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Preface متهيد 
 
This is the eleventh issue of the quarterly publication, “Window on 
Economic Statistics of Qatar”, covering data relating to the fourth quarter 
(Q4) 2014.  

 

وهو  " قطر لةدولنافذة على االحصاءات االقتصادية  من املنشور الفصلي "  احلادي عشر هذا هو العدد 

 . 2014لسنة   الرابع  يغطي بيانات الفصل

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.  

من جهات حكومية ومؤسسات  البياناتاهلدف الرئيسي هلذا املنشور هو تزويد كافة مستخدمي 

 .االقتصادي للدولة األداءجتارية وطالب وباحثني واجلمهور بوجه عام بأحدث املعلومات حول 

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.  

من  ةمتنوع ةاملدى من قبل جمموع ةومن أجل االستجابة للطلب املتنامي على االحصاءات قصري

املعلومات احلديثة املتعلقة باالقتصاد يف  ةارتأينا ضرورة جتميع كاف ،مستخدمي البيانات

  .يف متناول اليد ةواحد ةوثيق

This report is a translation into action of two of our strategic goals: هدافنا االسرتاتيجية:     أ أهم ثنني منعملية إل ةهذا املنشور ترمج وُيعد 

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.  

دعم ل العالية . تلبية احتياجات املستخدم يف احلصول على املعلومات اإلحصائية ذات اجلودة1

صياغة السياسات املبنية على األدلة ورصد التقدم احملرز ملتزمني يف ذلك بأفضل املمارسات 

 على املستوى الدولي .

 . االرتقاء باملعرفة اإلحصائية وتشجيع االستخدام السليم لإلحصاءات يف البالد . 2

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. 

 وحننمستخدمي البيانات. من واسعة  ةذا التقرير مفيدة جملموعننا نأمل أن تكون حمتويات هإ

صدار مؤشرات وجماميع ذات إالبيانات يف  يدر ومزودنعتمد على التعاون والعمل سويا مع مصا

 ةأن جودة االحصاءات الرمسية تعتمد اىل حد كبري على نوعي، مع األخذ باالعتبار  نوعيه جيدة

نود اغتنام هذه الفرصة لتقديم الشكر واالمتنان  كماالبيانات اليت يتم تزويدنا بها.  ةوجود

  .منتظمة ةاجلهات اليت تزودنا باملعلومات بصور ةلكاف

 

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 جمانًا دون أدنى مسؤولية ناجتة عن استخدام البيانات الواردة 

 ه.في

This publication can be downloaded from:  املوقعميكن حتميل هذا الكتيب من 

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. 

 
اسرتاتيجية للتنمية وجيرى استخدامها  ةتعترب االحصاءات الرمسية وعلى حنو متزايد أدا

صانعو السياسات والقرارات  وال سيماعلى نطاق واسع من قبل مجيع أنواع املستخدمني 

االستجابة  ويف إطار.  األدلةختاذ القرارات القائمة على إعن  بهدف الرصد واملتابعة  فضاًل

 ةدارإ ، شرعتواألسعارللطلب املتزايد على بيانات احلسابات القومية والتجارة اخلارجية 

االحصاءات االقتصادية يف نشر تقرير جديد بعنوان  "نافذه على االحصاءات االقتصادية 

بعد ويصدر  ،نشر هذا التقرير على أساس فصليوُي.  2012أكتوبر من  ابتداًءقطر "   لدولة

 .أشهر من الفصل املرجعي  بعةأر

  
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. 
 

اهلدف الرئيسي من هذا املنشور الفصلي يف جتميع أحدث االحصاءات املتعلقة  يتمثل

التطورات  ةاح كافضيإلبالرسوم البيانية   لتأتي مدعمةباملتغريات االقتصادية الرئيسية 

تعرض البيانات واجلارية على مستوى االقتصاد الكلي وكذلك على املستوى القطاعي . 

االستخدام لتمكني املستخدمني للوصول اىل تفسري 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 جلس نبض االقتصاد ستخدامهاإاليت ميكن هنالك جمموعة من املؤشرات االقتصادية 

ستخدامها عن قرب إن بعض املؤشرات اليت يتم مراقبتها وكما و إ والنمو التطور حيث

 :تتمثل يف

 . احلقيقي اإلمجاليج احمللي اتمعدل منو الن .1
 . على مؤشر أسعار املستهلك قياسًا توجهات األسعار .2
 . سبة من الناتج احمللي اإلمجاليكن ميزان احلساب اجلاري .3

 . احلكومة ةميزان مالي .4
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Layout of Report املخطط 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). 

 : التقرير على ثالثة أجزاء هذا حيتوي

 جملاميع و مؤشرات خمتارة حول وجداول معلومات  ةاجلزء األول وحيتوي على لوح

 .االقتصاد الكلي

  اليت قامت بنشرها إدارة اإلحصاءات حصاءات اإلاجلزء الثاني ويقدم حتليال ألحدث

 .االقتصادية

 

  مقالة )أو مقاالت( حول موضوع )أو مواضيع( خمتارةاجلزء 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 عادإجل حتقيق التوازن بني حسن التوقيت والنوعية فأمن 

يف صيغة بادئ األمر يف . ويتم إصدارها عن طريق بعض االفرتاضات ةخر فرتآاملتعلقة ب

تستخدم لوصف البيانات حال إصدارها  اليت ةكتقديرات أولي إليهاتم اإلشارة ي تقديرية

من ثم يشار إليها كبيانات معدلة وهي تصف البيانات بعد مراجعتها وتعديلها يف و 

 وصواًل إىل البيانات األخرية وهي التنقيح النهائي. ة وجديد إضافيةأي معلومات ضوء 

و وضعية البيانات حيث أنها  ةيتوجب على املستخدمني أختاذ احليطة فيما يتعلق حبال

 " " أو " تقديرات نهائية مراجعة" أو "  ةميكن أن تكون "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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 2014-2012: أداء االقتصاد القطري مقارنة مع المناطق األخرى لألعوام : لوحة البيانات الرئيسية*  1جدول 

Table 1:Dashboard*: Qatar Economic Performance Compared With Other Regions, 2012-2014 

 

Regional Grouping 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
معدل التضخم الحقيقي

** 
ميزان الحساب الجاري كنسبة إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي
 Real GDP Growth Rate % Inflation Rate (%) ** Current Account Balance % of المجموعات اإلقليمية

GDP 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Qatar 6.0 6.3 6.2 1.9 3.1 2.8 32.6 30.7 25.9 قطر 

World 3.2  3.0  3.6  3.9  3.6  3.5  N.A. N.A. N.A. العالم 

Advanced Economies 1.4  1.3  2.2  2.0  1.4  1.5  -0.1 0.4 0.5 االقتصاديات المتقدمة 

Emerging Markets and Developing 
economies 5.1  4.7  4.9  6.0  5.8  5.5  1.4 0.7 0.8 االقتصاديات الناشئة والنامية 

Emerging and Developing Central and 
Eastern Europe 1.4  2.8  2.4  5.8  4.1  4.0  -4.5 -3.9 -3.6 

االقتصاديات الناشئة والنامية وسط وشرق 
 أوربا

Emerging and Developing Asia 6.7  6.5  6.7  4.6  4.5  4.5  0.8 1.1 1.2  لدول اآلسيوية لاالقتصاديات الناشئة والنامية 

Latin America and the Caribbean 3.1  2.7  2.5  5.9  6.8   n/a  -1.9 -2.7 -2.7 أمريكا الالتينية و الكاريبي 

Middle East and North Africa 4.1  2.2  3.2  10.6  10.5  8.4  13.7 10.3 8.7 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

Sub-Saharan Africa 4.9  4.9  5.4  9.0  6.3  6.1  -2.7 -3.6 -3.6 أفريقيا جنوب الصحراء 

 * Revised 

  

 .مراجعة* 
** For Qatar, this is the annual average change in CPI.  **ر السنوي لمؤشر اسعار المستهلك .التغيمتوسط معدل  بالنسبة لقطر هو 
Sources: IMF World Economic Outlook, April 2015 and Ministry of Development Planning and 
Statistics (MDPS) وزارة التخطيط التنموي واالحصاء ،2015 ابريلمصادر: صندوق النقد الدولي ، آفاق االقتصاد العالمي، ال (MDPS) 

N/A not applicable N.A.  =ينطبق ال 
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Table 2 : Quarterly Main Macro-Economic Indicators, 2013-2014 
(Q4) 

 2014 -2013: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  2جدول 
 (الرابع)الربع 

Details Unit 2014** 
2013 2014 

 التفاصيل الوحدة
Q3* Q4* Q1* Q2* Q3* Q4** 

National accounts and Prices              

 

 الحسابات القومية واألسعار

1 GDP at current prices Mn QR 771,013 185,433 189,858 193,881 189,654 193,080 194,398 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية مليون ر.ق 

2 
GVA Mining and Quarrying at 
current prices 

Mn QR 389,438  99,530  100,274  103,176  96,722  95,263  94,277  مليون ر.ق 
إجمالي القيمة المضافة للقطاع التعديني 

 باألسعار الجارية

3 
GVA Non- Mining  at current 
prices 

Mn QR 381,575 85,904 89,584 90,705 92,932 97,817 100,121 مليون ر.ق 
المضافة للقطاع غير التعديني إجمالي القيمة 

 باألسعار الجارية

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

%  4.2  7.4  6.4  3.9  6.6  4.1  2.4  % 
التغير النسبي السنوي للناتج المحلي اإلجمالي 

 األسمى

5 Real GDP (Y-o-Y) growth rate  %  6.2 6.8 5.9 6.2 5.7 6.0 6.7 % 
السنوي للناتج المحلي اإلجمالي معدل النمو 

 الحقيقي

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

%  -1.5 1.4 -1.1 -2.3 -2.2 -2.8 1.3 % 
معدل النمو الحقيقي إلجمالي القيمة المضافة 

 في القطاع التعديني

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

%  11.5 10.8 11.0 12.4 11.3 12.0 10.3 % 
معدل النمو السنوي الحقيقي إلجمالي القيمة 

 المضافة في القطاع غير التعديني

8 CPI (2007=100)   117.6 114.6 115.5 116.4 117.6 118.6 118.9   
 المستهلكالرقم القياسي ألسعار 

(2007  =100) 

9 CPI (Y-o-Y) Percentage change %  2.8 2.9 2.8 2.6 3.0 3.5 3.0 % التغير النسبي السنوي ألسعار المستهلك 

10 PPI (2006=100)   162.1 168.6 173.0 177.0 170.5 163.2 138.0   
 الرقم القياسي ألسعار المنتج

(2006  =100) 

11 PPI (Y-o-Y) Percentage change %  -5.3 1.8 1.6 0.0 2.6 -3.3 -20.2 % التغير النسبي السنوي في أسعار المنتج 

12 
GDP Deflator (Y-o-Y) 
Percentage change 

% -1.8 0.6 0.5 -2.2 0.9 -1.8 -4.1 % 
التغير النسبي السنوي لمكمش الناتج المحلي 

 اإلجمالي
*Revised  ** Preliminary                 مراجعة  ** ارقام اولية * 

Numbers may not add to totals due to rounding.              االرقام قد ال تتفق مع المجاميع بسبب تدوير االرقام 
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Table 2 (cont.) : Quarterly Main Macro-Economic 
Indicators, 2013-2014 (Q4) 

 2014 -2013: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  )تابع(2جدول 
 (الرابع)الربع 

Details Unit 2014** 
2013 2014 

 التفاصيل الوحدة
Q3* Q4* Q1* Q2* Q3* Q4** 

Public Finance (January-December)          

 

 ديسمبر( -المالية العامة )يناير      

13 Government Revenue Mn QR 346,856 101,398 145,994 82,167 117,798 46,265 100,626 اإليرادات الحكومية ليون ر.قم 

14 Government Expenditure Mn QR 244,821 51,721  46,837  91,585  38,785 55,108 59,343 اإلنفاق الحكومي مليون ر.ق 

15 Fiscal Balance Mn QR 102,035 49,677 99,157 -9,418 79,013 -8,843 41,283 الميزان المالي مليون ر.ق 

16 Fiscal Balance as % GDP % 13,2 26.8 52.2 -4.9 41.7 -4.6 21,2 % 
نسبة الميزان المالي إلى الناتج المحلي 

 اإلجمالي

Balance of Payments                  ميزان المدفوعات 

17 Exports of Goods (fob)  Mn QR 479,446 123,308 120,989 132,499 123,272 119,442 104,233 صادرات السلع )فوب(  مليون ر.ق 

18 Imports of Goods (fob)  Mn QR 113,369 29,201 28,678 28,863 28,334 28,657 27,515 واردات السلع )فوب( مليون ر.ق 

19 
Trade Balance of Goods (17-
18) 

Mn QR 366,077 94,107 92,311 103,636 94,938 90,785 76,718 (18-17الميزان التجاري ) مليون ر.ق 

20 
Current Account Balance 
(CAB) 

Mn QR 199,601 52,025 51,233 61,744 53,078 46,695 38,084 الحساب الجاري مليون ر.ق 

21 CAB as % GDP % 25.9 28.1 27.0 31.8 28.0 24.2 19.6 % 
الناتج المحلي نسبة الحساب الجاري إلى 

 اإلجمالي

22 
Change in Reserves (negative 
means Increase ) 

Mn QR -4,979 -12,111 -9,706 6,194 -6,575 -6,550 1,952 مليون ر.ق 
 التغيير في االحتياطيات

 )السالب يعيني زيادة(
*Revised  ** Preliminary                  **  رقام اوليةأ* مراجعة 

Numbers may not add to totals due to rounding.               رقام رقام قد ال تتفق مع المجاميع بسبب تدوير األاأل 
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Table 2 (cont.) : Quarterly Main Macro-Economic 
Indicators, 2013-2014 (Q4) 

 2014 -2013: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  )تابع(2جدول 
 (الرابع)الربع 

Details Unit 2014** 
2013 2014 

 التفاصيل الوحدة
Q3* Q4* Q1* Q2* Q3* Q4** 

Financial Indicators                   المؤشرات المالية 

23 Money supply (M1) Mn QR 124,256 110,340 105,931 117,653 127,258 119,148 124,256 (1عرض النقد )م مليون ر.ق 

24 
M1 (Q-o-Q) percentage 
change 

 1التغير النسبي الفصلي م % 4.3 6.4- 8.2 11.1 4.0- 0.4-   %

25 
Total commercial banks 
credits 

Mn QR 586,531 509,404 533,075 547,717 553,798 572,502 586,531 إجمالي ائتمان البنوك التجارية مليون ر.ق 

26 
Total commercial bank 
deposits 

Mn QR 552,955 497,800 514,804 550,048 558,245 560,378 552,955 إجمالي ودائع البنوك التجارية مليون ر.ق 

27 
Number of companies listed 
on Qatar Exchange (QE) 

No. 43 42 42 43 43 43 43 عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر عدد 

28 Qatar Exchange Index (QEI) 
 مؤشر بورصة قطر   12,286 13,728 11,489 11,640 10,380 9,608 12,286 

29 
QEI (Q-o-Q) percentage 
change 

%   3.6 8.0 12.1 -1.3 19.5 -10.5 % 
التغيير النسبي الفصلي لمؤشر برصة 

 قطر

30 Market capitalization Mn QR 676,792 524,053 555,606 650,370 632,233 736,070 676,792 القيمة السوقية لألسهم المدرجة في السوق مليون ر.ق 

*Revised  ** Preliminary 

  

 * مراجعة  ** ارقام اولية
mbers may not add to totals due to rounding.     االرقام قد ال تتفق مع المجاميع بسبب تدوير االرقام 
Y-o-Y change over corresponding quarter previous year.     . التغير السنوي يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة 

 التغير الفصلي يشير إلى التغير مقارنة بالفصل السابق .
Q-o-Q change over previous quarter.     

Sources: Qatar Central Bank (QCB), Quarterly Statistical Bulletin, March   2015 
Ministry of Development Planning and statistics (MDPS) 

 2015 مارسالمصادر : مصرف قطر المركزي ، نشرة اإلحصاءات الفصلية .    
 وزارة التخطيط التنموي واالحصاء
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 Table 3 : Annual Main Macro-Economic Indicators 2008-2014 2014 - 2008السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي : المؤشرات  3جدول 

 Unit Details 2008 2009 2010 *2011 *2012 *2013 **2014 الوحدة التفاصيل

 National accounts and Prices                 الحسابات القومية واألسعار

 Mn QR Gross Domestic Product (GDP) 419,583 355,986 455,445 618,089 692,655 739,776 771,013 مليون ر.ق المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةالناتج 
current prices 

1 

 Mn QR Net primary income from abroad  2 24,614- 34,262- 47,115- 48,307- 44,134- 41,224- 33,854- مليون ر.ق صافي الدخل األولي من الخارج

 Mn QR Gross National Income (GNI) (1+2) 3 394,968 321,724 408,330 569,782 648,521 698,552 737,159 مليون ر.ق الدخل القومي اإلجمالي

 Mn QR Net current transfers from abroad 4 18,270- 21,247- 41,362- 46,048- 51,170- 55,493- 62,251- مليون ر.ق صافي التحويالت الجارية من الخارج

 Mn QR Gross National Disposable Income 376,699 300,477 366,968 523,734 597,351 643,059 674,908 مليون ر.ق إجمالي الدخل القومي المتاح
(GNDI) (3+4) 

5 

 No. Population (mid-year) 6 1,448,479 1,638,626 1,715,098 1,732,717 1,832,903 2,003,700 2,216,180  عدد السكان منتصف العام

 QR GDP per capita (1/6) 7 000 290 217 266 357 378 369 348 الف ر.ق نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 Mn QR Final consumption expenditure 8 107,372 124,275 137,335 156,913 177,210 197,134 217,576 مليون ر.ق اإلنفاق االستهالكي النهائي

 Mn QR Household consumption 9 64,676 68,623 73,646 79,906 87,682 98,874 109,376 مليون ر.ق االستهالك العائلي

 Mn QR Government consumption 10 42,696 55,652 63,689 77,007 89,527 98,260 108,200 مليون ر.ق االستهالك الحكومي

 Mn QR Gross Capital Formation (GCF) 11 172,524 152,946 142,449 177,091 194,460 218,724 257,732 مليون ر.ق إجمالي التكوين الرأسمالي

 Mn QR Gross Domestic Saving(GDS) (1-8) 12 312,211 231,711 318,110 461,176 515,445 542,642 553,436 مليون ر.ق االدخار المحلي اإلجمالي

 Mn QR Gross National Saving (GNS) (5-8) 13 269,327 176,202 229,633 366,821 420,141 445,925 457,331 مليون ر.ق االدخار القومي اإلجمالي

 GDP Growth Rate (Real)  14 % 17.7 12.0 16.7 13.0 6.0 6.3 6.2 % معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 Growth rate  Mining Sector 15 % 13.2 4.5 28.9 15.6 1.3 0.2 1.5- % معدل نمو القطاع التعديني

 Growth rate Non-Mining Sector 16 % 21.3 17.6 8.6 10.9 10.0 11.0 11.5 % معدل نمو القطاع غير التعديني

الرأسمالي معدل االستثمار )نسبة التكوين 
 اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي(

% 33.4 29.5 28.1 28.7 31.3 43.0 41.1 % Investment Rate (GCF as % GDP) 17 

 Saving Rate (GNS as % GDP) 18 % 64.2 49.5 50.4 59.3 60.7 60.3 59.3 % معدل االدخار

 CPI (2007=100) 19  115.2 109.5 106.9 108.9 111.0 114.4 117.6  الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 

*Revised  ** Preliminary مراجعة  ** ارقام اولية * 

Sources: Qatar Central Bank Quarterly Statistics Bulletin March 2015 and Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS). 
، ووزارة 2015 مارسنشرة اإلحصاءات الفصلية  -المصدر: مصرف قطر المركزي 

 التنموي واالحصاء التخطيط 
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 Table 3 (cont.) : Annual Main Macro-Economic Indicators 2008-2014 2014 - 2008: المؤشرات السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي  )تابع( 3جدول 

 Unit Details 2008 2009 2010 *2011 *2012 *2013 **2014 الوحدة التفاصيل

 National accounts and Prices          الحسابات القومية واألسعار

 CPI-Inflation rate  20 % 15.2 4.9- 2.4- 1.9 1.9 3.1 2.8 % معدل التضخم –الرقم القياسي 

 الرقم القياسي ألسعار المنتج
(2006  =100) 

  162.1 171.2 170.8 160.2 119.0 99.9 149.1   PPI (2006=100) 21 

 PPI (year-on-year) change 22 % 34.1 33.0- 19.2 34.6 6.6 0.2 5.3- % التغير السنوي في أسعار المنتج

 GDP deflator (year-on-year) change 23 % 22.9 24.2- 9.6 20.1 5.7 0.5 1.8-  % التغير السنوي لمكمش الناتج المحلي اإلجمالي

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

 Mn QR Government Revenue  24 136,278 142,989 142,774 206,711 251,859 344,058 346,856 مليون ر.ق اإليرادات الحكومية

 Mn QR Government Expenditure  25 97,422 94,331 120,223 174,961 158,342 204,659 244,821 مليون ر.ق اإلنفاق الحكومي

 Mn QR Fiscal Balance (24-25) 26 38,856 48,658 22,551 31,750 93,517 139,399 102,035  الميزان المالي

 Balance of Payments                 ميزان المدفوعات

 Mn QR Exports (goods and services) 27 257,466 182,034 283,832 443,490 520,069 538,508 528,682 مليون ر.ق صادرات )سلع وخدمات(

 Mn QR Imports (goods and services) 28 117,779 103,269 108,171 159,405 199,084 214,590 232,976 مليون ر.ق واردات )سلع وخدمات(

 Mn QR Trade Balance (27-28) 29 139,688 78,764 175,661 283,555 320,985 323,918 295,706 مليون ر.ق (28-27الميزان التجاري )

 Mn QR Current Account balance 30 96,804 23,255 87,184 189,730 225,681 227,201 199,601 مليون ر.ق ميزان الحساب الجاري

 Mn QR Overall Balance of Payments 31 1,623 30,258 44,393 52,211- 58,529 32,994 4,979 مليون ر.ق ميزان المدفوعات

 Financial Indicators                 المؤشرات المالية

 Growth rate of Money supply(M1) 32 % 24.9 4.4 28.7 19.8 11.1 16.5 17.3 % معدل نمو عرض النقد

 Mn QR Credits to private sector 33 160,218 177,459 190,862 227,525 258,332 293,330 352,967 مليون ر.ق االئتمان للقطاع الخاص

 Mn QR Total Deposits 34 198,050 224,840 277,107 343,777 417,337 514,804 552,955 مليون ر.ق إجمالي الودائع

 Securities Market (QE) Index 35  6,886 6,959 8,682 8,779 8,359 10,380 12,286  )بورصة قطر(مؤشر سوق األوراق المالية 

 Mn QR Market capitalization 36 279,038 320,081 450,203 457,352 459,884 555,606 676,792 مليون ر.ق القيمة السوقية لألسهم المدرجة في السوق

 

*Revised  ** Preliminary مراجعة  ** ارقام اولية * 

Sources: Qatar Central Bank Quarterly Statistics Bulletin March 2015 and Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS). 
، ووزارة 2015 مارسنشرة اإلحصاءات الفصلية  -المصدر: مصرف قطر المركزي 

 التنموي واالحصاء التخطيط 
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Table 4: Overview of Balance of Payments 2009 – 2014 

 

2014 - 2009 :  نظرة عامة على ميزان المدفوعات4جدول   
Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014** التفاصيل 

A - Current Account 23,255 87,184 189,730 225,681 227,201 199,601  الحساب الجاري -أ 

Goods 93,019 196,661 318,567 371,887 383,265 366,077 السلع 

Exports  ( F. O. B. ) 174,745 272,871 416,577 483,952 497,833 479,446 )الصادرات )فوب 

Imports ( F. O. B. ) -81,726 -76,210 -98,010 -112,065 -114,568 -113,369 )الواردات )فوب 

Services -14,255 -21,000 -34,482 -50,902 -59,347 -70,371 الخدمات 

Services (Credit) 7,288 10,961 26,913 36,117 40,675 49,236 )الخدمات )دائن 

Travel 650 2,124 4,257 10,400 12,581 16,713 سفر 

Transportation 5,765 6,378 14,300 17,004 20,402 23,400 نقل 

Others 873 2,459 8,356 8,713 7,693 9,123 أخرى 

Services (Debit) -21,543 -31,961 -61,395 -87,019 -100,022 -119,607 ( مالخدمات)دين 

Travel -1,752 -1,959 -6,579 -20,560 -24,082 -31,602 سفر 

Transportation -14,195 -20,960 -35,837 -35,991 -37,294 -44,105 نقل 

Others -5,596 -9,042 -18,979 -30,468 -38,646 -43,900 أخرى 
 

*Revised 
** Preliminary 

 * مراجعة
 ** ارقام اولية
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Table 4 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2009 - 2014  2014 - 2009 )تابع( :  نظرة عامة على ميزان المدفوعات4جدول  
Values: Million  Q.R       

  
 القيمة : مليون لاير قطري

Details 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014** التفاصيل 

Income -34,262 -47,115 -48,306 -44,134 -41,224 -33,854 الدخل 

Income (Credit) 3,594 8,698 22,445 23,726 23,264 26,923 )الدخل )دائن 

Compensation of employees 44 0 -2 -1 0 1 العاملين تعويضات 

Investment income 3,550 8,698 22,445 23,726 23,264 26,923 دخل االستثمار 

Income (Debit) -37,856 -55,813 -70,752 -67,860 -64,488 -60,777 ( مالدخل)دين 

Compensation of employees -326 -380 -475 -473 -513 -511 تعويضات العاملين 

Investment income -37,530 -55,433 -70,277 -67,387 -63,975 -60,266 دخل االستثمار 

Current Transfers -21,247 -41,362 -46,048 -51,170 -55,493 -62,251 التحويالت الجارية 

Credit 7,913 14,651 6,498 7,172 4,064 2,566 دائن 

Debit -29,160 -56,013 -52,546 -58,342 -59,557 -64,817 مدين 

of which workers' remittance -25,827 -29,577 -37,543 -37,430 -40,550 -40,367 منها تحويالت العاملين 

B. Capital  & Financial Account 2,197 -38,868 -239,319 -161,612 -198,370 -190,930  والمالي الرأسمالي الحساب -ب 

Capital  Account -6,538 -7,489 -13,121 -22,240 -17,403 -20,128 الحساب الرأسمالي 

Financial Account 8,735 -31,379 -226,198 -139,372 -180,967 -170,802 الحساب المالي 

Direct Investment N/A N/A -33,379 -5,257 -32,257 -20,777 االستثمار المباشر 

Abroad N/A N/A -36,795 -8,673 -29,198 -24,564 في الخارج 

In Qatar N/A N/A N/A  3,416   3,416   (3,059) في قطر 

 
 

*Revised 
** Preliminary 

 * مراجعة
 ** ارقام اولية
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Table 4 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2008 - 2013  2013 - 2008 )تابع( :  نظرة عامة على ميزان المدفوعات4جدول  

Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014** التفاصيل 

Portfolio Investment N/A N/A -69,263 10,190 -66,649 -72,556 محافظ االستثمار 

Assets N/A N/A -62,892 -27,698 -59,828 -60,769 األصول 

Liabilities N/A N/A -6,371 37,888 -6,821 -11,787 الخصوم 

Financial Derivatives, net N/A N/A 5,767 -5,615 2,702 1,158 المشتقات المالية ، صافي  

Other Investment N/A N/A -129,323 -138,689 -84,763 -78,627 استثمارات أخرى  

Assets N/A N/A -150,471 -134,414 -48,609 -93,784 األصول  

Liabilities N/A N/A 21,148 -4,275 -36,154 15,157 الخصوم  

C. Net Errors & Omissions -3,929 -3,923 -2,622 -5,540 4,163 -3,692  صافي السهو والخطأ –ج 

D. Overall Balance 30,258 44,393 -52,211 58,529 32,994 4,979  المدفوعاتوفر أو عجز ميزان  –د 

E. Change in Reserves (Increase -) -30,258 -44,393 52,211 -58,529 -32,994 -4,979  الزيادة التغير في االحتياطيات -هـ(-) 

 
 

*Revised 
** Preliminary 

 * مراجعة
 ** ارقام اولية
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Table 5 : Quarterly Balance of Payments, 2013-2014 (Q4)  (الرابع)الفصل  2014-2013:  ميزان المدفوعات الفصلي  5 جدول 

Values: Million  Q.R     القيمة : مليون لاير قطري 

Details 
2013 2014 

 التفاصيل
Q1* Q2* Q3* Q4 Q1* Q2* Q3* Q4** 

A - Current Account 67,844 56,099 52,025 51,233 61,744 53,078 46,695 38,084  الحساب الجاري -أ 

Goods 102,950 93,897 94,107 92,311 103,636 94,938 90,785 76,718 السلع 

Exports  ( F. O. B. ) 131,266 122,270 123,308 120,989 132,499 123,272 119,442 104,233 )الصادرات )فوب 

Imports ( F. O. B. ) -28,316 -28,373 -29,201 -28,678 -28,863 -28,334 -28,657 27,515 )الواردات )فوب 

Services -14,253 -14,911 -15,244 -14,939 -17,880 -18,079 -18,068 16,344 الخدمات 

Services (Credit) 9,885 9,620 10,356 10,814 12,623 11,826 12,539 12,248 )الخدمات )دائن 

Travel 2,956 2,943 3,279 3,403 4,578 3,800 4,167 4,168 سفر 

Transportation 5,445 4,652 4,791 5,514 5,909 5,704 6,305 5,482 نقل 

Others 1,484 2,025 2,287 1,897 2,136 2,322 2,067 2,598 أخرى 

Services (Debit) -24,138 -24,531 -25,600 -25,753 -30,503 -29,905 -30,607 -28,592 )الخدمات )مدين 

Travel -4,853 -6,219 -6,894 -6,116 -7,925 -7,292 -8,654 -7,731 السفر 

Transportation -9,925 -9,229 -9,081 -9,059 -11,452 -11,656 -11,339 -9,658 النقل 

Others -9,360 -9,083 -9,625 -10,578 -11,126 -10,957 -10,614 -11,203 أخرى 

* Revised   
       

 .مراجعة* 

** Preliminary        *.* ارقام أولية 
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Table 5(cont.): Quarterly Balance of Payments, 2013-2014 (Q4)  (الرابع )الفصل2014-2013ي )تابع(: ميزان المدفوعات  الفصل5جدول 
Values: Million  Q.R 

        

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 
2013 2014 

 التفاصيل
Q1* Q2* Q3* Q4 Q1* Q2* Q3* Q4** 

Income -9,505 -8,618 -11,072 -12,029 -8,798 -7,213 -9,918 -7,925 الدخل 

Income (Credit) 7,548 7,064 4,780 3,872 8,575 8,171 5,070 5,107 )الدخل )دائن 

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

Investment income 7,548 7,064 4,780 3,872 8,575 8,171 5,070 5,107  االستثماردخل 

Income (Debit) -17,053 -15,682 -15,852 -15,901 -17,373 -15,384 -14,988 -13,032 )الدخل )مدين 

Compensation of employees -116 -133 -132 -132 -121 -130 -132 -128 تعويضات العاملين 

Investment income -16,937 -15,549 -15,720 -15,769 -17,252 -15,254 -14,856 -12,904 دخل االستثمار 

Current Transfers -11,348 -14,269 -15,766 -14,110 -15,214 -16,568 -16,104 -14,365 التحويالت الجارية 

Credit 1,194 736 1,024 1,110 692 544 673 657 دائن 

Debit -12,542 -15,005 -16,790 -15,220 -15,906 -17,112 -16,777 -15,022 مدين 

of which workers' remittance -9,194 -10,477 -10,458 -10,421 -9,548 -10,243 -10,457 -10,119 منها تحويالت العاملين 

B. Capital  & Financial 
Account 

-50,065 -62,370 -41,799 -44,136 -66,401 -44,701 -41,033 -38,794 
الحساب الرأسمالي  -ب 

 والمالي
Capital  Account -3,863 -4,126 -4,572 -4,842 -5,317 -5,277 -5,247 -4,287 الحساب الرأسمالي 

Financial Account -46,202 -58,244 -37,227 -39,294 -61,084 -39,424 -35,786 -34,507 الحساب المالي 

Direct Investment 669 -12,272 -11,923 -8,731 -5,147 -9,383 -4,699 -1,548 االستثمار المباشر 

Abroad -821 -10,552 -10,516 -7,309 -6,426 -10,229 -5,644 -2,265 في الخارج 

In Qatar 1,490 -1,720 -1,407 -1,422 1,279 846 945 717 في قطر 

* Revised   
       

 .مراجعة* 

** Preliminary        *.* ارقام أولية 
 



 

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

 

24 

 

Table 5(cont.): Quarterly Balance of Payments, 2013-2014 
(Q4)  

 

 (الرابع)الفصل  2014-2013)تابع(: ميزان المدفوعات  الفصلي 5جدول

Values: Million  Q.R     

 
     

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 
2013 2014 

 التفاصيل
Q1* Q2* Q3* Q4 Q1* Q2* Q3* Q4** 

Portfolio Investment -16,552 -14,194 -15,151 -20,752 -10,624 -15,739 -24,337 -21,856 محافظ االستثمار 

Assets -11,332 -18,480 -15,393 -14,623 -15,180 -14,798 -12,783 -18,008 األصول 

Liabilities -5,220 4,286 242 -6,129 4,556 -941 -11,554 -3,848 الخصوم 

Financial Derivatives, net 2,157 1,371 -605 -221 66 197 471 424 المشتقات المالية ، صافي 

Other Investment -32,476 -33,149 -9,548 -9,590 -45,379 -14,499 -7,221 -11,527  استثمارات أخرى 

Assets -21,304 -10,061 -17,971 727 -43,248 -9,799 -10,051 -30,686 األصول 

Liabilities -11,172 -23,088 8,423 -10,317 -2,131 -4,700 2,830 19,159 الخصوم 

C. Net Errors & Omissions 1,185 -1,516 1,885 2,608 -1,536 -1,802 889 -1,242  صافي السهو والخطأ  -ج 

D. Overall Balance 18,964 -7,787 12,111 9,706 -6,194 6,575 6,550 -1,952 
وفر أو عجز ميزان  -د 

 المدفوعات
E. Change in Reserves 
(Increase -) 

-18,964 7,787 -12,111 -9,706 6,194 -6,575 -6,550 1,952 
 التغير في االحتياطيات -هـ 

 (-)الزيادة 

* Revised           *مراجعة. 

** 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 the Latest Quarterly Statistics on GDP, Prices and 

Foreign Merchandise Trade 
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Table 6 : Quarterly GDP by Activity at  Current Prices,  
(Q4  2014) 

اإلجمالي الفصلي حسب النشاط باألسعار : الناتج المحلي  6جدول
 2014 لرابعالفصل ا  الجارية

Value: Mn Q.R 
     

 القيمة مليون لاير قطري 

Economic Activity 
2013 2014 

التغير النسبي 
 )%(

Percentage 
Change 
Y-o-Y   

 التغير النسبي
(%) 

Percentage  
Change  
Q-o-Q 

 النشاط االقتصادي

Q4 Q3 Q4 

Agriculture and Fishing 176  191  192  9.2 0.5  الزراعة وصيد البحر 

Mining and Quarrying 100,274  95,263  94,277  -6.0 -1.0 المناجم والمحاجر 

Manufacturing 18,480 20,158  19,127  3.5  -5.1  الصناعة التحويلية 

Electricity and Water 998  1,195  1,112  11.4 -6.9 الكهرباء والماء 

Construction 9,154 10,774 11,168 22.0  3.7  التشييد والبناء 

Trade, Restaurants & Hotels 13,104 14,069 14,825 13.1 5.4 التجارة والمطاعم والفنادق 

Transport and Communication 6,286 7,264 7,050 12.2  -2.9  النقل واالتصاالت 
Finance,  Insurance,  Real Estate & 
Business Services 

 المال والتامين والعقارات وخدمات األعمال 6.0 16.0 28,571 26,953 24,622

Government Services 17,933 19,153 19,278 7.5  0.7  الخدمات الحكومية 

Social Services 1,556 1,689 1,691 8.7 0.2 الخدمات االجتماعية 

Domestic services 733  782 843 15.0  7.9  الخدمات المنزلية 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 الخدمات المالية المحتسبة 11.4- 7.8 4,613- 5,208- 4,279-

Import duties 821 798 876 6.7  9.8  رسوم االستيراد 

Gross Domestic Product 189,858 193,080 194,398 2.4 0.7  الناتج المحلي االجمالي 
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Table 7 : Quarterly GDP by Activity at  Constant 2004 Prices,  
(Q4   2014) 

 

: الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط باألسعار 7دول ج

 2014 الفصل الرابع ( 2004) الثابتة

Value: Mn Q.R 
     

 القيمة مليون لاير قطري 

Economic Activity 

التغير النسبي  2014 2013
 )%(

Percentage 
Change 
Y-o-Y   

 التغير النسبي
(%) 

Percentage  
Change  
Q-o-Q 

 النشاط االقتصادي
Q4 Q3 Q4 

Agriculture and Fishing 127  139 139  9.7  0.1  الزراعة وصيد البحر 

Mining and Quarrying 36,340 36,334 36,796 1.3 1.3 المناجم والمحاجر 

Manufacturing 8,169 8,870 8,578 5.0  -3.3  الصناعة التحويلية 

Electricity and Water 678  997 766  12.9 -23.2 الكهرباء والماء 

Construction 11,003 12,368 12,952 17.7  4.7  التشييد والبناء 

Trade, Restaurants & Hotels 8,389 9,051 9,459 12.8 4.5 التجارة والمطاعم والفنادق 

Transport and Communication 6,089 6,850 6,721 10.4  -1.9  النقل واالتصاالت 
Finance,  Insurance,  Real Estate & Business 
Services 

 المال والتامين والعقارات وخدمات األعمال 3.4 9.2 13,256 12,821 12,145

Government Services 10,863 11,602 11,499 5.9  -0.9  الخدمات الحكومية 

Social Services 1,093  1,156  1,175 7.6 1.7 الخدمات االجتماعية 

Domestic Services 454  476 512  12.8  7.6  الخدمات المنزلية 

Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -3,443 -4,035 -3,704 7.6 -8.2 الخدمات المالية المحتسبة 

Import duties 861 877  863  0.2  -1.6  رسوم االستيراد 

Gross Domestic Product 92,768 97,506 99,012 6.7 1.5 الناتج المحلي االجمالي 
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GDP (Q4   2014)  (2014الناتج احمللي االمجالي الفصلي )الفصل الرابع 

Readers are cautioned to keep the seasonality factor in view when comparing data with 
the preceding quarter. 

 ننبه القراء باألخذ يف االعتبار عامل املومسية عند مقارنة البيانات مع الفصل السابق

The quarterly GDP at current prices in the Q4, 2014 is estimated at 194.40 Bn 
QR. This represents an increase of 2.4% compared to the estimate of Q4, 2013 
placed at 189.86 Bn QR. Compared to the previous quarter [Q3, 2014] estimate of 
193.08 Bn QR, an increase of 0.7% has been noticed. 

مقارنة  2014مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة  194.40بلغت تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

ا بذلك زيادة نسبتها  189.86البالغة  2013بتقديرات الربع الرابع لسنة 
ً
. باملقارنة مع %2.4مليار ر.ق محقق

مليار ر.ق فقد حقق 193.08( والبالغة 2014التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق )الربع الثالث لسنة 

 .%0.7املحلي اإلجمالي زيادة بنسبة الناتج 

The quarterly GDP in Q4, 2014, at constant (2004) prices amounted to 99.01 Bn 
QR showing a Y-o-Y growth of 6.7% over the corresponding Q4, 2013 estimated 
at 92.77 Bn QR. Compared to the previous quarter [Q3, 2014] estimated at 97.51 
Bn QR, there has been a growth of 1.5%. 

مليار ر.ق في الربع  99.01 - 2004لسنة األساس  –كما بلغت تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

ا بذلك نمًوا  92.77البالغة  2013مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة  2014الرابع من سنة 
ً
بلغ مليار ر.ق محقق

( 2014% على أساس سنوي. وباملقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق )الربع الثالث لسنة 6.7

 .%1.5مليار ر.ق فقد سجل زيادة بنسبة  97.51البالغة 

Mining and Quarrying (including Oil and Gas)  والغاز( نفطشمل ال)يقطاع التعدين واستغالل احملاجر 

The nominal Gross Value Added (GVA) estimate of this sector in Q4, 2014 
has been 94.28 Bn QR, which shows a decline of 6.0% over the estimate of 
Q4, 2013, placed at 100.27 Bn QR. Compared to the previous quarter (Q3, 
2014) estimate, there has been a decline of 1.0% in the GVA of this sector. 

مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع  94.28بلغت تقديرات القيمة املضافة اإلجمالية اإلسمية )األسعار الجارية( 

والتي  2013مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة  %6.0مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره  2014الرابع لعام 

مليار ر.ق وباملقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق )الربع الثالث من سنة  100.27بلغت 

 .%1.0( فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 2014

The real GVA of this sector in Q4, 2014 reached 36.80 Bn QR, showing a 
growth of 1.3% over the corresponding Q4, 2013 estimated at 36.34 Bn QR. 
Compared to the previous quarter (Q3, 2014), a growth of 1.3% has been 
seen in this quarter 
. 

الربع الرابع  مليار ر.ق لهذا القطاع في 36.80كما بلغت تقديرات القيمة املضافة الحقيقية )األسعار الثابتة( 

مليار  36.34والتي بلغت  2013مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام  %1.3لتسجل ارتفاعا بنسبة  2014لعام 

( فقد شهد 2014ر.ق. وباملقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق )الربع الثالث من سنة 

 .%1.3النشاط نمًوا بنسبة 

The reduction in international price levels of crude oil and gas in this quarter 
has led to a decline in nominal GVA of this sector. 

ويرجع االنخفاض في القيمة املضافة اإلجمالية األسمية ) األسعار الجارية( في هذا الربع لقطاع التعدين 

 الخام والغاز.واملحاجر إلى انخفاض مستويات األسعار الدولية للنفط 
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Non - Mining and Quarrying Sectors 
  األنشطة غري النفطية اتقطاع

The nominal GVA estimate of these sectors in the Q4, 2014 reached 100.12 
Bn QR, showing an increase of 11.8% over the corresponding Q4, 2013 
Estimated at 89.58 Bn QR. Compared to the previous quarter (Q3, 2014), 
there has been an increase of 2.4% in the GVA of these sectors. 
 
 
 

ما  2014في الربع الرابع من سنة  اتبلغت تقديرات القيمة املضافة اإلسمية )باألسعار الجارية( لهذا القطاع

والتي بلغت قيمتها  2013يرات الربع الرابع من سنة مقارنة بتقد %11.8مليار ر.ق بزيادة بلغت  100.12قيمته 

( 2014مليار ر.ق . وباملقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق )الربع الثالث من سنة  89.58

 .%2.4 نسبتها األنشطة زيادة بلغت هذه فقد شهدت

The real GVA of these sectors in Q4, 2014, totaled to 62.22 Bn QR, which 
shows a growth of 10.3% over the GVA [56.43 Bn QR] estimated in the 
corresponding quarter Q4, 2013. The Q-o-Q growth of these sectors is 1.7%. 

 2014كما بلغت تقديرات القيمة املضافة الحقيقية )باألسعار الثابتة( لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 

والتي بلغت  2013مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة  %10.3مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت  62.22قيمته  ما

 . السابق ربعمقارنة بال %1.7مليار ر.ق. وشهدت األنشطة نمو بنسبة  56.43قيمتها 

The Y-o-Y growth in the Q4, 2014 is the result of double digit rise seen mainly 
in electricity, construction, trade, hotels, transport & communication, and 
domestic services. Rising country’s population in Q4, 2014 is another factor in 
contributing such a growth. 

الكهرباء والبناء  ةنشطابأكثر من عشرة باملئة في كل من  2014وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 

ا مع عامل آخر مؤثر في النمو 
ً
والتشييد والتجارة والفنادق والنقل واالتصاالت والخدمات املنزلية. مترافق

 .2014متمثل في عدد السكان املطرد في الربع الرابع من سنة 
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Table 8 : Quarterly Consumer Price Index (CPI),  Q4 2014 
(2007=100) 

 2014 الرابع الفصل ، : مؤشر أسعار المستهلك الفصلي 8جدول 
(2007=100) 

   

Major groups 
 الوزن

Weight 

2013 2014 
 نسبة التغيير

2014 
% 

Change 
Y-o-Y 

 نسبة التغيير
2014 

% 
Change 
Q-o-Q 

 الرئيسية المجموعات

Q4 Q3 Q4 

CPI General Index 10,000  115.5 118.6  118.9 3.0 0.3 الرقم القياسي العام 

Food, beverages & tobacco 1,322  138.6 137.7  138.3 -0.2 0.4 الغذاء والمشروبات والتبغ 

Garments and footwear 582  117.5 120.1  120.8 2.8 0.6 المالبس واألحذية 

Rent, fuel and energy 3,215  91.1 96.6 98.1 7.7 1.6 اإليجار والوقود والطاقة 

Furniture, textiles and home appliances 822  124.0 128.7  128.5 3.6 -0.2 األثاث، والمنسوجات واألجهزة المنزلية 

Medical care and medical services 204  117.5 117.9  118.4 0.8 0.4 الرعاية الطبية والخدمات الطبية 

Transport and communications 2,047  118.7 121.9  120.4 1.5 -1.2 النقل واالتصاالت 

Entertainment, recreation and culture 1,085  131.1 131.8  132.3 0.9 0.4 التسلية والترفيه والثقافة 

Miscellaneous goods and services 723  134.7 135.9  134.7 0.0 -0.9  وخدمات متنوعةسلع 
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Quarterly CPI, Q4 2014 ( 2007=100)  (100=2007) 2014 الرابعالفصل  -املؤشر الفصلي ألسعار املستهلك 
 

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. 

 
The quarterly CPI for the 4th quarter 2014, shows an increase of 0.3% when 
compared to the previous quarter  and, an increase of 3.0% compared to the 
corresponding quarter of 2013. 
 

The 3.0%  y-o-y increase is the combined effect of increases of 7.7% in the group 
"Rent, fuel and energy", 3.6%  in "Furniture, textiles and home appliances", 2.8% 
in “Garments and footwear”, 1.5% in "Transport and Communications", in addition 
to increases of varying degrees in the other major groups. 

 
The 0.3% increase over the previous quarter is the net effect of rises in some 
groups and falls in others. The group "Rent, fuel and energy" recorded highest 
increase of 1.6%, while  transport and communications recorded biggest 
decrease of 1.2%. The remaining groups showed different changes: Food and 
beverages up 0.4%, Garments and footwear up 0.6%, Entertainment, recreation 
and culture up 0.4% while Furniture, textiles and home appliances showed a 
decrease of 0.2%, Miscellaneous goods and services down 0.9%  

والخدمات مؤشر أسعار املستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات األسعار املرجحة لسلة من السلع 

االستهالكية مثل الغذاء واملالبس واإليجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار املستهلك على أساس شهري 

 بينما يتم الحصول على املؤشر الفصلي كمتوسط بسيط ملؤشر أسعار املستهلك الشهري.

 

مقارنة بالفصل السابق،  %0.3زيادة قدرها  2014يوضح املؤشر الفصلي ألسعار املستهلك خالل الفصل الرابع 

 .2013مقارنة بالفصل املناظر من عام  %3.0وزيادة قدرها 

 

  %3.6في مجموعة اإليجار والوقود والطاقة،  %7.7لألثر املشترك للزيادة بنسبة  %3.0وتعزى تلك الزيادة السنوية 

في مجموعة النقل  %1.5ألحذية، في مجموعة املالبس وا %2.8في مجموعة األثاث واملنسوجات واألجهزة املنزلية ، 

 في املجموعات الرئيسية االخرى. واملواصالت، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة

 

مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة على  %0.3وتعد الزيادة املقدرة بـ  

، وكانت أكثرها انخفاضا هي %1.6يجار والطاقة والوقود مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة اإل 

. وباقي املجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة %1.2مجموعة  النقل واملواصالت بنسبة 

، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة  %0.6ومجموعة املالبس بنسبة  %0.4الغذاء واملشروبات بنسبة 

، ومجموعة السلع والخدمات األخرى انخفضت بنسبة  %0.2وعة األثاث ففد انخفضت بنسبة ، اما مجم 0.4%

0.9%. 
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Table 9 : Quarterly Producer Price Index (PPI), Q4 2014  2014 الرابعالفصل ، : مؤشر أسعار المنتجين الفصلي 9جدول 

(2006=100)  

 

 

   
(2006  =100)   

Economic Activity 

 2013 2014 
 التغيير
2014 

% 
Change 
Y-o-Y 

 التغيير
2014 

% 
Change 
Q-o-Q 

 Weight النشاط االقتصادي
Q4 Q3 Q4 

Overall Index 10,000  173.0 163.2 138.0 -20.2 -15.4 الرقم القياسي العام 

Mining 7,703  180.2 170.1 141.5 -21.5 -16.8 التعدين 

Crude petroleum and Natural gas 7,691  180.3 170.2 141.6 -21.5 -16.8 النفط الخام و الغاز الطبيعي 

Stone, Sand and Clay 12  98.9 99.2 99.2 0.3 0.0 الحجر والطين والحصى 

Electricity and water  190  123.1 118.2 118.2 -4.0 0.0  الكهرباء والماء 

Electrical Energy 124  118.3 113.5 111.9 -5.4 -1.4 الكهرباء 

Water 66  132.0 127.0 130.0 -1.5 2.4 الماء 

Manufacturing 2,107  151.1 141.7 126.6 -16.2 -10.7 الصناعة التحويلية 

Dairy products  3  119.9 124.1 126.8 5.8 2.2 منتجات االلبان 

Grain mill and other products 5  125.6 126.5 125.8 0.2 -0.6  منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات اخرى 

Beverages 9  136.5 132.7 133.8 -2.0 0.8 المرطبات والمشروبات 

Refined Petroleum Products 1,198  164.7 149.0 129.1 -21.6 -13.4  منتجات تكرير البترول 

Basic Chemicals 540  140.3 138.5 124.3 -11.4 -10.3  المواد الكيميائية االساسية 

Cement and other non-metallic products  151  92.9 94.7 94.6 1.8 -0.1  االسمنت والمنتجات غير المعدنية األخرى 

Basic Metals 201  145.0 142.6 142.2 -1.9 -0.3 صناعة المعادن االساسية 
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Quarterly PPI, Q4 2014 (2006=100) (100=2006)  2014الفصل الرابع  -املنتجني  ألسعار الفصلي املؤشر 
 

PPIs 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 2013, the PPI is produced on a monthly 
basis. It covers Mining which carries a weight of 77%, Manufacturing, 21% and 
Electricity & Water, 2%.  

 
The PPI for Q4 2014 showed a decrease of 15.4 %, when compared with the 
previous quarter,Q3 2014 ,and 20.2% , when compared with the corresponding 
quarter of 2013. 
 
The decrease of 15.4% in the PPI of Q4 2014 compared to Q3 2014 is mainly 
attributable to decreases in  Crude oil, and Natural gas, by 16.8%, and 
Manufacturing, by 10.7%. 

 
The 20.2%  y-o-y decrease,  is the  net effect of declines in some groups and 
increases in others. The groups that  recorded the highest decrease were Crude 
oil, and Natural gas, by 21.5% , Electricity and water, by 4.0%, Refined petroleum 
products by 21.6%, Basic chemicals by 11.4%, Beverages by 2.0% and 1.9% in 
Basic metals . Increases were recorded in the Dairy products, 5.8, Cement and 
cement products by 1.8%. 
 

 

يمكن وصف األرقام القياسية ألسعار املنتج بأنها تلك املؤشرات املصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار 

 من 
َ
تم إعداد  2013العام السلع والخدمات عندما تغادر مكان االنتاج أو عند دخولها في عملية االنتاج . واعتبارا

 لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء 
ً
األرقام القياسية ألسعار املنتج في دولة قطر شهريا

٪ 21٪ ، الصناعات التحويلية 77واملياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار املنتج هي على النحو التالي : التعدين 

 ٪.2والكهرباء واملياه 
 

 قدره 2014عار املنتج خالل الربع الرابع أوضح مؤشر أس
ً
، 2014مقارنة مع الربع الثالث  %15.4، إنخفاضا

 .2013، مقارنة بالفصل املماثل من العام السابق %20.2و
 

في مؤشر أسعار املنتج باملقارنة مع الربع السابق إلى االنخفاض الكبير في  %15.4ُيعزى ذلك اإلنخفاض البالغ قدره 

. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية %16.8أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي  بنسبة 

 .%10.7بنسبة 
 

نخفاض في بعض املجموعات هو صافي تأثير اال  2013مقارنة بالفصل املناظر من  %20.2وُيعد االنخفاض املقدر بـ 

واالرتفاع في مجموعات أخرى . فاملجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي 

،  واملواد الكيميائية بنسبة  %21.6،ومنتجات تكرير البترول %4.0، نشاط الكهرباء واملاء بنسبة %21.5بنسبة 

. في حين لوحظ %1.9، وصناعة الحديد والصلب بنسبة %2.0بنسبة ، ونشاط املرطبات واملشروبات 11.4%

 .%1.8،  واالسمنت ومنتجات االسمنت بنسبة %5.8االرتفاع في منتجات األلبان ومنتجات البيض بنسبة 
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Foreign Merchandise Trade – Q4,  2014 2014 الرابعخالل الربع  -رجية السلعية التجارة اخلا 
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. 

 للتوصــــيات الدوليــــة الخاصــــة ب حصــــاءات التجــــارة الخارجيــــة 
ً
يــــتم إعــــداد بيانــــات التجــــارة الخارجيــــة للســــلع وفقــــا

السلعية . تعتبر اإلدارة العامة للجمارك املصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع املعاد تصديرها وبعض بيانات 

الخاصــــة بــــالنفط والغــــاز واملنتجــــات البتروليــــة مباشــــرة مــــن الصــــادرات . ويــــتم الحصــــول علــــى بيانــــات الصــــادرات 

الشــركات املصــدرة . تقــدر قيمــة الــواردات علــى أســاس ســيف )التكلفــة والتــأمين والقــحن( أمــا الصــادرات فتقــدر 

 لقــانون الجمـارك املوحــد وقـانون التعرفــة الجمركيــة 
ً
قيمتهـا علــى أسـاس فــو . يـتم تصــنيف جميـع البضــانع وفقـا

اون الخليجـــي، وهـــو نســـخة معدلـــة مـــن النيـــام املنســـق الـــدولي . وأل ـــراض التحليـــل واملقارنـــات لـــدول مجلـــس التعـــ

 للتصــنيف املوحــد للتجــارة الدوليــة والــذي يأخــذ فــي 
ً
الدوليــة فقــد تــم اعتمــاد تصــنيف الــواردات والصــادرات وفقــا

 االعتبار طبيعة املنتجات .

Balance of Foreign Merchandise Trade, Q4 2014  2014 الرابعميزان التجارة اخلارجية السلعية للربع 
Foreign merchandise trade balance, which represents the difference between total exports 
and total imports, showed a surplus of QR 73.5 billion during Q4 2014. a decrease of QR 
21.2 billion (22.4%) compared to the corresponding quarter of 2013. 

 مقـداره 
ً
حقق امليزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضا

( %22.4ريـال قطـري ) مليـار  21.2بانخفـاض قـدره  2014مليار ريال قطري خـالل الربـع الرابـع مـن عـام  73.5

 .2013مقارنة بالربع املماثل من العام السابق 

Total Exports, Q4 2014 2014 الرابعالربع ، صادراتإمجالي ال 

Total exports (Exports of domestic origin and re-exports) amounted to QR104.2 billion in Q4 
2014, i.e. a decreased of QR 16.8 billion (13.8%) compared to Q4 2013. The Q4 2014 Y-o-Y 
decline in total exports is due to lower value of exports of  petroleum gases and other 
gaseous hydrocarbons amounting to QR 67.3 billion (a decline of 10.3%), whilst that of 
petroleum oils crude dropped to QR 15.5 billion (31.4% decline) and polymers of ethylene, in 
primary forms droped to  QR 4.3 billion (1.5% decline) . In Q4 2014, the three top main 
countries of destination were Japan, South Korea and India. 

مليـار  104.2ذات املنشـأ املحلـي وإعـادة التصـدير (  بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية ) تشمل الصادرات
 خالل الربع الرابع من 

ً
( مقارنة %13.8مليار ريال قطري ) 16.8أي بانخفاض قدره  2014ريال قطري تقريبا

م .فقـــد انخفضـــت قـــيم أهـــم املجموعـــات الســـلعية املصـــدرة املتمثلـــة فـــي " ـــازات 2013بـــالربع املماثـــل لعـــام 
(، وقيمـة صـادرات %10.3مليار ريـال قطـري ) 67.3الغازية األخرى"  لتصل إلى نحو النفط والهيدروكربونات

مليـــــار ريـــــال قطـــــري  15.5"زيـــــوت نفـــــط وزيـــــوت متحصـــــل علاهـــــا مـــــن مـــــواد معدنيـــــة قاريـــــة خـــــام" لتصـــــل إلـــــى 
مليــــــار ريــــــال قطــــــري   4.3( وقيمــــــة صــــــادرات "بــــــوليمرات اثيلــــــين بأشــــــكالها األوليــــــة" لتصــــــل إلــــــى نحــــــو 31.4%)
 وكانت أهم دول املقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.(.  1.5%)

Total Imports, Q4 2014 

Imports (cleared through the Customs Department) totaled QR30.7 billion in Q4 2014, 

representing an increase of 16.9% or QR 4.4 billion compared to Q4 2013. Main increases 

occurred in Mineral fuels (37.1%),Manufactured goods classified chiefly by material (26.3%) 

and Food and live animals (20.0%) compared to Q4 2013. The three top main countries of 

origin were United States Of America, China and Japan. 

 2014 الرابع الربع ،وارداتإمجالي ال

بلغت الواردات السلعية  )حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك(خالل الربع الرابع من عام 
مقارنة  (%16.9مليار ريال قطري اي ما نسبته  4.4مليار ريال قطري بزيادة قدرها  30.7ما قيمته  2014

(، سلع مصنوعة  مصنفة %37.1م. حدثت أهم الزيادات في الوقود املعدني )2013بالربع املماثل من عام 
 حسب مادة الصنع )

ً
(  مقارنة بالربع املماثل %20.0( وكذلك اال ذية والحيوانات الحية )%26.3أساسا

اليابان  أهم دول املنشأ لواردات . شكلت كل من  الواليات املتحدة األمريكية ثم الصين ثم 2013من عام 
 دولة قطر.
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  2014من عام  الرابعلعي، خالل الربع : إجمالي الصادرات والواردات والميزان التجاري الس10جدول 

Table 10: Total Exports, Imports and Merchandise Trade Balance, Q4 2014 

Values: Million  Q.R       

  

 مليون لاير قطريالقيمة : 

Details 

2013 2014 
 التغيير
2014 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2014 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 التفاصيل

Q4 Q3* Q4 

Exports , domestic (F.O.B) 119,294 117,533 102,202 -14.3 -13.0 )الصادرات المحلية )فوب 

Re-Exports (F.O.B) 1,695 1,909 2,031 19.8 6.4 التصدير )فوب( إعادة 

Total Exports (F.O.B) 120,989 119,442 104,233 -13.8 -12.7  فوب( إجمالي الصادرات( 

Total Imports (C.I.F) 26,281 27,262 30,721 16.9 12.7 )إجمالي الواردات )سيف 

Merchandise Trade Balance 94,708 92,180 73,512 -22.4 -20.3 الميزان التجاري السلعي 

*Revised أرقام مراجعة* 

Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year . التغير السنوي يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة 

Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter.  التغير مقارنة بالفصل السابقالتغير الفصلي يشير إلى 
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 2014من عام  الرابع، خالل الربع SITC: إجمالي الواردات حسب أقسام التصنيف الدولي الموحد  11جدول 
Table 11 : Total Imports by Sections of SITC, Q4 2014 
Values (C.I.F): Million  Q.R     

   

 القيمة )سيف( : مليون لاير قطري

SITC Sections 

2013 2014 
 التغيير
2014 
 %

Change 
Y-o-Y 

 التغيير
2014 
 %

Change 
Q-o-Q 

 أقسام التصنيف الدولي الموحد

Q4 Q3* Q4 

(0) Food and live animals 75 28 59 -21.3 110.7 األغذية والحيوانات الحية 

(1) Beverages and tobacco 2 2 1 -50.0 -50.0 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 413 691 448 8.5 -35.2 المواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 105,069 101,765 86,816 -17.4 -14.7 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 3 1 2 -33.3 100.0 
الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني 

 المنشأ

(5) Chemicals and related products, n.e.s. 10,067 11,015 10,935 8.6 -0.7 المواد الكيمياوية والمواد ذات العالقة 

(6) Manufactured goods classified chiefly by material 3,772 4,174 4,127 9.4 -1.1 مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع 

(7) Machinery and transport equipment 1,415 1,619 1,537 8.6 -5.1 اآلالت والماكينات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 173 147 308 78.0 109.5 مصنوعات متنوعة 

(9) Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC - - - - - بضائع وسلع أخرى غير داخلة وال مصنفة في موضع أخر 

Total 120,989 119,442 104,233 -13.8 -12.7 اإلجمالي 

*Revised أرقام مراجعة* 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year . التغير السنوي يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. التغير الفصلي يشير إلى التغير مقارنة بالفصل السابق 
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 2014من عام  الرابعالنظام المنسق، خالل الربع الصادرات حسب فصول  جماليإ : 12جدول   

Table 12: Total Exports by Headings of Harmonized System, Q4 2014 

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

   

 القيمة )فوب( : مليون لاير قطري

HS items 

2013 2014 
 التغيير
2014 
 %

Change 
Y-o-Y 

 التغيير
2014 
 %

Change 
Q-o-Q 

 بنود النظام المنسق 

Q4 Q3* Q4 

Petroleum Gases And Other Gaseous Hydrocarbons 75,021 74,431 67,282 -10.3 -9.6 غازات نفط وهيدروكربونات غازيه اخر 

Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals 
(Crude) 

 زيوت نفط وزيوت مواد معدنيه قاريه خام 24.3- 31.4- 15,540 20,527 22,665

Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals 
(Other than Crude) 

 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه غير خام 3.7 1.5- 4,343 4,189 4,410

Polymers of Ethylene, in primary forms 7,373 6,792 3,986 -45.9 -41.3 بولميرات اثيلين باشكالها االوليه 

Unwrought Aluminum 2,457 2,763 3,045 23.9 10.2 ألومنيوم خام 

Mineral or Chemical Fertilizers, Nitrogenous 1,870 1,762 2,267 21.2 28.7 سمده نيتروجينيه ازوتيه معدنيه او كيماويهأ 

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

455 724 643 41.3 -11.2 
أثيرات  وكحوالت وفينوالت ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة 

 أو المنترزة

Halogenated Derivatives of Hydrocarbons 386 398 616 59.6 54.8 مشتقات الهيدروكربونات المهلجنه 

Polymers of Vinyl Chloride or other Halogenated 
Olefins, in primary forms 

 بولميرات كلوريد الفنيل او االيلفينات المهلجنه االخر 7.6 91.5 609 566 318

Other 6,034 7,290 5,902 -2.2 -19.0   بقية السلع  

Total 120,989 119,442 104,233 -13.8 -12.7 اإلجمالي 

*Revised  أرقام مراجعة* 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year . التغير السنوي يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter.  مقارنة بالفصل السابقالتغير الفصلي يشير إلى التغير 

 
 
 



 

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

 

39 

 

 2014من عام   الرابعالصادرات حسب أقسام التصنيف الدولي الموحد ، خالل الربع  اجمالي: 13جدول   

Table 13 : Total Exports by Sections of Standard International Trade Classification, Q4 2014 

 

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

   

 )فوب( : مليون لاير قطريالقيمة 

SITC Sections 

2013 2014 
 التغيير
2014 
 %

Change 
Y-o-Y 

 التغيير
2014 
 %

Change 
Q-o-Q 

 أقسام التصنيف الدولي الموحد

Q4 Q3* Q4 

(0) Food and live animals 2,104 2,500 2,525 20.0 1.0 األغذية والحيوانات الحية 

(1) Beverages and tobacco 203 207 223 9.9 7.7 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 1,232 1,171 1,399 13.6 19.5 المواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 248 337 340 37.1 0.9  التشحيم والمواد المشابهةالوقود المعدني ومواد 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 87 84 80 -8.0 -4.8 الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ 

(5) Chemicals and related products, n.e.s. 2,092 2,366 2,315 10.7 -2.2 المواد الكيمياوية والمواد ذات العالقة 

(6) Manufactured goods classified chiefly by material 3,814 4,703 4,817 26.3 2.4 مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع 

(7) Machinery and transport equipment 13,324 12,311 15,605 17.1 26.8 اآلالت والماكينات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 2,971 3,328 3,209 8.0 -3.6 مصنوعات متنوعة 

(9) Commodities and transactions not classified elsewhere 
in SITC 

 بضائع وسلع أخرى غير داخلة وال مصنفة في موضع أخر 18.4- 1.0 208 255 206

Total 26,281 27,262 30,721 16.9 12.7 اإلجمالي 

*Revised  مراجعة*أرقام 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year . التغير السنوي يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter.  بالفصل السابقالتغير الفصلي يشير إلى التغير مقارنة 
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 2014من عام  الرابع: إجمالي الواردات حسب أهم دول المنشأ، خالل الربع  14جدول 

Table 14 : Total Imports by Main Country of Origin, Q4 2014 

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

   

 القيمة )سيف( : مليون لاير قطري

Country of Origin 

 التغيير 2014 2013
2014 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2014 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 بلد المنشأ

Q4 Q3* Q4 

United States of America 3,097 2,879 3,590 15.9 24.7 يات المتحدة األمريكية الوال 

China 2,614 3,179 3,088 18.1 -2.9 الصين 

Japan 1,708 1,737 2,261 32.4 30.2 اليابان 

United Arab Emirates 1,807 2,142 2,205 22.0 2.9 االمارات العربية المتحدة 

Germany 1,837 1,989 2,124 15.6 6.8 المانيا 

Other 15,218 15,336 17,453 14.7 13.8   بقية دول العالم 

Total 26,281 27,262 30,721 16.9 12.7 المجموع 

Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year . التغير السنوي يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. التغير الفصلي يشير إلى التغير مقارنة بالفصل السابق 
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  2014من عام  الرابعسب دول المقصد، خالل الربع ح : إجمالي الصادرات 15جدول 
Table 15: Total Exports by Main Country of Destination, Q4 2014 

 
 

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

   

 ( : مليون لاير قطريفوبالقيمة )

Country of Destination 

2013 2014 
 التغيير
2014 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2014 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 بلد المقصد
Q4 Q3* Q4 

Japan 36,484 29,098 24,725 -32.2 -15.0 اليابان 

South Korea 21,463 18,959 18,365 -14.4 -3.1 كوريا الجنوبية 

India 12,410 15,907 13,433 8.2 -15.6 الهند 

China 9,286 6,955 10,007 7.8 43.9 الصين 

Singapore 6,299 8,507 5,406 -14.2 -36.5 سنغافورة 

Other 35,047 40,016 32,297 -7.8 -19.3   بقية دول العالم 

Total 120,989 119,442 104,233 -13.8 -12.7 المجموع 

*Revised أرقام مراجعة* 
Y-o-Y (Year on Year) change over the corresponding quarter of previous year يشير إلى التغير مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة . التغير السنوي 
Q-o-Q (Quarter on Quarter) change over previous quarter. التغير الفصلي يشير إلى التغير مقارنة بالفصل السابق 
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 اليابان
Japan 
24% 

 كوريا الجنوبية
South Korea 

18% 

 الهند
India 
 الصين 13%

China 
9% 

 سنغافورة
Singapore 

5% 

 Otherبقية دول العالم  
31% 

 الرابعدول المقصد، خالل الربع  أهم الصادرات حسبإجمالي 
Total Exports by Main Country of Destination, Q4 

2014   
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  .2013 إىل 2004من  احلسابات القومية جماميع يفتغيري عسنة األعساس املنجهية املستخدمة ل اجلزء الثالث :

 

Part 3: Methodology used for the Rebasing of the National 

Accounts aggregates from year 2004 to year 2013.  
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 احلسابات القومية اميعجم لتغيري سنة االساس يف املنهجية املستخدمة

 2013سنة اىل  2004 سنة من
 

 

Methodology used for the Rebasing of the National 

Accounts aggregates from year 2004 to year 2013. 

 :Introduction .1  : مقدمة. 1

يجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي واالحصاء عملية دراسة شاملة من املقارنات 

القسم املختص واملسؤول عن  هأنمجاميع الحسابات القومية ، حيث  لتغيير سنة اساس تقييم

 ةجديدأساس سنة ك 2013العام . وتم اختيار التقديرات السنوية والفصلية للناتج املحلي االجمالي

بناًء على ذلك سيتم تغيير سنة و . النمو معدالتستخالص او  األسعار الثابتةب البيانات  سلسلة لحسا 

سالسل الناتج املحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية وحسب مكونات االنفاق من اساس تقييم 

 .2013الى  2004

في منهجية حسا  معدالت نمو إن الهدف من هذا املقال هو إطالع مستخدمي البيانات بالتغيير املرتقب 

 .النمو اإلجماليوشرح اآلثار املترتبة على تغيير سنة األساس على معدل  الناتج املحلي اإلجمالي

 The National Accounts Section of the Ministry of Development Planning and 
Statistics (MDPS), which is responsible for the estimation of annual and 
quarterly Gross Domestic Product (GDP), is carrying out a thorough exercise 
of benchmarking and rebasing of the national accounts aggregates. The new 
base year for the computation of constant price series and for the derivation 
of growth rates will be year 2013. GDP constant prices series by activity and 
by components of expenditure will be rebased from 2004 to 2013.  
The objective of this Article is to apprise users of the forthcoming change in 
methodology for the computation of GDP growth rates and to explain the 
implications of the change of base year on the overall growth rate. 

 احمللي اإلمجالي االمسي مقابل احلقيقيالناتج . 2
 2. Nominal versus Real GDP 

هو عبارة عن بيانات الناتج املحلي االجمالي موضحة باألسعار الجارية أي  الناتج احمللي اإلمجالي االمسي

 منالتغيرات في الناتج املحلي اإلجمالي االسمي، مع مرور الوقت، تنشأ متوسط اسعار العام الجاري. إن 

: االول هو التأثير السعري والثاني هو التأثير الحجمي )الكمية والجودة(. من الواجبات التي اثنين  مؤثرين

تتسم باألهمية والتي ينبغي على املحاسبين القوميين القيام بها هو فصل النمو الذي يعزى للتغيير في 

 .التغير في القيمةالحجم من ذلك الجزء الناتج بسبب تغير االسعار الحاصلين ضمن 
 

يقيس التغيرات في حجم النشاط االقتصادي مع املحافية على األسعار  قيقيالناتج احمللي اإلمجالي احل

حجم الناتج املحلي اإلجمالي عن طريق حسا  الناتج املحلي  قياساتويتم الحصول على . النسبية ثابتة

سنة األساس هي السنة التي  (. وعليه فان)تسمى سنة االساس أسعار سنة معينةباإلجمالي عن كل سنة 

 .األوزان رتبط بهات

 
Nominal GDP are GDP data expressed at current prices, that is, at the 
average prices of the prevailing year.  Changes in nominal GDP, over time, 
arise from two effects: (i) Price effect and (ii) Volume effect (quantity and 
quality). An important task of national accountants is to separate out, within 
the change in value terms, the growth that stems out from a change in 
volume from that part which is due to a change in prices.  

 
Real GDP estimates measure changes in the volume of economic activity 
while maintaining relative prices constant.  Volume measures of GDP are 
obtained by calculating GDP for each year at the prices of a particular year 
(called base year). 
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  ما هو التقدير باألسعار الثابتة ؟. 3
3. What is estimation at constant prices? 

ية مرجحة ملادالوحدات اكافة جمع ت ي عبارة عنباألسعار الثابتة، ه اتتقدير ، ف ن المن الناحية املثالية

قيم  على اساسميع الحسابات القومية اجإعداد ميتم لذلك . حسب األسعار السائدة في سنة األساس

 يةادالوحدات املالذي تختلف فيه كمية في نفس الوقت  حيث تختلف أسعار السلع والخدمات نقدية

إلى عملية  ون القومي ون سباحلجأ امليعدة فترات  خاللللمقارنة بين حجم اإلنتاج  التي يتم إنتاجها و 

املادية املنتجة خالل  وهذه العملية تعني مقارنة قيمة إجمالي الوحدات في األسعار  التفاوت"تجميد" 

جة خالل الفترة الثانية مرجحة ولى مرجحة بهيكل سعري معين بقيم إجمالي الوحدات املادية املنتالفترة األ 

 .بنفس الهيكل السعري اعاله

 Estimation at constant prices, ideally, is the summation of physical units 
weighted by the prices prevailing in the base year. National accounts 
aggregates are compiled in monetary value terms, where prices of goods 
and services vary at the same time as the physical units. For comparison of 
the volume of production over several periods, national accountants resort to 
the process of “freezing” of the variation in prices. The sum of the physical 
units in the first period, weighted by a given price structure, is compared with 
the sum of the physical units in the second period, weighted by the same 
price structure. 
  

 ?What is rebasing .4  ساس؟ماذا يعين تغيري سنة األ. 4

ساس أكثر أ( بهيكل سنة 2004تغيير سنة االساس هي عملية استبدال هيكل سنة االساس الحالية )

 هيكلية في اإلنتاجالتغييرات الإدخال  ساس من أجلتغيير سنة األ حاجة إلى  كهناكما ان (.  2013حداثة )

 عن التغيرات في السلوك االستهالكي وأنماط االستثمار وكذلك 
ً
ت الجديدة وإزالة تلك املنتجا تضمين فضال

. إن التغيرات في أسعار السلع والخدمات خالل الفترات الالحقة أو التالية لسنة التي عفا علاها الزمن

 مع مرور الوقت. إن 
ً
 وواقعية

ً
 سلسلةاالساس تؤدي الى أن تكون أوزان أسعار سنة االساس أقل تمثيال

  2013حسابها باستخدام األسعار السائدة في عام لتي تم وا الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة أرقام

  تكون بالطبعسوف 
ً
التابعة اللجنة اإلحصائية ي. وفي هذا الصدد توص ي القتصادا   لألداءمقياسا أفضال

هذا يعتمد على توافر شامل الدول االعضاء ب عادة تغيير سنة االساس كل خمسة سنوات و  لألمم املتحدة

 . لبياناتل محدثو 

 Rebasing is the process of replacing the current base structure (year 2004) 
with the structure of a more recent base year (year 2013). Rebasing is 
needed to introduce structural changes in production, changes in 
consumption behavior and investment patterns and to include new products 
and remove obsolete ones. Changes in the prices of goods and services 
subsequent to the base year result in relative base year price weights 
becoming less representative over time. In this respect, the GDP series, at 
constant prices, computed using the prices prevailing in 2013, will present a 
better measure of the economy. The UN Statistical Commission (UNSC) 
recommends that countries rebase every 5 years. This is dependent on the 
availability of comprehensive and up to date data.  

  ?What is benchmarking .5  ما هي املقارنة املعيارية؟. 5

تقديرات الحسابات  الث)على سبيل امل  عملية تهدف إلى تحسين نوعية التقديرات يه ملقارنة املعياريةا

جزء كبير من التقديرات على معلومات وبيانات  ىنبيُ  حيث( اإلنتاج واإلنفاق يالقومية باستخدام نهج

الكثير من  االستفادة من تمت. ففي حالة دولة قطر  نجد أنه أقل شموال نسبيا يمكن وصفها بأنها

جمعها من خالل التعدادات واملسوح الرئيسية مثل مسح إنفاق ودخل  جرى البيانات التفصيلية والتي 

ف ن البيانات  كونات اإلنفاقوفقا مللناتج املحلي اإلجمالي سبة لبالن ات تلك.تقدير ال، في عملية االسرة

استخدامها  التي جرى  السنة. صحيح بين العرض والطلب ن  تواز بتحقيق  سمحت الخاصة باالستهالك

    2013 املقارنة املعيارية هي ليةلعم

 Benchmarking is a process designed to improve the quality of estimation 
(e.g. national accounts estimates using production and expenditure 
approach),where a large share of the estimates are based on relatively less 
comprehensive information. As in the case of Qatar, detailed information 
collected through major censuses and surveys, such as the HEIS, are 
incorporated in the process of estimation. For GDP components of 
expenditure, data on consumption allows a proper balancing of supply and 
demand. The year used for the benchmarking exercise is 2013. 
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  .املعيارية املقارنة يف عمليةمصادر البيانات املستخدمة . 6
6. Data sources used for the benchmarking exercise. 

أجرتها وزارة  نتائج بعض الدراسات الرئيسية التي لالستفادة منفرصة  تغيير سنة االساس تعتبر عملية

 استخدام رى وج التخطيط التنموي واالحصاء باستخدام إطار ملوارد واستخدامات السلع والخدمات.

 :وتمثلت في  2013و  2012 خالل االعوام التي أجريت  سوحواسع النطاق لنتائج امل
  ،2013املسح االقتصادي السنوي 
  2012/2013مسح إنفاق ودخل االسرة 
  2013بالعينة مسح القوى العاملة 
  ت مالية الحكومة

َ
 2013/2014و 2012/2013إحصاءا

  2012مسح االستثمار االجنبي 
  ت التجارة الخارجية السلعية

َ
 2013إحصاءا

 2013 بيانات ميزان املدفوعات 
  (2013سالسل الرقم القياس ي ألسعار املستهلك )بأسعار 
  (2013سالسل الرقم القياس ي ألسعار املنتج )بأسعار 

 The rebasing process was an opportunity to incorporate the results of some 
major surveys conducted by the MDPS using a Supply and Use framework. 
Extensive use was made of the results of surveys conducted in 2012 and 
2013; 

 2013 Annual Economic Survey (AES),  
 2012/2013 Household Expenditure and Income survey (HEIS) 
 2013 Labor Force Sample Survey (LFS)    
 2012/2013 and 2013/2014 Government Finance Statistics  
 2012 Foreign Investment survey 
 2013 Foreign Merchandise Trade Statistics 
 2013 Balance of Payments data  
 Consumer Price Index (CPI) series (with base year 2013) 
 Producer Price Index (PPI) series (with base year 2013) 

 

 2013 لسنة املقارنة املعياريةاملنهجية املستخدمة حلساب الناتج احمللي اإلمجالي . 7
 7. Methodology used for the calculation of GDP for the 

benchmark year 2013  

بيانات مفصلة جدا جرى استخدام ، 2013 لسنة املقارنة املعيارية إلعادة احتسا  الناتج املحلي اإلجمالي 

الداخلي  والترابط لضمان االتساقأعاله(  6)انير الفقرة  وشاملة من مجموعة واسعة من املصادر 

 ل 2013 لسنةلناتج املحلي اإلجمالي لالتقديرات املستقلة  ألرقام بينل
ً
وذلك  نهج اإلنتاج ونهج اإلنفاقوفقا

 : على النحو التالي

 For the re-calculation of GDP for the benchmark year 2013, very detailed 
and comprehensive data from a wide range of sources (see paragraph 6) 
was used to ensure internal numeral consistency and coherence between 
the independent estimates of the 2013 GDP by production approach and the 
expenditure approach, as follows: 

 .GDP 2013 (Production approach) 7.1  )نهج االنتاج( 2013الناتج احمللي االمجالي، 1.7

 لنهج االنتاج يتم الحصول علاها من خالل تجميع القيمة تقديرات 
ً
الناتج املحلي االجمالي وفقا

. ٪ 4 ، االسر٪ 9 ، الحكومة٪ 87 ( الشركات1املضافة االجمالية لثالثة قطاعات مؤسسية وهي : 

مجموعة  ومستفيضة لكامل مراجعة شاملة اجريت، 2013لتقدير الناتج املحلي اإلجمالي للعام 

. بالنسبة لقطاع الشركات كان املسح االقتصادي بكل من القطاعات املؤسسيةالخاصة ت لبياناا

  2012/2013املصدر الرئيس ي للبيانات فيما شكلت ميزانية الحكومة العامة  2013السنوي، 
ً
مصدرا

 لبيانات قطاع الحكومة. اما قطاع االسر املعيشية فقد شكلت بيانات مسح إنفاق ودخل 
ً
رئيسيا

املصدر الرئيس ي للبيانات. النسب املئوية   2013واملسح السنوي للقوى العاملة ،   2013،االسرة 

 املوضحة بين االقواس تشير الى حجم املساهمة في الناتج املحلي االجمالي.  

 GDP estimated using the production approach is obtained as the sum of 
the Gross Value Added (GVA) of the three institutional sectors: (i) 
Corporations (87%) ; (ii) Government (9%); and (iii) Households (4%). 
For the estimation of GDP for the year 2013, a thorough revision of the 
whole data set in respect of  each of the institutional sectors has been 
made. The main source was the Annual Economic Survey 2013 (AES 
2013) for corporations, the General Government Budget for year 
2012/2013 for government, and the Household Income and Expenditure 
survey 2013 (HEIS 2013) and the Annual Labor Force Survey 2013 
(LFS) for households. The percentage in brackets refers to the share in 
total GDP. 

 



 

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

 

50 

 

من ي ليفصلتالبيانات لكل قطاع مؤسس ي على مستوى النشاط االقتصادي ا مراجعة توقد تم

 منجرى استعراض مجموعات البيانات وتعديلها، (. 3.1)تنقيح التصنيف الصناعي الدولي املوحد 

ات تطابقاملو  الفنية واالتجاهات املعدالتاالتساق من حيث  وذلك لضمان منيور السالسل الزمنية

 . نيفاة والتقييم والتصياملحاسب

  
The revision of the data for each institutional sector was done at the 
detailed economic activity level of the  International Standard Industrial 
Classification (ISIC Rev 3.1). The data sets were reviewed and adjusted 
, based on a time series perspective, to ensure consistency in terms of 
technical ratios, trends, accounting identities, valuations, and 
classifications. 

٪ من الناتج املحلي 87ل شكالذي يو صدر الرئيس ي لبيانات هذا القطاع امل  اع الشركات :قط 1.1.7

باإلضافة الى نتائج املسوح االقتصادية  2013هو املسح االقتصادي السنوي  اإلجمالي

 . وقد السابقة
ُ
 اتساق نشأة لضمانللسلسلة على مستوى امل ومستفيض تحليل شاملجري أ

تعديالت ال بعض وأجريت. نيفاالفنية والتقييم والتص املعدالتمن حيث  السلسلة الزمنية

 : لجميع الشركات التي ال تتلقى دعم التقييم )أ(   في ما يتعلق
ً
 صريح ا

ً
 أداؤها يهر يوالتي  ا

 تم تطبيق طريقة التماثل من حيث التكلفة لقياس القيمة املضافة سالبةمضافة قيمة 

التعدين )ك ةملنيمالقطاعات ا املصنفة ضمن الشركاتلجميع :  التغطية ) (،  ةجمالياإل 

مع  2013.. ( تمت مقارنة بيانات العمالة في املسح االقتصادي السنوي،  واالتصاالت و يرها

في جميع الحاالت التي .  2010وبيانات تعداد املنشآت،  2013بيانات مسح القوى العاملة، 

 تم احتسا  يكون فاها الفرق 
ً
لم ييهر في بيانات املسح االقتصادي  موظفراتب لكل  موجبا

لضمان  بعض تقديرات إجمالي القيمة املضافة إعادة تصنيف : تم التصانيف )ج(،  السنوي 

نشاط بشكل رئيس ي في  هذا حدثو  ةيات املحاسبتطابقامل و االتساق في السالسل الزمنية 

اء وخدمات البن ضمن أنشطةخدمات التعدين حيث تم إعادة تصنيف جزء من قيمته 

 .األعمال

 7.1.1 Corporations sector: The main data source for this sector which 

accounts for 87% of GDP, is the AES 2013. Together with the 
previous economic survey results, a thorough analysis of the series 
was done at the establishment level to ensure time series 
consistency in terms of technical ratios, valuations, and 
classifications. Adjustments were carried out in respect of (a) 

Valuation: for all the companies that do not receive explicit 

subsidies and that show a negative value added, the method of 
symmetry of cost was applied to measure the Gross Value Added  

(GVA); (b) Coverage: for all the companies that belong to the 

formal sectors ( Mining, telecommunications, etc.), the employment 
data at the AES 2013was compared with the LFS 2013 and the 
2010 Establishment Census 2010. In all cases where the difference 
was positive, a salary was imputed to each employee not captured 

in the AES; (c) Classification: some estimates of GVA were re-

classified to ensure the consistency in the time series and the 
accounting identities, this occurred mainly in the mining services 
where part of its value was re-classified into construction and 
business services. 

مصدر البيانات الرئيس ي لهذا القطاع هي امليزانية العامة للحكومة، والتي قطاع احلكومة :  2.1.7

. وعليه فقد سنوات خمسبعد  ما تكون  املوازنة، وعادة إ الق تغيير حتى سنةال تستمر في

لقياس القيمة  2013/2014و 2012/2013استخدمت أحدث بيانات مليزانيات السنوات 

عملية تحديد / إعادة تصنيف بم لقياتم ا.  2013املضافة االجمالية لقطاع الحكومة لسنة 

 . الحكومة القيمة املضافة االجمالية لقطاعإلعادة حسا   امليزانية معامالت

    

 7.1.2 Government sector: The main data source for this sector is the 

general government budget, which keeps changing until the year of 
the close of the budget year, normally after 5 years. Therefore, the 
latest budget figures of budget year 2012/2013 and 2013/2014 
were taken to measure the government GVA  for year 2013. A 
process of identification/reclassification of the budget transactions 
was used for the recalculation of GVA of government. 
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 )قطاع االسر :  3.1.7
ً
( القيمة اإليجارية 1القيمة املضافة االجمالية لهذا القطاع تشمل اساسا

( أنشطة الزراعة 3، )الخدمات املنزلية( 2(، )%97مالكها )التي يشغلها املحتسبة للمساكن 

( القطاع  ير املنيم. وفرت نتائج مسح إنفاق ودخل االسرة البيانات الالزمة لتقدير 4و)

املحتسبة والقيمة املضافة االجمالية للخدمات املنزلية. لتقديرات القطاع القيمة اإليجارية 

" قياس االقتصاد  ير الياهر ير املنيم فقد تم استخدام املنهجية املوضحة في دليل "

الصادر عن منيمة التعاون االقتصادي والتنمية : تمت مقارنة ارقام العمالة التي توفرت 

بتلك التي صرحت بها املنشآت من خالل املسح  2013سنة من نتائج مسح القوى العاملة ل

 لحجم تم اعتبار الفرق . 2013االقتصادي السنوي 
ً
القطاع املنيم. تم  ةعمالمساويا

الوصول الى القيمة املضافة االجمالية من حاصل ضر  عدد العاملين في القطاع  ير 

 املنيم بمعدل الراتب )حسب كل نشاط اقتصادي(

 7.1.3 Household Sector: The GVA of this sector comprises mainly (i) 

imputed rental for owner-occupied dwellings (97%), (ii) Domestic 
services, (iii) Activities in Agriculture and (iv) the Informal sector. 
The HIES 2013 results provided data for the estimation of imputed 
rental and GVA of domestic services. The methodology stated in 
the OECD manual “Measuring the non-observed economy” was 
used to estimate the informal sector: Employment by activity group 
as reported at the LFS 2013 was compared with that declared by 
establishments at the  AES 2013. The difference was considered 
as “informal” workers. The GVA was then  obtained as the product 
of number of “informal” workers by salary (according to the 
economic activity). 

 )نهج االنفاق( 2013الناتج احمللي االمجالي، 2.7

 لنهج االنفاق يتم الحصول علاها من خالل  
ً
تقديرات الناتج املحلي االجمالي بأسعار السوق وفقا

(اإلنفاق االستهالكي الحكومي 2(، %14( اإلنفاق االستهالكي لألسر )1تجميع قيم مكوناته وهي : 

 %73( صادرات السلع والخدمات )4(، %29(إجمالي التكوين الرأسمالي )3(، 13%)
ً
( 5 (، ناقصا

(. النسب املئوية املوضحة بين االقواس تشير الى حجم املساهمة في %29واردات السلع والخدمات )

الناتج املحلي االجمالي. تم إجراء مراجعة شاملة لكافة مجموعات البيانات التي تغذي كل مكون من 

  مكونات االنفاق وذلك على النحو التالي :

 7.2  GDP 2013 (Expenditure Approach).  

GDP at market prices by expenditure is obtained as the sum of the value 
of its components (i) Household consumption expenditure (14 %); (ii) 
Government consumption expenditure (13%); (iii) Gross Capital 
Formation (29%); (iv) Exports of goods and services (73%) ; and less (v) 
Imports of goods and services (29%). The percentage in brackets refers 
to the share in total GDP. A complete revision of the whole data set that 
feed into each expenditure components was made as follows: 

 تم احتسا  تقديرات خمس لضمان تغطية كافة أنواع االسر الكي لألسر : اإلنفاق االسته  1.2.7

 سر (؛ )ج( األ %38(؛ ) ( االسر  ير القطرية )%41: )أ( االسر القطرية ) جموعات فرعيةم

(؛ %5) صغيرة عمالية السكان الذين يعيشون في تجمعات(؛ )د( %5) عضو واحد املكونة من

اإلنفاق قدرت قيمة (. %8الكبيرة ) لاالعم اتخيمالسكان الذين يعيشون في م)ه( 

عن طريق ضر  عدد  من االنفاقلكل مجموعة فرعية على مستوى مفصل جدا  يستهالكاال 

نتائج  تم الحصول علاها منوالتي اإلنفاق الشهري  اتمتوسط في كل مجموعة فرعيةباألفراد 

قات املؤسسات  ير يشمل اإلنفاق االستهالكي لألسر نف. 2013مسح إنفاق ودخل االسرة 

(.جرى تحديث تقديرات هذا املكون باستخدام %3)الهادفة للربح التي تخدم األسر املعيشية 

شبكة تم تضمين إنتاج و  نتائج املسح االقتصادي السنوي وكذلك بيانات ميزانية الحكومة

لنسب . اتخدم األسر املعيشية و  ير هادفة للربح  ةؤسسة هنا باعتبارها مالجزيرة اإلعالمي

 .املئوية املوضحة بين االقواس تشير الى حجم املساهمة في اإلنفاق االستهالكي لألسر

 7.2.1 Household Consumption Expenditure (HCE): To ensure the 
coverage of all types of households, estimates were computed for 
the five sub-groups:(a) Qatari households (41%); (b) Non-Qatari 
households (38%); (c) Single member households (5%), (d) 
Population living in small gatherings (5%); and (e) Population living 
in labor camps (8%). The value of consumption expenditure for 
each subgroup was estimated at very detailed expenditure level by 
multiplying the number of individuals in each category by average 
monthly expenditure obtained from the HEIS 2013. HEIS includes 
expenditure of Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH) 
(3%). The estimate of this component was updated using the AES 
and the government budget. The output of the Al-Jazeera Media 
Network was included as an NPISH . The percentage in brackets 
refers to the share in total HCE. 
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 ةالعام ةلحكوملالنهاني  ياالستهالك االنفاق قدر يتم تاإلنفاق االستهالكي للحكومة العامة :   2.2.7

يتم الحصول على . جانتسوق من القيمة اإلجمالية لل املمن خالل طرح إنتاج الحكومة 

االستهالك و  تعويضات العاملين كل من عيجممن خالل تتقديرات القيمة اإلجمالية للنتاج 

 2013لسنة  جانتالقيمة اإلجمالية لل . جرى تحديث استهالك رأس املال الثابتو الوسيط 

 .2013/2014و 2012/2013للسنوات  الحكومة العامة بيانات ميزانية أحدثباستخدام 

 

7.2.2 General Government Consumption Expenditure : General 

government final consumption expenditure is estimated by 
subtracting the government market production from the Gross 
Value of Output (GVO). The estimates of  GVO is obtained as the 
sum of compensation of employees, intermediate consumption , 
and consumption of fixed capital expenditure. GVO for 2013 was 
updated using the latest general government budget data for years 

2012/2013 and 2013/2014. 

ف ن هذا املكون لم يتم  2013املعيارية  املقارنة سنةلتقديرات إمجالي التكوين الرأمسالي :   3.2.7

باستخدام طريقة التدفقات السلعية  هتم إعادة حسابالحصول عليه كمتبقي إنما 

مجموعة  . جرى استخدام2008تصنيف نيام الحسابات القومية لسنة  استخدامبو 

تقديرات منفصلة  . تم عملكل مجموعة فرعية عداد بياناتمتنوعة من مصادر البيانات إل 

ت ))أ( : لكل مجموعة من املجموعات الفرعية الخمسة
َ
(  وجرى %50املباني واإلنشاءا

شركات البناء وقيمة  جانتالقيمة اإلجمالية إل كل من  عيجمالحصول علاها من خالل ت

 ووكالء العقارات الخدمات الهندسية املعمارية وكذلك الهوامش الخاصة باملطورين 
َ
رين خاال

 لبيانات املسح االقتصادي السنوي لسنة املرت
ً
( ؛ 2013بطين بالعقارات الجديدة )وفقا

قيمة الواردات من السلع الرأسمالية واإلنتاج لوقدرت كمجموع (  %32) (اآلالت واملعدات )

 لبيانات  فيلاباإلضافة إلى هوامش التجارة وتك املحلي من السلع الرأسمالية
ً
التركيب )وفقا

 حسابهاتم ( و %8( ؛ )ج(منتجات امللكية الفكرية )2013ي السنوي لسنة املسح االقتصاد

  ج خدمات التعدينانتجزء من القيمة اإلجمالية إل لكمجموع 
ً
لنشاط  القيمة اإلجماليةزائدا

 لبيانات املسح االقتصادي السنوي لسنة  البحث والتطوير 
ً
(؛ )د( التغير في 2013)وفقا

 %7املخزون )
ً
؛ )ه(صافي الحيازة  2013لبيانات املسح االقتصادي السنوي ( وتم تقديره وفقا

( واملعامالت التي تعكس هذه الحيازة وجدت مضمنة في كل من %3من االصول الثمينة)

واملسح االقتصادي  ؛ 2013ميزانية الحكومة العامة ونتائج مسح إنفاق ودخل االسرة 

ر الى حجم املساهمة في إجمالي قواس تشي. النسب املئوية املوضحة بين األ 2013السنوي 

 التكوين الرأسمالي.

 

 
7.2.3  Gross Capital Formation (GCF) for the benchmark year 2013 

was not obtained as a residual. It has been re-calculated using the 
commodity flow method and using the 2008 SNA classifications. A 
variety of data sources was used for the compilation of each sub 
group. Separate estimates were made for  each of the five sub 
groups (a)  Building and construction (50%), was obtained as the 
sum of the GVO of the construction companies plus architectural 
and engineering services and the margins of developers and other 
real estate agencies associated with new properties (based on 
AES 2013); (b) Machinery and equipment (32%) was estimated as 
the sum of the value of imports of capital goods and domestic 
production of capital goods plus trade margins and installations 
cost (based on AES 2013); (c) Intellectual property products (8%) 
was computed as the sum of a part of the GVO of mining services 
plus the GVO of research and development (based on AES 2013), 
(d) Changes in inventories (7%) was  estimated based on AES 
2013; and (e) Acquisitions less disposals of valuables (3%), 
reflected transactions included in the general government budget, 
HEIS 2013 and AES 2013.  The percentage in brackets refers to 
the share in total GCF. 
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من أرقام ميزان  وهذه يتم الحصول علاها الصادرات والواردات من السلع واخلدمات :  4.2.7

تقدر قيمة كل من الصادرات .  مصرف قطر املركزي  ب عداده مو يق ذي املدفوعات ال

من قيمة الصادرات في حين تشكل  %92على اساس فو . تشكل قيمة السلع  والواردات

في حين بلغت مساهمة الخدمات  %53مساهمة قيمة السلع في الواردات . وتبلغ %8الخدمات 

47%. 

 
7.2.4 Exports and imports of goods and services were obtained from 

the revised figures of the balance of payments provided by the 
Qatar Central Bank. Both exports and imports are valued F.o.b. 
Goods accounted for 92% of exports and, services 8%. The share 
of Goods in imports was 53%, and services, 47%.  

 

 .كسنة أساس 2013اختيار سنة .  8

األسعار  أرقام سلسلةلسيتم تغيير سنة األساس  . و سنوات 10إلى  5تم تغيير سنة األساس كل ما يعادة 

. ويعود عدم كسنة أساس هو توافر البيانات 2013السبب الرئيس ي الختيار . سنوات 9الثابتة بعد فترة 

 رأسهابية ) وعلى التقلبات في األسعار النس الى( 2012أو  2011، 2010) اختيار بعض السنوات االخرى 

 .النفط( خالل هذه السنوات أسعار 

 8. Choice of the year 2013 as base year.  

The base year is normally changed every 5 to 10 years. The base year of the 
constant price series will be changed after a period of 9 years. The main 
reason for the choice of 2013 as base year is data availability. The choice of 
some other year (2010, 2011 or 2012) was rejected because of the volatility 
in the relative prices (mainly that of oil) during these years. 

 .تغيري سنة االساس ومراجعة السالسل السابقة. 9

إعادة النير في معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي و  الدوام تنقيح  نطوي علت عملية تغيير سنة االساس

. يتم تحديد عدد السنوات ملاض ي البعيداسل مراجعة سال بالدول تقوم عادة ال . سبق نشرهاوالتي 

.  الرئيسيين البيانات  ستخدميمبالتشاور مع  املطلوبة للعودة الى الخلف )مراجعة السنوات السابقة(

 ع ةفياحملباقرار الإذا اتخذ 
ً
، ( دون تغيير2010 لى معدل النمو في السنوات السابقة لسنة معينة )مثال

 2010سنة بقة لاالثابتة( للسنوات الس 2004فسيتم ربط سلسلة الناتج املحلي االجمالي)بأسعار 

بعد قرار  خذلم يت.  ربط السالسلالثابتة( مستخدمين في ذلك طريقة  2013بالسلسلة الجديدة )بأسعار 

 .ة السالسل السابقةمراجعبشأن 

 9. Rebasing and revision of past series (back casting) 

Rebasing exercises always entail a revision of GDP growth rates already 
published. Countries normally do not revise series for the distant past. The 
number of years used for back casting (revising for past years) is decided in 
consultation with key users. If the decision is taken to keep the growth rate 
for the years prior to a particular year (say 2010) unchanged, the GDP series 
(at constant 2004 price series) for the years prior to 2010 will be “linked” to 
the new series (at constant 2013 prices) using the chain-linking method. A 
decision on back casting is yet to be taken. 

 .ري سنة األساس على حساب معدالت النمويتغلاآلثار املرتتبة . 10

أدناه هو مثال  ف ن النموذج على سبيل املثال. النمواختيار سنة األساس له تأثير على حسا  معدالت إن 

 .وضح تأثير اختيار سنة األساس في احتسا  معدل نمو الناتج املحلي اإلجماليي ة وهووهمي دولةمبسط ل

 10. Implications of change in base year on the calculation of growth rates. 

The choice of base year has an effect on the calculation of growth rates. The 
example provided below is a simplified example for a fictitious country, used 
to illustrate the effect of the choice of base year on the calculation of GDP 
growth rate. 
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 خامتة. 11

سنة األساس له تأثير على احتسا  معدل النمو  بيانات مكثفة. وتغيير  إن عملية املقارنة املعيارية تتطلب

 قد )النفط والغاز( يةالتعدين املنتجات أسعار  لوحظ ان 2013و  2004بين عامي  .اإلجمالي لالقتصاد

.  ٪70 تراوحت حول  بنسب ية ير التعدين اتالقطاعمنتجات أسعار  ارتفعتفي حين   تقريبا تتضاعف

 هاارتفعت أسعار التي  السلع والخدماتف ن ، 2013إلى عام  2004سنة األساس من عام  تغيير عندما يتم 

 سوف يكون لها وزن 2004مقارنة بعام  2013أكثر في عام 
ً
. بناًء وستؤثر على حسا  حجم التغيير كبر ا ا

 .معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي صعودا أو هبوطا مراجعة وتنقيحذلك، سيتم  على

 

11. Conclusion 

Benchmarking is a data intensive exercise. Change of base year has an 
impact on the calculation of the overall growth rate of the economy. Between 
2004 and 2013, prices in Mining (oil and gas) nearly doubled whilst prices of 
the Non-Mining sector were up by around 70%. When the base year is 
shifted from the year 2004 to year 2013, goods and services, whose prices 
increased more in 2013 over 2004, will have a higher weight and will 
influence the calculation of volume change. Accordingly, the growth rate of 
GDP will be revised  upward or downward.  

 .مثال لتوضيح تأثري اختيار سنة األساس يف احتساب معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي

 40كانت الكميات املنتجة  2013عام الفي  .والفوالذوهمية ال تنتج سوى سلعتين: النفط الخام ال دولةال 

 34و  نفط برميل 42إلى  اإلنتاج كميات تارتفع 2014عام الطن من الفوالذ. في  30برميل من النفط و 

 . طن من الفوالذ

 ؟كيف يتم حسا  التغيير من حيث الحجم ومعدل النمو:  لالسؤا

يتم ضر  كل ذ. وعليه ال فو ال انطنأميل النفط الخام إلى ابر ة أو جمع ضافإال يمكننا  من الواضح انه

 لنفترض أن سعر برميل النفطمنهما.  متوسط أسعار كل فوالذ فيبرميل من النفط الخام وكل طن من ال

 وأن  300كان 
ً
 قطريا

ً
، وعليه ف ن  150كان  واحد من الفوالذالطن السعر رياال

ً
 قطريا

ً
قيمة إنتاج رياال

الناتج املحلي ف ن وبالتالي ريال قطري.  4500ريال قطري وقيمة الفوالذ تبلغ  12000تبلغ  النفط الخام

. 16500بلغ  2013م اإلجمالي االسمي في عا
ً
 قطريا

ً
 رياال

 Example to illustrate the effect of choice of base year on the computation 

of GDP growth rate. 

The fictitious country produces only two goods: crude oil and steel. In 2013, 
the amounts produced were 40 barrels of oil and 30 tons of steel. In 2014, 
the amounts produced increased to 42 barrels and 34 tons of steel. 

Question: How is the change in volume terms and the growth rate 

calculated?  
Clearly, we cannot add “barrels of crude oil to “tons of steel”. Each barrel of 
crude oil and each ton of steel is therefore multiplied by the respective 
average prices. Suppose the price of a barrel of oil was 300 Qatari Riyal 
(QAR), and price of one ton of steel, 150 QAR, then the value for crude oil 
production was 12,000 QAR and that for steel 4,500 QAR.  Nominal GDP in 
2013  therefore stood at 16,500 0 QAR 

برميل وأن  42الى  40ازدادت من لنفترض أن كمية النفط املنتجة  : 2014يف  الناتج احمللي اإلمجاليمنو   

ريال قطري  285نفس الوقت، انخفض سعر النفط إلى في طن. و  34الى  30 ارتفع من فوالذإنتاج ال
. وعليه ف ن  300وتضاعف سعر الفوالذ ليصل الى 

ً
 قطريا

ً
يكون  2014 الناتج املحلي اإلجمالي لعامرياال

من  2014االسمي في  الناتج املحلي اإلجماليارتفع  ن. إذ 22050=  10080+  11970على النحو التالي: 

الناتج املحلي . إن هذه الزيادة في قيمة %33.6ريال قطري أي بمعدل  22050ريال قطري الى  16500

سيتم حسابه من خالل املحافية ال توضح الزيادة في حجم االنتاج. إن معدل النمو الحقيقي  اإلجمالي

 .على ثبات أسعار إحدى السنتين

 GDP growth in 2014: Suppose the quantity of oil  produced increased from 40 

to 42 barrels and the production of steel increased 30 to 34 ton. At the same 
time, price of oil dropped to 285 and that of steel doubled to 300 QAR.  The 
GDP for 2014 works out to   11,970 + 10,080 = 22,050. Nominal GDP in 
2014 therefore increased from 16,500 QAR to 22,050 QAR, that is, by 
33.6%. This increase in the value of GDP does not show the increase in the 
volume of production. The actual growth rate will be calculated by keeping 
the prices of one of the two years fixed.  
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 :Example             مثال:
 (1جدول )

 (%33.6)+ 2014االسمي في  المحلي اإلجمالي التغيير في الناتج
Table (1)  

Change in nominal GDP in 2014 (+33.6%) 
 

Product Unit 

Year 2013 عام Year 2014 السنوي التغير معدل عام  
Y-o-Y % Change 

 المنتج الوحدة
 الكمية
Qty 
(1a) 

 السعر
Price 
(2a) 

 القيمة
Value 
(3a)= 

(1a)*(2a) 

 الكمية
Qty 
(1b) 

 السعر
Price 
(2b) 

 القيمة
Value 
(3b)= 

(1b)*(2b) 

 الكمية
Qty 

(1b/1a-
1) 

 السعر
Price 

(2b/2a-
1) 

 القيمة
Value 

(3b/3a-
1) 

Crude Oil Barrels 40 300 12,000 42 285 11,970 5.0 (5.0) (0.3) خام نفط برميل  

Steel Ton 30 150 4,500 34 300 10,080 12.0 100.0 124.0 فوالذ طن 

    16.500   22.050   

         

33.6    
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 :Example             مثال:

 (2جدول )
 كسنة أساس 2013( عند استخدام %6.9)+ 2014الحقيقي في  المحلي اإلجمالي معدل نمو الناتج

Table (2) 
Growth rate in real GDP in 2014 (+6.9%) when 2013 is used as base year. 

 

Product Unit 

  2013 بأسعار 2013

Year 2013 at 2013 prices 
  2014 بأسعار 2013

Year 2014 at 2013 prices 
 معدل التغير السنوي
Y-o-Y % Change 

 المنتج الوحدة
 الكمية
Qty 
(1a) 

 السعر
Price 
(2a) 

 القيمة
Value 
(3a)= 

(1a)*(2a) 

 الكمية
Qty 
(1b) 

 السعر
Price 
(2b) 

 القيمة
Value 
(3b)= 

(1b)*(2b) 

 الكمية
Qty 

(1b/1a-
1) 

 السعر
Price 

(2b/2a-
1) 

 القيمة
Value 

(3b/3a-
1) 

Crude Oil Barrels 40  300  12,000  42  300  12,600  5.0  -    5  نفط خام برميل 

Steel Ton 30  150  4,500  34  150  5,040  12.0  -    12  فوالذ طن 

    16.500   17.640   6.9   
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 :Example             مثال:
 (3جدول )

 كسنة أساس 2014( عند استخدام %8.1)+ 2014الحقيقي في  المحلي اإلجمالي معدل نمو الناتج 
Table (3) 

Growth rate in real GDP in 2014 (+ 8.1%) when 2014 is used as base year. 

 

Product Unit 

  2013 بأسعار 2014

Year 2013 at 2014 prices 
  2014 بأسعار 2014

Year 2014 at 2014 prices 
 معدل التغير السنوي
Y-o-Y % Change 

 المنتج الوحدة
 الكمية
Qty 
(1a) 

 السعر
Price 
(2a) 

 القيمة
Value 
(3a)= 

(1a)*(2a) 

 الكمية
Qty 
(1b) 

 السعر
Price 
(2b) 

 القيمة
Value 
(3b)= 

(1b)*(2b) 

 الكمية
Qty 

(1b/1a-
1) 

 السعر
Price 

(2b/2a-
1) 

 القيمة
Value 

(3b/3a-
1) 

Crude Oil Barrels 40  285  11,400  42  285  11,970  5.0  -    5  نفط خام برميل 

Steel Ton 30  300  9,000  34  300  10,080  12.0  -    12  فوالذ طن 

    20.400   22.050   8.1   

 

هبط سعر برميل النفط  2014إن الفرق في معدالت النمو يعود الى التغيير في االسعار النسبية. ففي العام 

املثال يبين بوضوح أن هذا  أي الضعف. إن %100في حين ارتفع سعر طن الفوالذ بنسبة  %5الخام بنسبة 

 . اختيار سنة األساس له تأثير على احتسا  معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي

 

 
The difference in the growth rates is because of the change in relative prices. 
In 2014 the price of a barrel of crude oil dropped by 5%, while the price of a ton 
of steel increased by 100%, i.e. doubled. This example clearly shows that the 
choice of base year has an effect on the calculation of the GDP growth rate. 
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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.qalm.gov.qa 

 

 
 :االلكتروني يمكنكم زيارة الموقع أوسع زمنية سلللحصول على بيانات لسال

 www.qsa.gov.qa أو www.mdps.gov.qa 
 gov.qaalm.www.q:   لتبادل المعلومات( قلم)موقع و

 

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

