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PREFACEتمهيد

ي السياسة االقتصادية،  اإلحصاءات االقتصادية تمثل حجر الزاوية 
راتيجية األعمال ، وتوقعات املستثمرين واالسر املعيشية . وتستخدم هذه  واس

ي جميع أنحاء العالم لتوجيه خطط السياسة  البيانات من قبل الحكومات 
انية ، ومراقبة وتنظيم األسواق املالية  النقدية واملالية واالستثمار وامل

ي مجموعة واسعة من السياسات الحكومية األخرى . واملساهمة 

The economic statistics are the cornerstones of economic policy,
business strategy, and of investor and household expectations.
These data are used by governments around the world to guide
monetary and fiscal policy, investment and budget plans, monitor
and regulate financial markets and contribute to a wide range of
other government policies.

ي إطار منظومة اإلحصاءات االقتصادية  وتستخدم البيانات ال يتم جمعها 
لدولة قطر إلنتاج مجموعة من اإلحصاءات ال تقيس شكل وأداء مختلف 
ي ذلك الصناعات والقطاعات املؤسسية وأنواع  قطاعات االقتصاد ، بما 

معينة من املعامالت، مثل التجارة الدولية أو األسعار .

The data collected within the economic statistics system of the
State of Qatar are used to produce huge range of statistics that
measure the shape and performance of different segments of the
economy, including industries, institutional sectors and particular
types of transactions, like international trade or prices. 

ي فصول  يغطي هذا القسم كل هذه اإلحصاءات االقتصادية بشكل منفصل 
ى  مختلفة . ويتضمن فصاًل خاصًا بالحسابات القومية يرتكز أساسًا ع

اإلحصاءات االقتصادية ، وهو يستخدم لدعم السياسات االقتصادية الكلية 
ي ذلك تلك املتعلقة بالعمالة ، والتضخم ، والتجارة الدولية ،  والقطاعية بما 

ى أنه يتيح قاعدة لفهم محددات النمو واإلنتاجية  واملال والتمويل ، إضافة إ
ر مجموعة من البيانات متسقة ومتماسكة  لألقتصاد من خالل توف

الك وسيط ،  للمخرجات واألسعار ، ومدخالت املواد والخدمات كاس
واستخدام الطاقة والعمالة ورأس املال باعتبارها عوامل اإلنتاج .

This section covers all these economic statistics separately in
different chapters. The national accounts chapter which is based
on these economic statistics, is used to support macroeconomic
and sectoral policies including those related to employment,
inflation, international trade, money and finance. It provides a
platform to understand the determinants of growth and productivity

of the economy by providing a consistent and coherent data set for
output, prices, inputs of material and services, energy use and
labour and capital as factors of production. 

ى هذه القسم ان  ن ع ى املطلع ي هذا السياق أنه يجب ع ر  ويجدر بنا أن نش
ي مختلف الفصول قد تم تجميعها  يعو أن اإلحصاءات االقتصادية املشمولة 

ي املقام األول من املسوح االقتصادية السنوية لجهاز التخطيط واإلحصاء 
ي التوقيت الصحيح ،  حيث تقوم الحسابات القومية بدمج بيانات املصادر 

وتقوم بعمليات التقييم والتصنيف وبذلك تظهر التعديالت اإلحصائية بشكل 
منفصل لشرح تكامل البيانات من حيث التقارير والتغطية ، والتصنيف ، 

ى ذلك من بيانات املسح . والتوقيت ، والتقييم وما إ

Readers of this section would appreciate the fact that these
economic statistics covered in various chapters are primarily
compiled from the Annual Economic Surveys of the Planning and
Statistics Authority. National accounts integrates the source data
at correct timing, valuation and classification. Statistical
adjustments are, therefore, shown separately to explain the data
integration in terms of reporting, coverage, classification, timing,
valuation, etc. of the survey data.




