 3,293 2,956 2,943 3,279 3,403 سفر  

 Transportation 5,142 3,588 4,306 3,968 5,445 4,652 4,790 5,513 نقل  

 Others 2,931 1,961 2,069 1,752 1,484 2,025 2,287 1,897 أخرى  

 Services (Debit) -21,039 -21,748 -20,565 -23,667 -24,138 -24,531 -25,600 -25,753 ( يدمالخدمات)ن  

 Travel -4,771 -5,453 -5,398 -4,938 -4,853 -6,219 -6,894 -6,116 سفر  

 Transportation -9,624 -8,759 -8,738 -8,870 -9,925 -9,229 -9,081 -9,059 نقل  

 Others 6,644- 7,536- -6,429 -9,859 -9,360 -9,083 -9,625 -10,578 أخرى  

 Preliminary*               ارقام أولية.* 
 



 

على اإلحصاءات االقتصادية لدولة قطر نافذة
Window on Economic Statistics of Qatar 

 

24 

 
 

Table 5 (cont.):  Quarterly Balance of Payments, 2012-2013 2102 - 2102القطري  المدفوعات ميزان:  )تابع(  5 جدول 

Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Accounts 
2012 2013* 

 حسابات
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Income -12,874 -8,386 -9,969 -12,905 -9,505 -8,618 -11,072 -12,029 الدخل 

 Income (Credit) 6,367 7,032 5,858 4,469 7,548 7,064 4,780 3,872 دائن( الدخل(  

 Compensation of employees 0 0 0 0 0 0 0 0 العاملين تعويضات  

 Investment income 6,367 7,032 5,858 4,469 7,548 7,064 4,780 3,872 دخل االستثمار  

 Income (Debit) -19,241 -15,418 -15,827 -17,374 -17,053 -15,682 -15,852 -15,901 ن(يدم) الدخل  

 Compensation of employees (131) (116) (100) (126) (116) (133) (132) (132) العاملين تعويضات  

 Investment income -19,110 -15,302 -15,727 -17,248 -16,937 -15,549 -15,720 -15,769 دخل االستثمار  

Current Transfers -13,985 -11,407 -10,734 -15,044 -11,348 -14,269 -15,766 -14,110 التحويالت الجارية 

 Credit 1,506 2,495 1,607 1,564 1,194 736 1,024 1,110 دائن  

 Debit -15,491 -13,902 -12,341 -16,608 -12,542 -15,005 -16,790 -15,220 مدين  

 of which workers' remittance -10,380 -9,190 -7,914 -9,946 -9,194 -10,477 -10,458 -10,421 منها تحويالت العاملين  

B. Capital  & Financial Account -35,139 -35,209 -27,272 -63,992 -50,065 -62,370 -41,799 -44,136  يلاوالم يمالالرأس حسابال -ب 

Capital  Account -6,019 -5,602 -3,524 -7,095 -3,863 -4,126 -4,572 -4,842 الحساب الرأسمالي 

Financial Account -29,120 -29,607 -23,748 -56,897 -46,202 -58,244 -37,227 -39,294  الماليالحساب 

Direct Investment 6,888 -8,293 6,459 -10,562 669 -12,272 -11,923 -8,731  المباشراالستثمار 

Abroad 7,078 -7,640 2,682 -8,818 (821) -10,552 -10,516 -7,309 في الخارج 

In Qatar (190) (653) 3,777 -1,744 1,490 -1,720 -1,407 -1,422 في قطر 

 Preliminary*               * ارقام أولية.



 

على اإلحصاءات االقتصادية لدولة قطر نافذة
Window on Economic Statistics of Qatar 

 

25 

 

Table 5 (cont.):  Quarterly Balance of Payments, 2012-2013 2102 - 2102القطري  المدفوعات ميزان:  )تابع(  5 جدول  

Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Accounts 2012 2013* حسابات 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Portfolio Investment 14,843 -10,582 14,255 -8,326 -16,552 -14,194 -15,151 -6,192  االستثمارمحافظ 

Assets -2,343 -8,459 -1,755 -15,141 -11,332 -18,480 -15,393 -14,623 األصول 

Liabilities 17,186 -2,123 16,010 6,815 -5,220 4,286 242 8,431 الخصوم 

Financial Derivatives, net -5,274 116 (431) (26) 2,157 1,371 (605) (221) صافي ، المشتقات المالية  

Other Investment -45,577 -10,848 -44,031 -37,983 -32,476 -33,149 -9,548 -24,150 استثمارات أخرى  

 Assets -72,598 -6,864 -19,439 -35,513 -21,304 -10,061 -17,971 -13,833 األصول  

 Liabilities 27,021 -3,984 -24,592 -2,470 -11,172 -23,088 8,423 -10,317 الخصوم  

C. Net Errors & Omissions -1,759 -4,173 2,118 -1,839 1,185 -1,516 1,218 2,660  صافي السهو والخطأ –ج 

D. Overall Balance 17,872 15,039 41,444 -15,826 18,964 -7,787 12,111 9,706  المدفوعاتوفر أو عجز ميزان  –د 

E. Change in Reserves 
(Increase -) 

 (-)الزيادة التغير في االحتياطيات -هـ  9,706- 12,111- 7,787 -18,964 15,826 -41,444 15,039- 17,872-

 Preliminary *              * ارقام أولية.      
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  عساا واأل اإلمجالي احمللي الناتج حولالفصلية  اإلحصاءات ألحدث حليلـت:  الثانياجلزء 

 السلاية اخلا جية والتجا ة

Part 2 : Analysis of Latest Quarterly Statistics on GDP, Prices and  

Foreign Merchandise Trade 
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 3102 رابعاط باألسعار الجارية الفصل ال: الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي حسب نوع النش 2جدول 

Table 6 : Quarterly GDP by Activity at  Current Prices, Q4 2013 

Value: Mn Q.R 

     
 القيمة مليون لاير قطري 

Economic Activity 

 نسبة التغير 2013 2012
2013  

% Change  

Y-o-Y 

 نسبة التغير
2013  

% Change  

Q-o-Q 

االقتصاديالنشاط   
Q4* Q3* Q4** 

Agriculture and Fishing 165 174 176 6.5 1.3 الزراعة وصيد االسماك 

Mining and Quarrying 97,725 98,928  99,693 2.0 0.8 المناجم والمحاجر 

Manufacturing 19,107 18,144  18,139 -5.1 0.0 الصناعة التحويلية 

Electricity and Water 904 1,102  1,005 11.2 -8.8 الكهرباء والماء 

Construction 7,951 8,888  9,281 16.7 4.4 التشييد والبناء 

Trade, Restaurants & Hotels 10,644 12,342  13,171 23.7 6.7 التجارة والمطاعم والفنادق 

Transport and Communication 6,055 6,825  6,701 10.7 -1.8  واالتصاالتالنقل 

Finance,  Insurance,  Real Estate & Business Services 19,773 21,944  24,131 22.0 10.0 المال والتامين والعقارات وخدمات األعمال 

Government Services 16,760 17,572  17,933 7.0 2.1 الخدمات الحكومية 

Social Services 1,517 1,620  1,603 5.6 -1.1 الخدمات االجتماعية 

Domestic Services 609 671  733 20.3 9.3 الخدمات المنزلية 

Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (4,297) (5,166)  (5,368) 24.9 3.9 الخدمات المالية المحتسبة 

Import duties 1,191 1,220  1,279 7.4 4.9 رسوم االستيراد 

Gross Domestic Product 178,104 184,263  188,478 5.8 2.3 المجموع العام 

* Revised; ** Preliminary  
Y-o-Y change over corresponding quarter previous year. 
 Q-o-Q change over previous quarter.  

 ** ارقام اولية   راجعة* م
 . السابقة السنة من المناظرة بالفترة مقارنة التغير إلى يشير السنوي التغير
 . السابق بالفصل مقارنة التغير إلى يشير الفصلي التغير
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 3102 الرابع الفصل 3114 الثابتة باألسعار النشاط نوع حسب الفصلي اإلجمالي المحلي الناتج:  2جدول 
Table 7 : Quarterly GDP by Activity at  Constant 2004 Prices, Q4 2013 
Value: Mn Q.R 

     
 القيمة مليون لاير قطري 

Economic Activity 

 نسبة التغير 2013 2012

2013  

% Change  

Y-o-Y 

 نسبة التغير

2013  

% Change  

Q-o-Q 

 النشاط االقتصادي
Q4* Q3* Q4** 

Agriculture and Fishing 123 128 129 5.2 0.8 الزراعة وصيد االسماك 

Mining and Quarrying 36,748 37,383 36,340 -1.1 -2.8 المناجم والمحاجر 

Manufacturing 8,009 8,264 8,169 2.0 -1.1 الصناعة التحويلية 

Electricity and Water 643 900 678 5.6 -24.7 الكهرباء والماء 

Construction 9,701 10,580 11,156 15.0 5.4 التشييد والبناء 

Trade, Restaurants & Hotels 7,070 8,007 8,436 19.3 5.4 التجارة والمطاعم والفنادق 

Transport and Communication 5,983 6,565 6,486 8.4 -1.2 النقل واالتصاالت 

Finance,  Insurance,  Real Estate & Business Services 9,995 10,829 11,804 18.1 9.0 المال والتامين والعقارات وخدمات األعمال 

Government Services 10,276 10,676 10,863 5.7 1.8 الخدمات الحكومية 

Social Services 1,035 1,062 1,055 1.9 -0.7 الخدمات االجتماعية 

Domestic Services 402 431 454 12.8 5.4 الخدمات المنزلية 

Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 3,023) (3,598) (3,803) 25.8 5.7 الخدمات المالية المحتسبة 

Import Duties 838 849 906 8.2 6.7 رسوم االستيراد 

Gross Domestic Product 87,799 92,077  92,674 5.6 0.6 المجموع العام 

 * Revised; ** Preliminary  
Y-o-Y change over corresponding quarter previous year. 
 Q-o-Q change over previous quarter. 
 

 

 ** ارقام اولية  * معدلة  
 . السابقة السنة من المناظرة بالفترة مقارنة التغير إلى يشير السنوي التغير
 . السابق بالفصل مقارنة التغير إلى يشير الفصلي التغير
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GDP  Fourth Quarter 2013 (Q4 2013) (3102 الرابع تج المحلي اإلجمالي )الفصل(النا  
 

 
The quarterly GDP at current prices (nominal GDP) in the Q4 of 2013 is 
estimated at 188.48 billion Qatari Riyal. This represents an increase of 5.8% 
compared to the estimate of Q4 of 2012 placed at 178.10 billion Qatari Riyal.  

  
The quarterly constant price (2004) GDP (real GDP)  in the Q4 of 2013, is 
estimated at 92.67 billion Qatari Riyal which shows a growth of 5.6% 
compared to the estimate of Q4 of 2012 at 87.80 billion Qatari Riyal. Qatar’s 
real GDP growth in the fourth quarter of 2013 was spurred by double-digit 
growth in construction, wholesale trade and hospitality, and financial, real 
estate, and business services.  

 
Mining and Quarrying (including Oil and Gas): The nominal Gross Value 
Added (GVA) estimate of this sector in the Q4, 2013 is 99.69 billion Qatari 
Riyal, which shows an increase of 2.0% over the estimate of Q4, 2012 placed 
at 97.73 billion Qatari Riyal. The oil and gas sector in volume terms 
contracted by 1.1% year-on-year in Q4 2013, reflecting a fall in oil 
production, the temporary halt of a number of LNG trains for maintenance, 
as well as the moratorium on further exploration of the North Field. 

 
Non-Mining and Quarrying: The nominal GVA of these sectors in the Q4, 
2013 has been estimated at 88.79 billion Qatari Riyal, which shows an 
increase of 10.5% over the estimate of Q4, 2012 placed at 80.38 billion Qatari 
Riyal. The real GVA estimate of these sectors shows an increase of 10.4%. 
The high growth in the Q4, 2013 is the result of double digit rise seen mainly 
in construction, trading, hospitality and financial sectors, coupled with over 
12% jump in the country’s population. 

 
يرات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )الناتج المحلي اإلجمالي االسمي(  بلغت تقد
مقارنًة بتقديرات الربع الرابع لسنه  3102مليار ر.ق  في الربع الرابع من سنه  011841

 .٪581مليار ر.ق  محققاً بذلك زيادة نسبتها  021801البالغة  3103
 

مليار  73822(  3114بلغت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  باألسعار الثابتة )
البالغة  3103مقارنًة بتقديرات الربع الرابع لسنة  3102ر.ق في الربع الرابع من سنة 

الناتج المحلي االجمالي لدولة قطر في . ٪582مليار ر.ق  محققًة بذلك نمواً  بلغ  12811
شهد نموا في كل من قطاع البناء والتشييد و تجارة الجملة و الضيافة ،  الربع الرابع

  .والعقارات ، والخدمات التجارية والمالية
 

بلغت تقديرات القيمة  :(تشمل البترول والغاز) قطاع أنشطة التعدين واستغالل المحاجر
مسجلة زيادة  3102 مليار ر.ق  لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 77827المضافة االسمية 

من  .مليار ر.ق 72822والتي بلغت  3103مقارنًة بتقديرات الربع الرابع لسنه  ٪381قدرها 
، مما 3102٪ في الربع الرابع من عام  080قطاع النفط والغاز بنسبة  إنكمشحيث الحجم  

الغاز الطبيعي المسال  خطوط إنتاجمؤقت لعدد من اليقاف اإليعكس انخفاضا في إنتاج النفط ، و
  .عالوة على إيقاف إستكشافات حقل الشمال  بسبب الصيانة

 
االسمية  لهذا القطاع  االجمالية قطاع  األنشطة غير النفطية: بلغت تقديرات القيمة المضافة

٪ مقارنة  0185مليار ر.ق بزيادة بلغت  11827ما قيمته  3102في الربع الرابع من سنة 
 أظهرتمليار ر.ق.  11821والتي بلغت قيمتها  3103الرابع من سنة بتقديرات الربع 

النمو  ٪ ويعود0184 قدره اً نمو الحقيقية لهذا القطاع االجمالية تقديرات القيمة المضافة
الى ارتفاع واضح في نشاط البناء و التشييد و التجارة و  3102المرتفع في الربع الرابع لعام 

 .٪03مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته  الفنادق و المطاعم مترافقاً 
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At the same time, wholesale trade, hotels and restaurants has been the 
fastest growing sector (19.3% year-on-year), in Q4, 2013 predominantly on 
the back of the double-digit increase in population. 

 
The Financial, real estate, and business services has been the second 
fastest growing sector (18.1% year-on-year), in Q4, 2013  as banking 
intermediation accelerated and real estate services were boosted by the 
growing population. Construction activity expanded by 15.0% year-on-year 
as Qatar’s infrastructure investment program is gathering momentum. The 
Transportation and communication increased by 8.4% year-on-year 
primarily owing to increased value addition in air transport including 
supporting transport services and telecommunication sector. 

٪ في الربع الرابع 0782في نفس الوقت ارتفع قطاع تجارة الجملة والفنادق والمطاعم بنسبة 
 في عدد السكان. الكبيرة الزيادة بسببيعد هذا القطاع األسرع نموا وذلك و 3102لعام 

 
٪ 0180 ةسببنالقطاع الثاني األسرع نموا  فيعتبرقطاع المال والعقارات وخدمات األعمال  أما

. ويعزى هذا االرتفاع في الوساطة المصرفية والخدمات العقارية 3102في الربع الرابع لعام 
٪ وذلك عائد الى 0581التزايد المستمر في اعداد السكان . كما توسع نشاط البناء بنسبة  الى

التزايد في  مشاريع البنية التحتية في دولة قطر. وعالوة على ذلك ، شهد نشاط والنقل 
٪ ويرجع ذلك الى زيادة في كل من  النقل الجوي متضمنا  184واالتصاالت زيادة بنسبة 

 عمة و قطاع االتصاالت .خدمات النقل الدا
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Table 8 : Quarterly Consumer Price Index (CPI) Q4 2013  (3102 رابعار المستهلك الفصلي )الفصل ال: مؤشر أسع 1جدول 
2007=100 3112  =011 

Major groups  
 الوزن

Weight 

2012 2013 
 نسبة التغير

2013 
% Change 

Y-o-Y 
 

التغيرنسبة   
2013 

% Change 
Q-o-Q 

 المجموعات الرئيسية

Q4 Q3 Q4 

CPI General Index 100.0 112.4 114.6 115.5 2.8 0.8 الرقم القياسي العام 

Food, beverages & tobacco 13.2 134.9 137.2 138.7 2.8 1.1 الغذاء والمشروبات والتبغ 

Garments and footwear 5.8 117.3 116.9 117.5 0.2 0.5 المالبس واألحذية 

Rent, fuel and energy 32.2 86.3 89.5 91.1 5.6 1.8 اإليجار والوقود والطاقة 

Furniture, textiles and home appliances 8.2 119.3 122.3 124.0 3.9 1.4 األثاث، والمنسوجات واألجهزة المنزلية 

Medical care and medical services 2.0 115.1 117.1 117.5 2.1 0.3 الرعاية الطبية والخدمات الطبية 

Transport and communications 20.5 116.7 119.2 118.7 1.7 -0.4 النقل واالتصاالت 

Entertainment, recreation and culture 10.9 125.2 130.8 131.1 4.7 0.2 التسلية والترفيه والثقافة 

Miscellaneous goods and services 7.2 141.7 134.2 134.7 -4.9 0.4 سلع وخدمات متنوعة 
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Quarterly CPI, Q4 2013 ( 2007=100) (011=3112) 3102 رابعالفصل ال -ي ألسعار المستهلك المؤشر الفصل 

 

 
The Consumer  Price Index (CPI) is a measure that examines  the change 
in the weighted average of prices of a basket of consumer goods and 
services such as food, clothing, rental, transportation, etc. The CPI is 
produced on a monthly basis. The quarterly index is obtained as a simple 
average of the monthly CPIs. 

 
يتناول التغير في متوسطات األسعار المرجحة  مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس

لسلة من السلع والخدمات االستهالكية مثل الغذاء والمالبس واإليجارات والنقل . 
يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري أما المؤشر الفصلي يتم 

 الحصول عليه كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري
 

The quarterly CPI for the fourth quarter 2013 shows an  increase of 0.8 %  

when compared to the previous quarter and an increase of 2.8% 

compared to the corresponding quarter of 2012 .  

 

The 2.8% y-o-y increase is the combined effect of increases of 5.6% in the 

group "Rent, fuel and energy", 4.7% in "Entertainment, recreation and 

culture", and  increases ranging between 0.2 % and 2.8% in the other 

major groups, and the drop of 4.9% in  "Miscellaneous goods and 

services”. 

 
زيادة قدرها  3102 الرابعخالل الفصل يوضح المؤشر الفصلي ألسعار المستهلك 

مقارنة بالفصل المناظر من عام  ٪381مقارنة بالفصل السابق وزيادة قدرها  181٪
3103  . 

 
في مجموعة  ٪582لألثر المشترك للزيادة بنسبة السنوية تعزى تلك الزيادة 

في مجموعة التسلية والترفيه  ٪482والزيادة بنسبة  والوقود والطاقة اإليجارات
في المجموعات الرئيسية  ٪381و  ٪183الزيادات بنسب تتفاوت ما بين وكذلك 

في مجموعة السلع والخدمات  ٪487قدره  انخفاضاألخرى، ومن جهة اخرى لوحظ 
 المتنوعة .

 

The 0.8% increase over the previous quarter is the net effect of rises in 

some groups and falls in others. The groups showing increases include: 

“Rent, fuel and energy”: 1.8%, “Furniture, textiles and home appliances”: 

1.4%,  “Food, beverages and tobacco group”: 1.1%, and “Garments and 

footwear”:  0.5%. A drop of 0.4% was noticed in the “Transport and 

communications” group,  

 
ثير صعود في بعض إمقارنة بالفصل السابق هي صافي ت ٪181ـ الزيادة المقدرة ب

تشمل  رتفاعامجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت إ المجموعات وهبوط في
، "االثاث والمنسوجات واالجهزة المنزلية": ٪081"االيجار و الوقود و الطاقة": 

. في ٪185، و"المالبس و األحذية" ٪080، "الغذاء و المشروبات و التبغ" 084٪
 .في مجموعة "النقل و االتصاالت" ٪184حين لوحظ انخفاضا قدره 
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Table 9 : Quarterly Producer Price Index (PPI) (Q4 2013) (1013 الرابع الفصل) الفصلي المنتجين أسعار مؤشر:  9 جدول 

2006=100 
     

3112  =011   

Economic Activity 

يرالتغنسبة  *2013 2012  
2013 

% Change 
Y-o-Y 

التغيرنسبة   
2013 

% Change 
Q-o-Q 

 النشاط االقتصادي

Q4 Q3 Q4 

PPI General index 170.2 168.6 173.0 1.6% 2.6%  العامالرقم القياسي 

Mining and Quarrying  177.7 177.4 180.2 1.4% 1.6% التعدين 

Crude oil, and Natural gas 177.8 177.5 180.3 1.4% 1.6% النفط الخام و الغاز الطبيعي 

Stone, Sand, and Clay 96.4 98.2 98.9 2.6% 0.7% الحجر والطين والحصي 

Electricity and water 116.8 119.9 123.1 5.4% 2.7%  الكهرباء والمياه 

Electricity 111.9 115.6 118.3 5.7% 2.3% الكهرباء 

Water 126.0 127.8 132.0 4.8% 3.3% الماء 

Manufacturing 147.7 141.2 151.1 2.3% 7.0% الصناعة التحويلية 

Dairy products 123.7 120.3 119.9 -3.1% -0.3% منتجات االلبان 

Grain mill and other products 126.8 125.8 125.6 -0.9% -0.2%  ومنتجات أخرى منتجات الحبوب المطحونة 

Beverages 137.7 135.6 136.4 -0.9% 0.6% المرطبات والمشروبات 

Refined petroleum products  163.7 151.0 164.7 0.6% 9.1% منتجات تكرير البترول والوقود 

Basic chemical 128.9 133.8 140.3 8.8% 4.9%  المواد الكيميائية االساسية 

Cement and its products 92.7 92.9 92.9 0.2% 0.0% ومنتجاته  االسمنت 

Iron and steel  145.4 139.3 144.5 -0.6% 3.7% الحديد و الصلب 

* Preliminary. 
     

  أوليةأرقام * 
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Quarterly PPI, Q4 2013 (2006=100) (011=3112) 3102 الرابع الفصل - المنتجين ألسعار الفصلي المؤشر 

 

 
PPI can be described as indices designed to measure either the average 
change in the price of goods and services as they leave the place of 
production or as they enter the production process . As from 2014, the 
PPI is produced on a monthly as well as on a quarterly basis. It covers 
Mining which carries a weight of 77%, Manufacturing, 21%  and 
Electricity & Water,2%.  
 
 
 

 
يمكن وصف األرقام القياسية ألسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس أما 
متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان االنتاج أو عند دخولها في 

إعداد األرقام القياسية ألسعار المنتج في  3104عملية االنتاج . يجرى حاليا في عام 
ياً وتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء دولة قطر شهرياً وفصل

،  ٪22سعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين أوالمياه . أوزان مكونات مؤشر 
 .٪3والكهرباء والمياه  ٪30الصناعات التحويلية 

  
The PPI for Q4, 2013 showed an increase of 2.6% when compared with 
the previous quarter (Q3, 2013) and an increase 1.6% when compared 
with the corresponding quarter of 2012. 
 

مقارنة مع  ٪382الى ارتفاعاً قدره  3102 الرابعسعار المنتج خالل الفصل أيشير مؤشر 
  ابق.عند المقارنة مع الفصل المناظر من العام الس ٪082الفصل السابق وزيادة قدرها 

The increase of 2.6% in PPI of Q4, 2013 over Q3, 2013 is the combined 
effect of 1.6% rise in mining products; 7.0% increase in manufactured 
products; and a rise of 2.7% in electricity and water.  

في مؤشر اسعار المنتج مقارنة بالفصل السابق الى  ٪382تعزى الزيادة البالغ قدرها 
ومنتجات الصناعات  ٪082االثر المشترك الى ارتفاع اسعار المنتجات التعدينية بنسبة 

 .٪382واالرتفاع في الكهرباء والمياه بنسبة  ٪2التحويلية بنسبة 
 

The increase of 1.6% in PPI of Q4, 2013, when compared with PPI of 
corresponding quarter of 2012, is mainly attributed to the increase of 
1.4% in crude oil and natural gas, 2.3% in manufacturing products and 
5.4% in electricity and water. 

سعار المنتج مقارنة بالفصل المناظر من العام أر في مؤش ٪082أما الزيادة البالغ قدرها 
سعار النفط الخام والغاز الطبيعي ، أفي  ٪084السابق تعزى اساساً الى الزيادة بنسبة 

 في الكهرباء والمياه. ٪584في منتجات الصناعات التحويلية و ايضاً  382٪
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Foreign Merchandise Trade , Q4 2013 3102 رابعخالل الفصل ال -السلعية رجية التجارة الخا 
 

Data on foreign merchandise trade are compiled following the international 
recommendations. For imports, the main source is the Customs Department. 
Imports include only goods that have been cleared through Customs. For exports, 
the direct survey of exporting companies is the main source. Imports are valued at 
cost, insurance, and freight (C.I.F.) and Exports at free on board (F.O.B.). All goods 
are classified according to the Unified Customs Tariff Code for the GCC countries 
(GCC Tariff), which is an adapted version of the international Harmonized System 
(HS). For analysis and international comparison purposes, it is recommended to 
classify imports and exports by the  Standard International Trade Classification 
(S.I.T.C)  which takes account of the nature of the products. 
 
 
Balance of Foreign Merchandise Trade, Q4 2013 

Foreign merchandise trade balance, which represents the difference between 
total exports and total imports, showed a surplus of QR 94.2 billion during Q4 
2013. i.e, a decrease of QR 2.5 billion (2.6%) compared to the corresponding 
quarter of 2012. 

 بإحصاءات الخاصة الدولية للتوصيات وفقاً  للسلع الخارجية التجارة بيانات إعداد يتم
 الواردات لبيانات الوحيد المصدر للجمارك العامة اإلدارة تعتبر.  السلعية الخارجية التجارة
 والغاز بالنفط الخاصة الصادرات بيانات.  الصادرات بيانات وبعض تصديرها المعاد والسلع

 قيمة تقدر.  المصدرة الشركات من مباشرة عليها الحصول يتم البترولية والمنتجات
 أساس على فتقدر الصادرات أما( والشحن والتأمين التكلفة) سيف أساس على الواردات

 الجمركية التعرفة وقانون الموحد الجمارك لقانون وفقا البضائع جميع تصنيف يتم. فوب

 (HS). الدولي المنسق النظام من معدلة نسخة وهو الخليجي، التعاون مجلس لدول
 وفقاً  والصادرات الواردات تصنيف اعتماد تم فقد الدولية والمقارنات التحليل وألغراض

 . المنتجات طبيعة االعتبار في يأخذ والذي (S.I.T.C) الدولية للتجارة الموحد للتصنيف

 
 3102الميزان التجاري للربع الرابع 

حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي 
.  3102مليار لاير قطري خالل الربع الرابع من عام  7483الواردات فائضاً مقداره 

( مقارنة بالربع المماثل من ٪382تقريباً )مليار لاير قطري  385وانخفاض مقداره 
 العام السابق .

 
Total Exports, Q4 2013  

Total exports (Exports of domestic origin and re-exports) amounted to QR 120.7 
billion in Q4 2013, i.e. an increase of QR 0.2 billion (0.2%) compared to Q4 
2012. Exports of petroleum gases and other gaseous hydrocarbons increased 
by (3.7%) compared to Q4 2012, whilst that of petroleum oils crude and 
petroleum oils other than crude dropped by 0.3% and 2% respectively. In Q4 
2013, the main countries of destination were Japan, South Korea and India.  

 

  3102صادرات الربع الرابع
 اً ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير( نمو شهد إجمالي الصادرات )تشمل الصادرات

م لتصل قيمته 3103( مقارنة بالربع المماثل لعام ٪183مليار لاير قطري ) 183قدره 
مليار لاير قطري تقريباً . وقد حققت صادرات غازات النفط  03182إلى نحو 

الرابع  ( مقارنة بالربع٪282والهيدروكربونات الغازية األخرى ارتفاعاً بلغت نسبته )
في حين انخفضت زيوت النفط وزيوت المواد المعدنية القارية الخام  3103من عام 

( ٪182) ةوزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية )غير خام( بنسب
 ( على التوالي. وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.٪3و)
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Imports, Q4 2013 

Imports amounted to QR 26.5 billion in Q4 2013, i.e. an increase of QR 2.8 
billion (11.6%) compared to Q4 2012. Main increases occurred in 
Machinery and transport equipment (26.2%), Chemicals and related 
products (25.8%) and Animal and vegetable oils, fats and waxes (19.2%). 
Decreases occurred in Crude materials, inedible, except fuels (17.0%), 
manufactured goods classified chiefly by material (10.6%), and food and 
live animals (5.8%). The main countries of origin were United States of 
America, China and Germany. 

 
  3102واردات الربع الرابع 

مليار لاير قطري  381حققت الواردات السلعية خالل الربع الرابع زيادة قدرها 
مليار  3285( لتصل قيمتها في نهاية الربع محل التقرير إلى نحو ٪0082تقريباً )

الواردات  الزيادات في أهم سجلتم، 3103لاير قطري مقارنة بمثيلتها الخاصة بعام 
(، المواد الكيمياوية ٪3283االآلت والماكينات ومعدات النقل ) في بندالسلعية 

( ثم الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو ٪3581والمواد ذات العالقة )
(.  في حين انخفضت كل من المواد الخام غير الصالحة ٪0783حيواني المنشأ )

( ثم مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً ٪0281) بنسبة لألكل باستثناء المحروقات
(. شكلت كل ٪581( وأخيرا األغذية والحيوانات الحية )٪0182حسب مادة الصنع )

من الواليات المتحدة االمريكية  ثم الصين وألمانيا أهم دول المنشأ لواردات دولة 
 قطر.
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 3102 عام من الرابع الربع خالل ،السلعي التجاري والميزان والواردات الصادرات إجمالي:  01  جدول

Table 10 : Total Exports, Imports and Merchandise Trade Balance, Q4 2013 

Values : Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 

 نسبة التغير *2013 2012
2013 

% Change 
Y-o-Y 

رالتغينسبة   
2013 

% Change 
Q-o-Q 

Q4 

 التفاصيل

Q4 Q3 Q4 

Exports (domestic) (F.O.B) 119,286 122,186 118,997 -0.2 -2.6 المحلية )فوب( الصادرات 

Re-Exports (F.O.B) 1,171 1,738 1,695 44.7 -2.5 فوب( إعادة التصدير( 

Total Exports (F.O.B) 120,457 123,924 120,692 0.2 -2.6 فوب( وإعادة التصدير إجمالي الصادرات( 

Total Imports (C.I.F) 23,749 25,274 26,503 11.6 4.9 سيف( إجمالي الواردات( 

Merchandise Trade Balance 96,708 98,650 94,189 -2.6 -4.5 السلعي الميزان التجاري 

*Revised 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. 

 

 أرقام مراجعة*
 . السابقة السنة من المناظرة بالفترة مقارنة التغير إلى يشير السنوي التغير
 السابق بالفصل مقارنة التغير إلى يشير الفصلي التغير
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 3102 عام من  الرابع الربع خالل، SITC الموحد الدولي التصنيف أقسام حسب الواردات إجمالي : 00 جدول
Table 11 : Total Imports by Sections of SITC, Q4 2013 

Values (F.O.B): Million  Q.R. 

     

 القيمة )فوب( : مليون لاير قطري

SITC Sections 

 نسبة التغير *2013 2012
2013 

% Change 
Y-o-Y 

 نسية التغير
2013 

% Change 
Q-o-Q 

Q4 

 أقسام التصنيف الدولي الموحد

Q4 Q3 Q4 

(0) Food and live animals 2,274 2,029 2,143 -5.8 5.6 األغذية والحيوانات الحية 

(1) Beverages and tobacco 214 226 225 5.1 -0.4 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 1,486 1,547 1,234 -17.0 -20.2 المواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 248 251 249 0.4 -0.8 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 73 75 87 19.2 16.0 الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ 

(5) Chemicals and related products, n.e.s. 1,724 2,128 2,169 25.8 1.9 المواد الكيمياوية والمواد ذات العالقة 

(6) Manufactured goods classified chiefly by material 4,284 3,826 3,829 -10.6 0.1 مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع 

(7) Machinery and transport equipment 10,563 11,695 13,331 26.2 14.0 اآلالت والماكينات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 2,775 3,209 3,030 9.2 -5.6 مصنوعات متنوعة 

(9) Commodities and transactions n.e.s in SITC 108 288 206 90.7 -28.5 بضائع وسلع أخرى غير مصنفة في موضع أخر 

Total 23,749 25,274 26,503 11.6 4.9 المجموع 

 

*Revised 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. 

 

 أرقام مراجعة*
 . السابقة السنة من المناظرة بالفترة مقارنة التغير إلى يشير السنوي التغير
 السابق بالفصل مقارنة التغير إلى يشير الفصلي التغير
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 3102 عام من  الرابع الربع خالل، مجموعات سلع النظام المنسق  حسب الصادرات إجمالي:  03 جدول
Table 12: Total Exports by Headings of Harmonized System, Q4 2013 

Values (F.O.B): Million  Q.R. 

     

 القيمة )فوب( : مليون لاير قطري

Commodities Groups 

 نسبة التغير *2013 2012
2013 

% Change 
Y-o-Y 

 نسبة التغير
2013 

% Change 
Q-o-Q 

Q4 

 مجموعات السلع

Q4 Q3 Q4 

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 41 39 75 82.9 92.3 غازات نفط وهيدروكربونات غازيه اخر 
Petroleum oils & oils from bituminous minerals 
(crude) 

 معدنيه قاريه خامزيوت نفط وزيوت مواد  71.4- 0.0 2 7 2

Petroleum oils & oils from bituminous minerals (other 
than crude) 

428 427 413 -3.5 -3.3 
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه غير 

 خام

Polymers of ethylene, in primary forms 102,344 108,067 104,772 2.4 -3.0  باشكالها االوليهبولميرات اثيلين 

Unwrought aluminum 1 1 3 200.0 200.0 ألومنيوم خام 

Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous 12,522 10,005 10,067 -19.6 0.6 أسمده نيتروجينيه ازوتيه معدنيه او كيماويه 

Ethers, alcohols and phenols and their halogenated, 
sulfonated, nitrated or nitrosated 

4,047 3,780 3,772 -6.8 -0.2 
أثيرات  وكحوالت وفينوالت ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة 

 أو المنترنة أو المنترزة
Acyclic alcohols and their halogenated, sulfonated, 
nitrated or nitrosated derivatives 

 ومشتقاتها المهلجنه او المسلفنه او المنترنهكحوالت  2.3- 50.1 1,415 1,449 943

Halogenated derivatives of hydrocarbons  116 149 168 44.8 12.8 مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة 

Others 13 0 5 -61.5 -  بقية السلع  

Total 120,457 123,924 120,692 0.2 -2.6  المجموع  

 

*Revised 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. 

 

 أرقام مراجعة*
 . السابقة السنة من المناظرة بالفترة مقارنة التغير إلى يشير السنوي التغير
 السابق بالفصل مقارنة التغير إلى يشير الفصلي التغير
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 3102 عام من  الرابع الربع خالل ،SITCأقسام التصنيف الدولي الموحد  حسب الصادرات أهم : 02 جدول
Table 13 : Total Exports by Sections of SITC, Q4 2013 

Values (C.I.F): Million  Q.R       

  

 قطري لاير مليون( : سيف) القيمة

SITC Sections 

 نسبة التغير *2013 2012
2013 

% Change 
Y-o-Y 

 نسبة التغير
2013 

% Change 
Q-o-Q 

Q4 

 أقسام التصنيف الدولي الموحد

Q4 Q3 Q4 

(0) Food and live animals 72,354 76,959 75,021 3.7 -2.5 األغذية والحيوانات الحية 

(1) Beverages and tobacco 22,741 23,464 22,665 -0.3 -3.4 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 7,223 7,628 7,076 -2.0 -7.2 المواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 5,379 4,636 4,410 -18.0 -4.9 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 2,567 2,522 2,457 -4.3 -2.6 الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ 

(5) Chemicals and related products, n.e.s. 2,301 1,727 1,870 -18.7 8.3 المواد الكيمياوية والمواد ذات العالقة 

(6) Manufactured goods classified chiefly by 
material 

 مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع 7.9- 12.6- 998 1,084 1,142

(7) Machinery and transport equipment 663 445 318 -52.0 -28.5 اآلالت والماكينات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 373 210 403 8.0 91.9 مصنوعات متنوعة 

(9) Commodities and transactions n.e.s in SITC 5,714 5,249 5,474 -4.2 4.3 بضائع وسلع أخرى غير مصنفة في موضع أخر 

Total 120,457 123,924 120,692 0.2 -2.6 المجموع 

*Revised 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. 

 

 أرقام مراجعة*
 . السابقة السنة من المناظرة بالفترة مقارنة التغير إلى يشير السنوي التغير
 السابق بالفصل مقارنة التغير إلى يشير الفصلي التغير



 

على اإلحصاءات االقتصادية لدولة قطر نافذة
Window on Economic Statistics of Qatar 

 

43 

 
 

 3102 عام من  الرابع الربع خالل المنشأ، دول أهم حسب الواردات إجمالي:  04 جدول
Table 14 : Total Imports by Main Country of Origin, Q4 2013 

Value (C.I.F): Million  Q.R 

     

 ( : مليون لاير قطريسيفالقيمة )

Country of Origin 

 نسبة التغير *2013 2012
2013 

% Change 
Y-o-Y 

 نسبة التغير
2013 

% Change 
Q-o-Q 

Q4 

المنشأ بلد  

Q4 Q3 Q4 

United States of America 2,808 2,858 3,155 12.4 10.4 يات المتحدة األمريكية الوال 

China 2,355 2,546 2,614 11.0 2.7 الصين 

Germany 1,789 1,656 1,835 2.6 10.8 المانيا 

United Arab Emirates 1,861 1,644 1,830 -1.7 11.3 االمارات العربية المتحدة 

Singapore 127 140 1,733 1,264.6 1,137.9 سنغافورة 

Other Countries 14,809 16,430 15,336 3.6 -6.7   بقية دول العالم 

Total 23,749 25,274 26,503 11.6 4.9 اإلجمالي 

*Revised 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. 

 

 أرقام مراجعة*
 . السابقة السنة من المناظرة بالفترة مقارنة التغير إلى يشير السنوي التغير
 السابق بالفصل مقارنة التغير إلى يشير الفصلي التغير
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 3102أهم دول المنشأ، خالل الربع الرابع  من عام حسب إجمالي الواردات 
Total Imports by Main Country of Origin, Q4 2013 

 يات المتحدة األمريكية الوال
United States of America 

 الصين
China 

 المانيا
Germany 

 االمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates 

 سنغافورة
Singapore 

 بقية دول العالم  
Other Countries 
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  3102 عام من  الرابع الربع خالل المقصد، دول حسب الصادرات إجمالي:  05 جدول

Table 15: Total Exports by Main Country of Destination, Q4 2013 

Values (F.O.B): Million  Q.R. 

     

 قطري لاير مليون( : فوب) القيمة

Country of Destination 

 نسبة التغير *2013 2012
2013 

% Change 
Y-o-Y 

 نسبة التغير
2013 

% Change 
Q-o-Q 

Q4 

المنشأ بلد  

Q4 Q3 Q4 

Japan 36,273 34,573 36,484 0.6 5.5 اليابان 

South Korea 21,536 19,486 21,463 -0.3 10.1 كوريا الجنوبية 

India 14,107 13,523 12,410 -12.0 -8.2 الهند 

China 5,540 8,185 9,286 67.6 13.5 الصين 

Singapore 6,205 5,936 6,299 1.5 6.1 سنغافورة 

Other Countries 36,796 42,221 34,750 -5.6 -17.7   بقية دول العالم 

 Total 120,457 123,924 120,692 0.2 -2.6 اإلجمالي 

*Revised 

 
 أرقام مراجعة*
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  3102إجمالي الصادرات حسب دول المقصد، خالل الربع الرابع  من عام 
Total Exports by Main Country of Destination, Q4 2013 

 اليابان
Japan 

 كوريا الجنوبية
South Korea 

 الهند
India 

 الصين
China 

 سنغافورة
Singapore 

 بقية دول العالم  
Other Countries 
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 املنهجية املتباة يف جتميع مؤشر اعساا  املستهلكاجلزء الثالث : 

Part 3 : Methodology Used for the Compilation of the Consumer Price 

Index (CPI)   
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Methodology used for the compilation of the Consumer Price Index  المستهلك أسعار المنهجية المتبعة في تجميع مؤشر 
 

1. Introduction 
Price index is a measure of the relative change in the prices of a range of 
commodities in a given time period. The consumer price index measures 
the change in the prices of goods and services consumed by 
households. This index reflects the relative change in reference to the 
base year (base year = 100). Currently, 2007 is considered as base year. 
 

 

2. Concept and Coverage  
 
 

2.1 Concepts 
The CPI is calculated as a percentage change in the average prices of  a 
specified basket of consumer goods and services. Weights reflect the 
proportions of spending on each item in the reference period. 
Calculations are based on comparing corresponding  prices of base 
year. The CPI, therefore, measures the change in the cost of purchasing 
a basket of goods and services with a defined specifications. 

  
2.2 Scope and Coverage 

The composition of the CPI basket reflects the consumption pattern of 
all households living in Qatar (Qatari and non-Qatari). The basket 
includes those goods and services purchased by households with the 
exception of housing cost including rent, which is being imputed for 
owned or provided dwellings.  

 
2.3 Classification 

The CPI is published according to COICOP (Classification of Individual 
Consumption by Purpose) that is being used in the International 
Comparison Project (ICP), 1993.  
 

 . المقدمة0
مجموعة من السلع في فترة  في أسعار القياسي لألسعار هو مقياس للتغير النسبيالرقم 

زمنيه معينة. والرقم القياسي ألسعار المستهلك يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات 
سنة األساس )سنة  النسبي بالمقارنة معالتي تستهلكها األسر . ويعكس هذا الرقم التغير 

 . 3112 هي ة االساس الحالية ( وتعتبر سن011االساس = 

 
 . المفاهيم و النطاق والتغطية3
 

 المفاهيم 083
يتم حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك  كتغير في النسبة المئوية لمتوسطات 
األسعار لسلة محددة من السلع االستهالكية و الخدمات ، و تعكس األوزان نسب االنفاق 

ني.  و يعتمد الحساب على مقارنة االسعار كل  بمثيله على كل بند في فترة االسناد الزم
في سنة األساس ، فالرقم القياسي ألسعار المستهلك يعكس التغير في تكلفة الشراء 

 لسلة السلع و الخدمات بمواصفات  محددة.
 

 النطاق والتغطية 383
تعيش في تعكس تركيبة سله الرقم القياسي ألسعار المستهلك نمط استهالك االسر التي 

دولة قطر )قطرية وغير قطرية( حيث تشمل السلة السلع والخدمات التي تقوم األسر 
بشرائها باستثناء اجرة السكن والتي تتضمن اإليجار الذي تم تقديره  للمنازل المملوكة 

 او الممنوحة.
 

 التصنيف 283
يتم نشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك باستخدام تصنيف االستهالك الفردي حسب 

 . 0772مشروع المقارنات الدولية  الذي تم استخدامه في (COICOP)الغرض 
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The CPI is published for eight major groups, namely: 
Food, Beverages and Tobacco, Garments and Footwear, Rent, Fuel and 
Energy, Furniture Textiles and Home appliances, Medical care and 
Medical Services, Transport and Communications, Entertainment, 
Recreation and Culture, and Miscellaneous Goods and Services. 
 
Expenditures in respect of domestic servants is included in the group 
“Furniture, textiles and Home appliances; education is included in the 
group “Entertainment, Recreation and culture; and purchase of 
valuables is in “Miscellaneous Goods and Services.. 

 

 
 ئيسية هي :و يتم نشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك لثمان مجموعات ر

المالبس واألحذية ، اإليجار والوقود والطاقة ، األثاث  األغذية والمشروبات والتبغ ،
والمنسوجات واألجهزة المنزلية ، الرعاية الطبية والخدمات الطبية ، والنقل 

 . متنوعةواالتصاالت، التسلية والترفيه والثقافة ، سلع وخدمات 
 

مجموعة األثاث والمنسوجات واألجهزة المنزلية اإلنفاق على خدم المنازل مضمن مع 
أما التعليم فمضمن مع مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ، وشراء المقتنيات الثمينة 

 مضمن مع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة .
  

2.4 Relative Importance (Weights) 
Results of the Household Income and Expenditure Survey were used to 
calculate the relative importance of the different groups of goods and 
services, reflecting the share of expenditure on each commodity 
 

 األهميات النسبية ) األوزان ( 483
الخاصة تم استخدام بيانات مسح دخل و انفاق و األسرة  في حساب االهميات النسبية 

 بمجموعات السلع و الخدمات  و التي تعكس حصة االنفاق على كل سلعة.

3. Dissemination 
The CPI is released through the monthly press releases and posted on 
the Ministry’s  website, on the 15th. day of the month following the 
reference month. More details are provided in the annual publication: 
Bulletin of Price Statistics and Index Numbers. 
 

 النشر. 2
 يتم نشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك  من خالل البيانات الصحفية الشهرية وعلى

في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر االسناد ويتم  الموقع االلكتروني للوزارة
 : نشرة األسعار واألرقام القياسية . توفير مزيد من التفاصيل في النشرة السنوية

4. Reference Manual 
The compilation methodology follows the guidelines provided in the CPI 
Manual produced by the International Labor Organization (ILO), 2004. 

 المرجع. 4
( ILO)التي تقدمها منظمة العمل الدولية  (CPI)تتبع منهجية االرشادات الواردة في دليل 

2004. 
 

5. Bases of Recording 
5.1 Valuation 

The observed prices are transaction prices, i.e. prices that any member 
of the public would be paying to purchase the specified good or service 
in specific outlets and regions. 

 قواعد تسجيل البيانات. 5
 

 التقييم 085
األسعار التي يتم جمعها هي االسعار التي يدفعها المستهلك لشراء السلعة أو الخدمة من 

 .منافذ بيع أو مناطق معينة 
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5.2 Commodities Basket  

Prices of some 2,800 items are collected each month, and around 10,700 
price quotations are collected. There are two type of sources: 
(i)  Local price collection refers to outlets that are differentiated by the 

nature of the product sold, and include small shops, specialized 
shops,  supermarkets, bakery, butchery, market places and private 
service providers. 

 

 
 سلة السلع  385

بند ، وهناك  01211حوالي أسعار سلعة حيث يجمع شهريا  3111يتم جمع أسعار 
 نوعان من المصادر :

األسعار المتغيرة وفقاً للمصدر التي يمكن تمييزها حسب طبيعة )أ( مصادر يتم تجميع 
وتشمل المحالت التجارية الصغيرة، والمحالت التجارية  المنتجات المباعة

المتخصصة، ومحالت السوبر ماركت والمخابز، والمالحم، ومقدمي الخدمات من 
 القطاع الخاص.

(ii) Central price collection refers to price that is fixed during the whole 
period ( one year or more ). Examples are price of water, electricity, 
car fuel. 

 

)ب( مصادر يتم تجميع االسعار مركزياً و التي تعتبر شبه  ثابتة خالل المدة كلها )سنة 
 عار المياه والكهرباء ووقود السيارة. أس واحدة أو أكثر( مثل

6. Prices Data Collection 
 
6.1 Data Sources 

The selection of the outlets was based on  information collected in 
parallel with the 2006/07 Household Income and Expenditure Survey, 
when households were asked to report the outlet where they did their 
shopping (name of shop). The probability to be selected in the sample is 
proportional to the size of the annual turnover, as reported in the Annual 
Economic Survey. About 500 outlets/firms were thus selected. 
 
The sample covers different types of outlets: traditional shops, shopping 
centers, restaurants and hotels, schools, etc. On average, about 10,700 
price quotations are collected, weekly, monthly and some quarterly. The 
sampled establishments are located in the two Municipalities: Doha 
Municipality and Al-Rayan Municipality. 
 
The price information is collected by trained (part time) data collectors 
(15) who visit the outlets to fill in the CPI Questionnaire. The data 
collectors also ask the respondents to provide reasons for any change 
in the reported prices, if they note a big change. 
 

 نات االسعاراجمع بي. 2
 

 :مصادر البيانات 082
بيانات بالتوازي مع مسح دخل وانفاق االسرة  لقد تم اختيار المصادر عبر جمع

حيث سجلت االسر أهم  المحالت التي تسوقوا منها. ان االحتمال الذي  3112/3112
سيتم اختياره في العينة يتناسب مع حجم المبيعات السنوية وفقا للمسح االقتصادي 

 مصدر. 511السنوي. وبالتالي لقد تم اختيار حوالي 
 

تغطي العينة أنواع مختلفة من المحالت التجارية: المحالت التجارية التقليدية، مراكز 
 01211بشكل عام يتم جمع بيانات حوالي  .التسوق، المطاعم، الفنادق المدارس، الخ 

بند بصورة إسبوعية أو شهرية أو فصلية وتقع منشآت العينة في بلديتي الدوحة 
 والريان .

 
يقومون بزيارة  فرد( 05مدربين ) جامعي بيانات بواسطةويتم جمع بيانات االسعار 

المصادر لتعبئة االستمارات  واالستفسار عن أي تغير في االسعار للتأكد من حدوثه 
 .بالفعل
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6.2 Assessment of Sources Data 
Collected prices are validated after proper editing. Regular supervision 
of price collectors is organized to ensure data quality. Major 
discrepancies in data collected are subject to more control by the 
supervisors. 
Data are reviewed and verified in two ways : 
(i)  By comparison with prices from other similar outlets in the same 

period. 
(ii) By comparison with the price of the same outlet for different periods 

of time.  
A computerized system using Microsoft Excel/Access help with the 
reviewing and editing of the data. The sub-indices published with the 
monthly CPI make it possible to assess the reasonableness of the data 
  

 تقييم بيانات المصادر 382
يتم التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها بواسطة الباحثين الميدانيين من قبل 
االحصائيين  لضمان جودة البيانات كما تخضع الفروق الكبيرة في األسعار مرة أخرى 

 من قبل المشرفين. لمزيد من التدقيق
 تتم مراجعة البيانات والتحقق منها بطريقتين:

 .. من خالل المقارنة مع األسعار من المصادر األخرى المماثلة في الفترة نفسها0
 من خالل المقارنة مع األسعار من المصدر نفسه  في فترات سابقة. .3

و في المرحلة الالحقة يتم  االستعانة بالنظام الحاسوبي مايكروسوفت )اكسل / اكسس( 
 لمراجعة وتدقيق البيانات، حيث تتم المقارنة على المستويات األدنى من الرقم القياسي.  

 

6.3 Adjustment for Change in Commodity Specifications 
When a new product replaces an old one, the method of overlap is 
applied, i.e., that any price change associated with the change to a new 
product is treated as if it were caused by a change in quality. 
Appropriate adjustments for quality changes are made by using prices 
for an overlap period or by consulting the selling unit. 
 

 معالجة تغير مواصفات السلعة 282
تطبيق أسلوب التداخل بمعنى أن أي تغير في عند احالل منتج جديد بآخر قديم  يتم 

 . األسعار مرتبط بالتحول إلى منتج جديد يعالج كما لو كان تغييراً في النوعية والجودة
التغيرات النوعية تتم معالجتها بطريقة إستخدام األسعار لفترة متداخلة أو استشارة 

  البائع .

6.4 Estimation for Missing Prices 
Temporary missing prices are replaced with prices for the preceding 
month or are estimated by the price of similar items. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألسعار المفقودةاتقدير  482
يتم استبدال األسعار المفقودة بشكل مؤقت بأسعار الشهر السابق أو يتم تقدير السعر 

 حسب السلع المشابهة لها. 
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7. Computation of the CPI 

The Laspeyres formula is used to calculate the index. Since the  
Laspeyres is a fixed base index, the base prices as well as the weights 
are kept fixed for a period of 5 years. 

 حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك. 2
يتم استخدام صيغة السبير لحساب المؤشر ، بما ان السبير هو مؤشر اساس ثابت لذلك 

 .لفترة خمس سنوات  بتةيتم االحتفاظ بأسعار االساس و األوزان ثا

   ∑  
  
  
 

  
     ∑  

    

It    = Laspeyres index of commodity group at time t. 
wi0 = Weight of item i at time 0 = product weight in base period 
pi0 = Price of item I at time 0 
pit  = Price of item I at time t 
i     = item 

 

It       الرقم القياسي الخاص بالمجموعة في الفترة الزمنية =t  
Wi

0 
 ) فترة االساس (   0وزن السلعة في الفترة الزمنية  =

pi
0  

 0في الفترة الزمنية  I= سعر السلعة  
pi

t  
 tفي الفترة الزمنية  I=  سعر السلعة  

i     السلعة =  
An Oracle-based database has been developed for storing and 
organizing the price data before they are fed into Excel worksheets for 
the calculation of the CPI. 
Each item in CPI basket has a unique specification that differentiates 
itself with other items, and each item has a unique classification code. 

 

أوراكل لتخزين وتنظيم بيانات األسعار قبل أن يتم ارسالها الى  لقد تم تطوير قاعدة بيانات
Excel .لحساب مؤشر أسعار المستهلك 

كل بند في سلة مؤشر أسعار المستهلك لديه مواصفاته الخاصة الذي يميزه عن البنود 
 األخرى، ولكل بند رمز تصنيف خاص به.

 
The following information has been used to calculate the CPI:  

• Basket of goods and services classified by Section/Division, Group 

and sub-group. 

• Data source.  

• Average commodity price for the base year . 

• Commodity price for the comparison year. 

• Relative weight for each of the sub-group up to each section. 

• The geometric mean is used to compute the average prices and the 
index at the lowest-   level. 

 ألسعار المستهلك: الرقم القياسي لقد استخدمت المعلومات التالية لحساب

  والمجموعات  سيةئيالمجموعات الرحسب سلة من السلع والخدمات المصنفة
 الفرعية

 مصادر البيانات 

  أسعار السلع لسنة األساسمتوسط 

 أسعار السلع لسنة المقارنة 

 األهميات النسبية  لكل مجموعة فرعية إلى ان نصل  لكل مجموعة رئيسية 

  على  والرقم القياسي سعاراألالهندسي لحساب متوسط يتم استخدام المتوسط
 .المستوى األدنى للمجموعة الفرعية
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Steps for calculating the index number for Section “Rent, Fuel and 
Energy”: 

خطوات حساب الرقم القياسي لمجوعة اإليجار والطاقة 
 والوقود:

 

 
1. Calculate the price relative (simple index), by dividing the commodity 

price in comparison year Pn by the price of same commodity in base 

year Po.  

2. Calculate the geometric mean for the price relatives according to the 

sources.  

3. Calculate the geometric mean for each sub- group. 

4. Multiply result, obtained in  step 3 by weight for sub-group. 

5. Calculate weighted index number for Group, by summing all the results 

obtained in step 4 for each  subgroup and divide by the weight for the 

group itself, then multiply by 100. 

6. Calculate weighted  index number for Division, by summing all the 

results obtaining on step 4 for each  sub-group within the division and 

divide by the weight for  the division itself, then multiply by 100. 

7. Calculate the weighted index number for main group, by summing all the 

results obtaining in step 4 for each  sub-group within the main group 

and divided by the weight for the main group itself, then multiply by 100. 

8. Calculate the weighted  index number for Section ,by summing all the 

results obtained in step 4 for each  sub-group within the section and 

divided by the weight for the section itself, then multiply by 100. 

 

 
 

 
على سعر  Pn حساب الرقم القياسي البسيط وذلك بقسمة سعر السلعة في سنة المقارنة .0

 .. Po نفس السلعة في سنة األساس

  الهندسي للمناسيب على مستوى المصادر المأخوذ منها السعر .ايجاد المتوسط  .3

 ايجاد المتوسط الهندسي للمجموعة الفرعية . .2

في األهمية النسبية لنفس المجموعة  2ضرب المتوسط الهندسي الناتج من الخطوة  .4

 الفرعية .

لكل  4إيجاد الرقم القياسي المرجح للمجموعة :  جمع الناتج المحسوب في خطوة  .5

اميع الفرعية الواقعة تحت المجموعة مقسوم على األهمية النسبية للمجموعة المج

 .011مضروب في 

لكل المجاميع الفرعية  4إيجاد الرقم القياسي المرجح للقسم:  جمع الناتج في خطوة  .2

 .011الواقعة تحت القسم، مقسوم على األهمية النسبية للقسم مضروب في 

لكل  4ل :  جمع الناتج المحسوب في خطوة إيجاد الرقم القياسي المرجح للفص .2

المجاميع الفرعية الواقعة تحت الفصل، مقسوم على األهمية النسبية للفصل مضروب 

 .011في 

لكل المجاميع  4إيجاد الرقم القياسي المرجح للباب :  جمع الناتج المحسوب في خطوة  .1

 .011مضروب في  الفرعية الواقعة تحت الباب، مقسوم على األهمية النسبية للباب
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For further information لمزيد من المعلومات 
  

 

For longer series please refer to the our Website: www.qsa.gov.qa & 

www.mdps.gov.qa and QALM: www.qix.gov.qa 

 

 
 :األنترنتعلى شبكة موقع الالرجاء االطالع على  أوسع زمنية سلللحصول على بيانات لسال

 www.qsa.gov.qa  &www.mdps.gov.qa   موقع قلمو   :www.qix.gov.qa 

 

http://www.qsa.gov.qa/
http://www.mdps.gov.qa/
http://www.qix.gov.qa/
http://www.qsa.gov.qa/
http://www.mdps.gov.qa/
http://www.qix.gov.qa/

