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Preface تًهٍذ 
 
This 18

th
 issue of the quarterly publication, “Window on Economic 

Statistics of Qatar”, covers data relating to the third quarter (Q3) 2016.  

 
ٌغطً  " قطز نتذونَافذة عهى االحصاءاث االقتصادٌت  من المنشور الفصلً "عشر  الثامن العددهو  هذ

 . 6106لسنة  الثالث  بٌانات الفصل

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

من جهات حكومٌة ومإسسات تجارٌة  البٌاناتالهدف الرئٌسً لهذا المنشور هو تزوٌد كافة مستخدمً 
 األداء عدد من المإشرات الرئٌسٌة لقٌاس وطالب وباحثٌن والجمهور بوجه عام بؤحدث المعلومات حول

 .االقتصادي للدولة

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

من  ةمتنوع ةالمدى من قبل مجموع ةقصٌر ومن أجل االستجابة للطلب المتنامً على االحصاءات
 ةواحد ةالمعلومات الحدٌثة المتعلقة باالقتصاد فً وثٌق ةارتؤٌنا ضرورة تجمٌع كاف ،مستخدمً البٌانات

  .فً متناول الٌد

This report is a translation into action of two of our strategic goals: ٌُعد  هدافنا االستراتٌجٌة:     أ أهم من الثنٌنعملٌة  ةهذا المنشور ترجم و

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 صٌاغة ل العالٌة . تلبٌة احتٌاجات المستخدم فً الحصول على المعلومات اإلحصائٌة ذات الجودة0
على  السٌاسات المبنٌة على األدلة ورصد التقدم المحرز ملتزمٌن فً ذلك بؤفضل الممارسات

 المستوى الدولً .
 . االرتقاء بالمعرفة اإلحصائٌة وتشجٌع االستخدام السلٌم لإلحصاءات فً البالد . 6

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. 

نعتمد  ونحنمستخدمً البٌانات. من واسعة  ةذا التقرٌر مفٌدة لمجموعننا نؤمل أن تكون محتوٌات هإ
 صدار مإشرات ومجامٌع ذات نوعٌه جٌدةإالبٌانات فً  يعلى التعاون والعمل سوٌا مع مصادر ومزود

البٌانات التً  ةوجود ةاالحصاءات الرسمٌة تعتمد الى حد كبٌر على نوعٌأن جودة ، مع األخذ باالعتبار 
الجهات التً تزودنا  ةنود اغتنام هذه الفرصة لتقدٌم الشكر واالمتنان لكاف كماٌتم تزوٌدنا بها. 
  .منتظمة ةبالمعلومات بصور

 

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

 النابث محمد بن صالح. د
 واإلحصاء التنموي التخطٌط وزٌر
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 وزارة التخطٌط 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 legal liability arising from any use of the 
information contained. 

دولة  قطر" كتٌب إحصائً تصدره وزارة التخطٌط ل"نافذة على اإلحصاءات  االقتصادٌة 
ناتجة عن استخدام البٌانات  قانونٌة واإلحصاء، وٌوزع مجاناً دون أدنى مسإولٌةالتنموي 
 ه.فٌالواردة 

This publication can be downloaded from: ٌمكن تحمٌل هذا الكتٌب من الموقع 
www.mdps.gov.qa 

 

 
 

http://www.mdps.gov.qa/
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Introduction يقذيت 
 
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. 

 
استراتٌجٌة للتنمٌة وٌجرى استخدامها  ةمتزاٌد أداتعتبر االحصاءات الرسمٌة وعلى نحو 

صانعو السٌاسات والقرارات  وال سٌماعلى نطاق واسع من قبل جمٌع أنواع المستخدمٌن 
 وفً إطار.  األدلةتخاذ القرارات القائمة على إعن  بهدف الرصد والمتابعة  فضالً 

، واألسعاراالستجابة للطلب المتزاٌد على بٌانات الحسابات القومٌة والتجارة الخارجٌة 
االحصاءات االقتصادٌة فً نشر تقرٌر جدٌد بعنوان  "نافذه على االحصاءات  ةدارإ شرعت

نشر هذا التقرٌر على أساس وٌُ .  6106أكتوبر من  ابتداءً قطر "   لدولةاالقتصادٌة 
 .أشهر من الفصل المرجعً  بعةبعد أروٌصدر  ،فصلً

  
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. 
 

الهدف الرئٌسً من هذا المنشور الفصلً فً تجمٌع أحدث االحصاءات المتعلقة  ٌتمثل
التطورات  ةاح كافضألٌبالرسوم البٌانٌة   لتؤتً مدعمةبالمتغٌرات االقتصادٌة الرئٌسٌة 

تعرض البٌانات والجارٌة على مستوى االقتصاد الكلً وكذلك على المستوى القطاعً . 
االستخدام لتمكٌن المستخدمٌن للوصول الى تفسٌر وفهم أفضل  ةوسهل ةبطرٌقة واضح

 .للبٌانات

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

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

 من لجس نبض االقتصاد استخدامهاالتً ٌمكن هنالك مجموعة من المإشرات االقتصادٌة 
عن قرب تتمثل  واستخدامهان بعض المإشرات التً ٌتم مراقبتها إ كما والنمو التطور حٌث

 :فً
 . الحقٌقً اإلجمالًج المحلً اتمعدل نمو الن .0
 . على مإشر أسعار المستهلك قٌاساً  توجهات األسعار .6
 . سبة من الناتج المحلً اإلجمالًكن الحساب الجاريمٌزان  .3
 . الحكومة ةمٌزان مالٌ .4
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Layout of Report انًخطط انعاو نهتقزٌز 

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

aggregates and indicators. 

 Part 2 presents a descriptive analysis of the latest statistics published by the 

Economic Statistics Department (ESD).  

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

 : التقرٌر على ثالثة أجزاء هذا ٌحتوي
 لمجامٌع و مإشرات مختارة حول  وجداولمعلومات  ةالجزء األول وٌحتوي على لوح

 .االقتصاد الكلً
 التً قامت بنشرها إدارة حصاءات اإلألحدث  وصفٌاً  الجزء الثانً وٌقدم تحلٌال

 .اإلحصاءات االقتصادٌة
  مقالة )أو مقاالت( حول موضوع )أو مواضٌع( مختارةالجزء الثالث وٌتضمن. 

 

  االقتصادٌتانزيىس انًستخذيت فً َشزاث إدارة االحصاءاث 

Symbols used in Economic Statistics Department's Publications 

 Symbol Descriptionالرمز    الوصف

 Negligible - الكمٌة صفر أو مقاربة الى الصفر

 Not Available .. غٌر متوفر

 Not Applicable -- ال ٌنطبق

 x Under Preparation اإلعدادبٌانات تحت 

 Preliminary ** اولٌةأرقام 

 Revised * أرقام مراجعة

 Y-o-Y Change over corresponding period of previous year السابقة لهامقارنة بالسنة  فً الفترة المقابلة فً السنة المدروسة التغٌٌر

  Q-o-Q Change over previous quarter السابق له مقارنة بالربعفً الربع المدروس  التغٌٌر

  M-o-M Change over previous month السابق لهمقارنة بالشهر فً الشهر المدروس  التغٌٌر
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 الرئٌسٌة وأهم مؤشرات االقتصاد الكلً البٌاناتلوحة :  األول الجزء

Part 1: Dashboard and Main Macro-Economic Indicators 
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 6105 -6103: أداء االقتصاد القطري مقارنة مع المناطق األخرى لألعوام : لوحة البٌانات الرئٌسٌة* 0دول ج

Table 1:Dashboard: Qatar Economic Performance Compared With Other Regions, 2013-2015 

 

Regional Grouping 

نمو الناتج المحلً اإلجمالً 
 الحقٌقً

 التغٌر السنوي لمإشر معدل
 أسعار المستهلك

مٌزان الحساب الجاري كنسبة إلى 
 الناتج المحلً اإلجمالً

 Real GDP Growth المجموعات اإلقلٌمٌة
 Rate % 

CPI (Y-o-Y) change (%) 
(1)

 Current Account Balance as % 
of GDP 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Qatar 4.4 4.0 3.6 3.2 3.4 1.8 30.4 24.0 8.4 قطر 

World 3.3  3.4  3.2* - - - - - - - - - - - - العالم 

Advanced Economies 1.2  1.9*  2.1* 1.4  1.4  0.3 0.5* 0.5 0.6* االقتصادٌات المتقدمة 

Emerging Markets and Developing 
economies 5.0*  4.6  4.0 5.5*  4.7*  4.7* 0.6 0.6* -0.1* االقتصادٌات الناشئة والنامٌة 

- Emerging and Developing Europe 2.8  2.8  3.6* 4.3  3.8  2.9 -3.8 -3.1 -1.9* 
االقتصادٌات الناشئة والنامٌة وسط وشرق 

 أوربا

- Emerging and Developing Asia 7.0*  6.8  6.6 4.6* 3.5  2.7 0.7 1.8* 2.1*  لدول اآلسٌوٌة لاالقتصادٌات الناشئة والنامٌة 

Latin America and the Caribbean* 2.9  1.0 0.0 4.6   4.6  4.9 -2.8 -3.2 -3.6 ًأمرٌكا الالتٌنٌة و الكارٌب 

Middle East and North Africa 2.2*  
 

2.6 
  

 الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا *4.4- *5.6 *10.9 *6.0 6.6  9.3 *2.1

Sub-Saharan Africa 5.2  5.1  3.4 6.6  6.3*  7.0 -2.1* -3.7* -5.9 أفرٌقٌا جنوب الصحراء 

  

  

   Source:  IMF World Economic Outlook, October  2016 and Ministry of Development Planning and 
Statistics (MDPS) وزارة التخطٌط التنموي واالحصاء1025 اكتوبرمصادر: صندوق النقد الدولً ، آفاق االقتصاد العالمً، ال ، (MDPS) 

(1) Note for Qatar, this is the annual average change in CPI with base year 2013 
 .1022بسنة أساس متوسط معدل التغٌر السنوي لمؤشر اسعار المستهلك  بالنسبة لقطر هومالحظة ( 2) 
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Table 2 : Quarterly Main Macro-Economic Indicators, 2015-2016 
 (Q3)  

 (الثالث)الربع 6106 -6105: مإشرات االقتصاد الكلً الرئٌسٌة الفصلٌة 6جدول 

Details Unit 
2015 2016 

 التفاصٌل الوحدة
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* Q3** 

National Accounts         

 

 الحسابات القومٌة

1 GDP at current prices Mn QR 154,131 152,092 148,999 144,072 131,794 134,814 140,481 الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة ملٌون ر.ق 

2 
GVA Mining and Quarrying at 
current prices 

Mn QR 64,532 61,051 56,209 49,519 37,836 40,287 43,790 ملٌون ر.ق 
 إجمالً القٌمة المضافة لقطاع التعدٌن

 باألسعار الجارٌةواالستخراج 

3 
GVA Non- Mining  at current 
prices 

Mn QR 89,599 91,041 92,790 94,553 93,958 94,528 96,692 ملٌون ر.ق 
إجمالً القٌمة المضافة للقطاع غٌر 

 التعدٌنً باألسعار الجارٌة

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

%  -21.7 -19.7 -21.1 -18.0 -14.5 -11.0 -22.1 % 
التغٌر النسبً السنوي للناتج المحلً 

 اإلجمالً األسمى

5 Real GDP(Y-o-Y) growth rate %  1.9 4.8 3.6 3.9 1.4 2.0 3.7 % 
معدل النمو السنوي للناتج المحلً 

 **اإلجمالً الحقٌقً

6 
GDP Deflator (Y-o-Y) 
Percentage change 

% -23.2 -23.4 -23.8 -21.1 -16.0 -12.8 -9.1 % 
التغٌر النسبً السنوي لمكمش الناتج 

 المحلً اإلجمالً

7 
Real GVA of  Mining and 
Quarrying Sector  (Y-o-Y) 
growth rate  

%  -3.2 1.5 -0.6 0.3 -2.9 -1.2 2.7 % 
الحقٌقً إلجمالً القٌمة معدل النمو 

 واالستخراج المضافة فً قطاع التعدٌن

8 
Real GVA of Non-Mining 
Sectors (Y-o-Y) growth rate  

%  8.0 8.7 8.3 7.9 6.2 5.5 4.7 % 
معدل النمو السنوي الحقٌقً إلجمالً 

 القٌمة المضافة فً القطاع غٌر التعدٌنً
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Table 2 (cont’d) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators,  
2015-2016 (Q 3)  

 
 6106 -6105: مإشرات االقتصاد الكلً الرئٌسٌة الفصلٌة  )تابع( 6جدول 
 (الثالث)الربع 

Details Unit 
2015 2016 

 التفاصٌل الوحدة
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Prices          األسعار  

9 CPI (2013=100)    103.8 104.7 105.7 106.4 107.4 107.6 108.6   
 الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك

(1022  =200) 

10 
CPI (Y-o-Y) 
Percentage change 

%  1.8 1.1 1.5 2.1 3.1 2.8 2.7 % 
التغٌر النسبً السنوي ألسعار 

 المستهلك

11 PPI (2013=100)   66.3 63.0 58.5 52.7 43.5 45.1 46.6   
 الرقم القٌاسً ألسعار المنتج

(1005  =200) 

12 
PPI (Y-o-Y) 
Percentage change 

%  -36.5 -37.0 -40.2 -37.5 -34.4 -28.4 -20.3 % 
التغٌر النسبً السنوي فً أسعار 

 المنتج

Public Finance (January-
December) 

 دٌسمبر( -المالٌة العامة )ٌناٌر         

13 Government Revenue Mn QR 71,868 26,379 61,436 96,204 29,017 33,168 31,440 لٌون ر.قم  اإلٌرادات الحكومٌة 

14 
Government 
Expenditure 

Mn QR 59,865 38,147 62,157 88,651 41,832* 48,090 36,543 اإلنفاق الحكومً ملٌون ر.ق 

15 Fiscal Balance Mn QR 12,003 -11,768 -721 7,553 -12,815 -14,922 -5,103 المٌزان المالً ملٌون ر.ق 

16 
Fiscal Balance as % 
GDP 

% 7.8 -7.7 -0.5 5.2 -9.7 -11.0 -3.6 % 
نسبة المٌزان المالً إلى الناتج المحلً 

 اإلجمالً
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Table 2 (cont’d.) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators,  
2015-2016 (Q 3)  

 6106 -6105: مإشرات االقتصاد الكلً الرئٌسٌة الفصلٌة  )تابع(6جدول 
 (الثالث)الربع 

Details Unit 
2015 2016 

 التفاصٌل الوحدة
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Balance of Payments              مٌزان المدفوعات 

17 
Exports of goods and 
services 

Mn QR 89,658 86,880 82,809 76,593 64,662 63,746 66,249 صادرات السلع والخدمات ملٌون ر.ق 

18 Exports of goods (fob)  Mn QR 77,742 73,073 67,870 62,666 50,482 49,486 53,046 صادرات السلع )فوب(  ملٌون ر.ق 

19 Exports of services Mn QR 11,916 13,807 14,939 13,927 14,180 14,260 13,203 صادرات الخدمات ملٌون ر.ق 

20 
Imports of goods and 
services 

Mn QR 51,993 54,882 53,252 55,621 59,216 57,325 56,236 والخدماتواردات السلع  ملٌون ر.ق 

21 Imports of goods (fob)  Mn QR 25,453 25,553 25,018 27,702 31,211 28,907 27,399 واردات السلع )فوب( ملٌون ر.ق 

22 Imports of services Mn QR 26,540 29,329 28,234 27,919 28,005 28,418 28,837 واردات الخدمات ملٌون ر.ق 

23 
Trade Balance of goods and 
services(17-20) 

Mn QR 38,568 32,148* 30,078 20,972 5,446 6,421 -10.013 (21-21المٌزان التجاري ) ملٌون ر.ق 

24 
Current Account Balance 
(CAB) 

Mn QR 19,572 17,479 9,829 3,173 -8,291 -8,958 -5,444 الحساب الجاري ملٌون ر.ق 

25 CAB as % GDP % 12.7 11.5 6.6 2.2 -6.3 -6.6 -3.9 % 
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج 

 المحلً اإلجمالً

26 
Change in Reserves 
(negative means Increase ) 

Mn QR 12,036 -8,714 6,193 10,516 2,608 1,011 317 ملٌون ر.ق 
 التغٌٌر فً االحتٌاطٌات

)السالب ٌعٌنً زٌادة(
 

 
 

 Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December  2016. 
                Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS)     

  

  1025 دٌسمبر، المصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة  
  (MDPSوزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء )            
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Table 2 (cont.) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators,  
2015-2016 (Q 3)  

 
 6106 -6105الفصلٌة : مإشرات االقتصاد الكلً الرئٌسٌة  )تابع(6جدول 
 (الثالث)الربع 

Details Unit 
2015 2016 

 التفاصٌل الوحدة
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Financial Indicators               المإشرات المالٌة 

27 Money supply (M1) Mn QR 126,580 130,586 126,082 126,925 137,184 130,584 126,241 (2عرض النقد )م ملٌون ر.ق 

28 
M1 (Q-o-Q) percentage 
change 

 2التغٌر النسبً الفصلً م % 3.3- 4.8- 8.1 0.7 3.4- 3.2 1.9 %

29 
Total commercial banks 
credits 

Mn QR 599,925 617,553 633,719 660,750 683,261 696,063 708,096 إجمالً ائتمان البنوك التجارٌة ملٌون ر.ق 

30 
Total commercial bank 
deposits 

Mn QR 557,735 575,956 562,083 563,629 546,649 548,871 532,600 التجارٌةإجمالً ودائع البنوك  ملٌون ر.ق 

31 
Number of companies listed 
on Qatar Exchange (QE) 

No. 43 43 43 43 43 44 44 عدد 
عدد الشركات المدرجة فً 

 بورصة قطر

32 Qatar Exchange Index (QEI) 
 مؤشر بورصة قطر   10,435 9,885 10,376 10,429 11,465 12,201 11,711 

33 
QEI (Q-o-Q) percentage 
change 

% -4.7 4.2 -6.0 -9.0 -0.5 -4.7 5.6 % 
التغٌٌر النسبً الفصلً لمؤشر 

 رصة قطروب

34 Market capitalization Mn QR 633,454 648,744 605,254 553,176 554,031 532,704 560,744 ملٌون ر.ق 
القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة 

 فً السوق

    Sources: Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016 
               Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

  1025 دٌسمبراإلحصائٌة الفصلٌة، المصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة      
 (MDPSوزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 3 : Annual Main Macro-Economic Indicators 2011-2015 6105 – 6100: المإشرات السنوٌة الرئٌسٌة لالقتصاد الكلً  3جدول 

 Unit Details 2011 2012 2013 2014 2015 الوحدة التفاصٌل

  National Accounts            الحسابات القومٌة

 Mn QR Gross Domestic Product (GDP) current prices 1 610,702 680,074 723,369 750,658 599,295 ملٌون ر.ق الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة

 Mn QR Net primary income from abroad  2 48,307- 44,134- 37,724- 33,854- 12,978- ملٌون ر.ق صافً الدخل األولً من الخارج

 Mn QR Gross National Income (GNI) (1+2) 3 562,395 635,940 685,645 716,804 586,317 ملٌون ر.ق الدخل القومً اإلجمالً

 Mn QR Net current transfers from abroad 4 46,048- 51,170- 53,626- 63,751- 57,161- ملٌون ر.ق صافً التحوٌالت الجارٌة من الخارج

 Mn QR Gross National Disposable Income (GNDI) (3+4) 5 516,347 584,770 632,019 653,053 529,156 ملٌون ر.ق إجمالً الدخل القومً المتاح

 No. Population (mid-year) 6 1,732,717 1,832,903 2,003,700 2,216,180 2,433,990  عدد السكان منتصف العام

 QR GDP per capita (1/6) 7 000  352 371 361 339 246 الف ر.ق نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً

 Mn QR Final consumption expenditure 8 149,319 174,487 210,642 234,566 256,151 ملٌون ر.ق اإلنفاق االستهالكً النهائً

 Mn QR Household consumption 9 81,903 91,189 105,351 118,461 131,681 ملٌون ر.ق االستهالك العائلً

 Mn QR Government consumption 10 67,416 83,298 105,292 116,105 118,470 ملٌون ر.ق االستهالك الحكومً

 Mn QR Gross Capital Formation (GCF) 11 177,298 184,602 201,298 238,635 228,952 ملٌون ر.ق إجمالً التكوٌن الرأسمالً

 GDP  Growth Rate 12 % 13.4 4.7 4.4 4.0 3.6 % معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً

 Growth rate  Mining Sector 13 % 15.0 1.2 0.1 0.1 0.6- % واالستخراج معدل نمو قطاع التعدٌن

 Growth rate Non-Mining Sector 14 % 11.1 9.9 10.4 9.8 8.2 % واالستخراج معدل نمو قطاع غٌر التعدٌن

معدل االستثمار )نسبة التكوٌن الرأسمالً 
 اإلجمالً إلى الناتج المحلً اإلجمالً(

% 38.2 31.8 27.8 27.1 29.0 % Investment Rate (GCF as % GDP) 15 

Sources: : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016 
                 Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

  1025 دٌسمبرالفصلٌة، النشرة اإلحصائٌة المصدر: مصرف قطر المركزي، 
 (MDPSوزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 3 (cont.): Annual Main Macro-Economic Indicators 2011-2015 6105 - 6100)تابع(: المإشرات السنوٌة الرئٌسٌة لالقتصاد الكلً  3جدول 

 Unit Details 2011 2012 2013 2014 2015 الوحدة التفاصٌل

 Prices        األسعار

 CPI (2013=100) 16  94.7 96.9 100.0 103.4 105.1  (200=1022) الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك

 CPI (year-on-year) change  17 % 1.2 2.3 3.2 3.4 1.6 % السنوي لمؤشر أسعار المستهلكمعدل التغٌر 

 PPI (2013=100) 18   92.5 98.9 100.0 96.1 60.1   (200=  1022) الرقم القٌاسً ألسعار المنتج

 PPI (year-on-year) change 19 % 34.7 6.9 1.1 3.9- 37.5- % التغٌر السنوي فً أسعار المنتج

 % التغٌر السنوي لمكمش الناتج المحلً اإلجمالً
-22.9* 

 
-0.2* 1.9* 

6.4* 
20.1 % GDP deflator (year-on-year) change 20 

 Public Finance (January-December)        دٌسمبر( –المالٌة العامة )ٌناٌر

 Mn QR Government Revenue  21 206,711 251,859 344,058 *342,973 *255,886 ملٌون ر.ق اإلٌرادات الحكومٌة

 Mn QR Government Expenditure  22 174,961 158,342 204,659 *250,707 *248,820 ملٌون ر.ق اإلنفاق الحكومً

 Mn QR Fiscal Balance (24-25) 23 31,750 93,517 139,399 *92,266 *7,066 ملٌون ر.ق المٌزان المالً

 Balance of Payments            مٌزان المدفوعات

 Mn QR Exports (goods and services) 24 443,490 520,069 526,018 510,433 335,940 ملٌون ر.ق صادرات )سلع وخدمات(

 416,577 483,952 485,343 461,197 281,351 ملٌون ر.ق صادرات السلع )فوب(
Mn QR Exports of goods (fob) 25 

 26,913 36,117 40,675 49,236 54,589 ملٌون ر.ق صادرات الخدمات
Mn QR Exports of services 26 

 159,405 199,084 214,590 232,976 215,748 ملٌون ر.ق واردات )سلع وخدمات(
Mn QR Imports (goods and services) 27 

 98,010 112,065 114,568 113,369 103,726 ملٌون ر.ق واردات السلع )فوب(
Mn QR Imports of goods (fob) 28 

 61,395 87,019 100,022 119,607 112,022 ملٌون ر.ق واردات الخدمات
Mn QR Imports of services 29 

 Mn QR Trade Balance (goods and services) (24-27) 30 284,085 320,985 311,428 277,457 120,192 ملٌون ر.ق (11-11المٌزان التجاري )
 

Sources: : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016 
              Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

  1025 دٌسمبرالفصلٌة، المصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة 
 (MDPSوزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 3 (cont.): Annual Main Macro-Economic Indicators 2011-2015 6105 - 6100)تابع(: المإشرات السنوٌة الرئٌسٌة لالقتصاد الكلً  3جدول 

 Unit Details 2011 2012 2013 2014 2015 الوحدة التفاصٌل

 Mn QR Current Account Balance 34 189,730 225,681 220,078 179,852 50,053 ملٌون ر.ق مٌزان الحساب الجاري

 Mn QR Overall Balance of Payments 35 52,211- 58,529 32,994 4,708 20,031- ملٌون ر.ق مٌزان المدفوعات

 Financial Indicators            المإشرات المالٌة

 Growth rate of Money Supply (M1) 36 % 19.8 11.1 16.5 17.3 2.1 % عدل نمو عرض النقدم

 Mn QR Credits to private sector 37 227,525 258,332 293,330 352,967 422,467 ملٌون ر.ق االئتمان للقطاع الخاص

 Mn QR Total Deposits 38 343,777 417,337 514,804 552,955 563,629 ملٌون ر.ق إجمالً الودائع

 Securities Market (QE) Index 39  8,779 8,359 10,380 12,286 10,429  )بورصة قطر(مؤشر سوق األوراق المالٌة 

 Mn QR Market capitalization 40 457,352 459,884 555,606 676,792 553,176 ملٌون ر.ق القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة فً السوق

 

Source : : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016 
                 Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

 

  1025 دٌسمبرالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة، 
 (MDPSوزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 4 : GDP by activity at current Prices, 2011 – 2015 6105 - 6100 الجارٌة باألسعار االقتصادي النشــاط حسب اإلجمالً المحلً الناتج: 4 جدول

 (Value: Million Q.R)   قطري لاير ملٌون:الوحدة

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2011 2012 2013 2014 2015 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط

 Agriculture, forestry and fishing - 1 590 641 695 880 957 الزراعة والحراجة وصٌد األسماك - 0

  Percent Change  -              .. 8.6 8.4 26.6 8.8 معدل النمو   -         

 Mining and quarrying - 2 359,227 394,697 403,031 394,190 231,311 التعدٌن المحاجر  - 6

  Percent Change  -                9.9 2.1 2.2- 41.3- معدل النمو   -         

 Manufacturing - 3 57,789 71,571 73,820 76,133 58,059 الصناعة التحوٌلٌة - 3

  Percent Change  -              .. 23.8 3.1 3.1 23.7- معدل النمو   -         

 مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكٌٌف الهواء ، إمدادات  - 4
 المٌاه وأنشطة الصرف وإدارة النفاٌات ومعالجتها     

3,464 3,290 2,994 2,430 1,590 
4 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply; 
     Water supply, sewerage, waste management and  
     remediation activities 

  Percent Change  -              .. 52.8 23.2 9.9 5.3 معدل النمو   -         

 Construction - 5 28,515 30,947 39,305 50,031 57,767 التشٌٌد - 5

  Percent Change  -              .. 8.5 27 27.3 15.5 معدل النمو   -         

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات  - 6
 32,184 35,757 42,570 47,746 52,579 والدراجات النارٌة     

6 - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles  
     and motorcycles 

  Percent Change  -              .. 11.1 19.1 12.2 10.1 معدل النمو   -         

 Transportation and storage - 7 14,043 14,365 14,817 15,967 17,109 النقل والتخزٌن - 2

  Percent Change  -              .. 2.3 3.1 7.8 7.2 معدل النمو   -         

 Accommodation and food service activities - 8 3,926 4,571 5,261 6,284 7,077 خدمات اإلقامة والطعامأنشطة    – 8

  Percent Change  -              .. 16.4 15.1 19.4 12.6 معدل النمو   -         

 Information and communication - 9 7,370 7,637 8,136 9,124 9,738 المعلومات واالتصاالت - 9

  Percent Change  -              .. 3.6 6.5 12.1 6.7 معدل النمو   -         

 Financial and insurance activities - 10 33,993 36,615 38,741 44,047 49,118 األنشطة المالٌة وأنشطة التؤمٌن - 01

 Percent Change  -             .. 7.7 5.8 13.7 11.5 معدل النمو   -         

 Real estate activities - 11 23,564 24,535 28,594 34,244 38,525 األنشطة العقارٌة - 00

  Percent Change  -              .. 4.1 16.5 19.8 12.5 معدل النمو   -         
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 الجارٌة باألسعار االقتصادي النشــاط حسب اإلجمالً المحلً الناتج:  (تابع) 4 جدول
6100 – 6105 

Table 4 : (cont’d) GDP by activity at current Prices, 
2011 – 2015 

 (Value: Million Q.R)   قطري لاير ملٌون:الوحدة

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2011 2012 2013 2014 2015 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط

 األنشطة المهنٌة والعلمٌة والتقنٌة، الخدمات االدارٌة وخدمات - 06
 12,808 14,306 16,251 17,309 19,059 الدعم       

12 - Professional, scientific and technical activities; 
       Administrative and support service activities 

  Percent Change  -              .. 11.7 13.6 6.5 10.1 معدل النمو   -         

 Public administration ; compulsory social security - 13 26,580 32,152 37,243 40,817 44,411 االدارة العامة والضمان االجتماعً االلزامً - 03

  Percent Change  -              .. 21 15.8 9.6 8.8 معدل النمو   -         

 Education - 14 6,791 7,988 9,426 10,327 10,676 التعلٌم – 04

  Percent Change  -              .. 17.6 18 9.6 3.4 معدل النمو   -         

 Human health and social work activities - 15 6,209 7,531 8,669 9,813 10,573 االنشطة فً مجال صحة االنسان والعمل االجتماعً - 05

  Percent Change  -              .. 21.3 15.1 13.2 7.7 معدل النمو   -         

 4,919 5,927 6,916 7,694 8,015 الفنون والترفٌه والتسلٌة  ،أنشطة الخدمات األخرى - 06
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 

  Percent Change  -              .. 20.5 16.7 11.3 4.2 معدل النمو   -         

 أنشطة األَُسر المعٌشٌة التً تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر - 02
ٌَّزة الستعمالها          المعٌشٌة فً إنتاج سلع وخدمات غٌر مم
 الخاص       

3,549 3,225 2,720 2,321 2,012 

17 - Activities of households as employers;  
       undifferentiated goods- and services-producing 
       activities of households for own use 

  Percent Change  -              .. 15.3 17.2 18.6 10.1 معدل النمو   -         

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 15,328- 17,214- 18,973- 22,773- 24,488- بصورة غٌر مباشرةالخدمات المالٌة المحتسبة   - 08

  Percent Change  -                12.3 10.2 20 7.5 معدل النمو  -         

 Import duties - 19 3,920 3,299 3,156 2,311 1,796 رسوم االستٌراد  - 09

  Percent Change  -              .. 15.9- 4.3- 26.8- 22.3- معدل النمو  -         

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 610,702 680,074 723,369 750,658 599,295 الناتج المحلً االجمالً  - 61

 Percent Change  -             .. 11.4 6.4 3.8 20.2- معدل النمو   -         
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 (6103) أسعار ، الثابتة باألسعار االقتصادي النشاط حسب اإلجمالً المحلً الناتج:  5 جدول
6100 - 6105 

Table 5 : GDP by activity at constant 2013 prices, 
2011 – 2015 

 (Value: Million Q.R)   قطري لاير ملٌون:الوحدة

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2011 2012 2013 2014 2015 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط

 Agriculture, forestry and fishing - 1 627 656 695 869 943 الزراعة والحراجة وصٌد األسماك - 0

  Percent Change  -                4.6 5.9 25.1 8.5 معدل النمو   -         

 Mining and quarrying - 2 397,783 402,679 403,031 400,486 398,339 التعدٌن المحاجر  - 6

  Percent Change  -              .. 1.2 0.1 0.6- 0.5- معدل النمو   -         

 Manufacturing - 3 62,757 69,953 73,820 76,888 79,435 الصناعة التحوٌلٌة - 3

  Percent Change  -              .. 11.5 5.5 4.2 3.3 معدل النمو   -         

 مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكٌٌف الهواء ، إمدادات  - 4
 المٌاه وأنشطة الصرف وإدارة النفاٌات ومعالجتها     

3,559 3,326 2,994 2,675 1,814 
4 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply; 
     Water supply, sewerage, waste management and  
     remediation activities 

  Percent Change  -              .. 47.4 11.9 11.1 7 معدل النمو   -         

 Construction - 5 29,806 32,435 39,305 48,286 56,897 التشٌٌد - 5

  Percent Change  -              .. 8.8 21.2 22.9 17.8 معدل النمو   -         

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات  - 6
 34,434 37,074 42,570 47,546 51,629 والدراجات النارٌة     

6 - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles  
     and motorcycles 

  Percent Change  -              .. 7.7 14.8 11.7 8.6 معدل النمو   -         

 Transportation and storage - 7 13,971 14,458 14,817 15,940 16,457 النقل والتخزٌن - 2

  Percent Change  -              .. 3.5 2.5 7.6 3.2 معدل النمو   -         

 Accommodation and food service activities - 8 3,865 4,497 5,261 6,222 6,913 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام   – 8

  Percent Change  -              .. 16.4 17 18.3 11.1 معدل النمو   -         

 Information and communication - 9 7,402 7,674 8,136 9,146 9,775 المعلومات واالتصاالت - 9

  Percent Change  -              .. 3.7 6 12.4 6.9 معدل النمو   -         

 Financial and insurance activities - 10 29,186 33,592 38,741 43,787 48,776 األنشطة المالٌة وأنشطة التؤمٌن - 01

 Percent Change  -             .. 15.1 15.3 13.1 11.4 معدل النمو   -         
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 أسعار ، الثابتة باألسعار االقتصادي النشاط حسب اإلجمالً المحلً الناتج:  (تابع) 5 جدول
(6103)   6100 - 6105 

Table 5: (contd) GDP by activity at constant 2013 prices, 
2011 – 2015 

 (Value: Million Q.R)   قطري لاير ملٌون:الوحدة

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2011 2012 2013 2014 2015 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط

 Real estate activities - 11 25,876 27,106 28,594 31,542 34,385 األنشطة العقارٌة - 00

  Percent Change  -              .. 4.8 5.5 10.3 9.0 معدل النمو   -         

 األنشطة المهنٌة والعلمٌة والتقنٌة، الخدمات االدارٌة وخدمات - 06
 14,096 15,232 16,251 17,149 18,649 الدعم       

12 - Professional, scientific and technical activities; 
       Administrative and support service activities 

  Percent Change  -              .. 8.1 6.7 5.5 8.7 معدل النمو   -         

 Public administration ; compulsory social security - 13 29,748 32,848 37,243 40,295 43,522 االدارة العامة والضمان االجتماعً االلزامً - 03

  Percent Change  -              .. 10.4 13.4 8.2 8.0 معدل النمو   -         

 Education - 14 7,527 8,189 9,426 10,198 10,378 التعلٌم – 04

  Percent Change  -              .. 8.8 15.1 8.2 1.8 معدل النمو   -         

 Human health and social work activities - 15 6,809 7,569 8,669 9,674 10,305 صحة االنسان والعمل االجتماعًاالنشطة فً مجال  - 05

  Percent Change  -              .. 11.2 14.5 11.6 6.5 معدل النمو   -         

 5,517 6,100 6,916 7,604 7,876 الفنون والترفٌه والتسلٌة  ،أنشطة الخدمات األخرى - 06
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 

  Percent Change  -              .. 10.6 13.4 10.0 3.6 معدل النمو   -         

 أنشطة األَُسر المعٌشٌة التً تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر - 02
ٌَّزة الستعمالها          المعٌشٌة فً إنتاج سلع وخدمات غٌر مم
 الخاص       

3,233 2,970 2,720 2,466 2,326 

17 - Activities of households as employers;  
       undifferentiated goods- and services-producing 
       activities of households for own use 

  Percent Change  -              .. 6.0 10.3 9.2 8.8 معدل النمو   -         

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 14,382- 15,547- 18,973- 22,049- 23,958- الخدمات المالٌة المحتسبة بصورة غٌر مباشرة  - 08

  Percent Change  -              .. 8.1 22 16.2 8.7 معدل النمو  -         

 Import duties - 19 2,632 3,157 3,156 2,272 1,746 رسوم االستٌراد  - 09

  Percent Change  -              .. 19.9 0.1- 28- 23.1- معدل النمو  -         

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 661,794 692,814 723,369 752,151 778,860 الناتج المحلً االجمالً  - 61

 Percent Change  -             .. 4.7 4.4 4.0 3.6 معدل النمو   -         
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   الجارٌة باألسعار اإلنفاق مكونات حسب الربعً اإلجمالً المحلً الناتج تقدٌرات : 6 جدول
6100 - 6105 

Table 6: GDP by components of expenditure at current 
prices, 2011 – 2015 

 (Value: Million Q.R)   قطري لاير ملٌون:الوحدة

 Expenditure Component 2011 2012 2013 2014 2015 مكونات االنفاق

 Household Consumption Expenditure 81,903 91,189 105,351 118,461 131,681 اإلنفاق االستهالكً لألسر المعٌشٌة

 Percent Y-o-Y change  -              .. 11.3 15.5 12.4 11.2 نسبة التغٌر السنوي   -         

 Government Final Consumption Expenditure 67,416 83,298 105,292 116,105 118,470 اإلنفاق االستهالكً النهائً للحكومة

 Percent Y-o-Y change  -              .. 23.6 26.4 10.3 2.0 نسبة التغٌر السنوي   -         

إجمالً التكوٌنات الرأسمالٌة
(0) 228,952 238,635 201,298 184,602 177,298 Gross Capital Formation

(1)
 

 Percent Y-o-Y change  -              .. 4.1 9 18.5 4.1- نسبة التغٌر السنوي   -         

 Exports (goods and services) 443,490 520,069 526,018 510,433 335,940 )فوب( –والخدمات( الصادرات )السلع 

 Percent Y-o-Y change  -              .. 17.3 1.1 3- 34.2- نسبة التغٌر السنوي   -         

 Imports (goods and services) 159,405 199,084 214,590 232,976 215,748 )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

 Percent Y-o-Y change  -              .. 24.9 7.8 8.6 7.4- نسبة التغٌر السنوي   -         

 Gross Domestic Product (GDP) 610,702 680,074 723,369 750,658 599,295 الناتج المحلً االجمالً -

 

 .Includes statistical discrepancy (1)  االحصائٌة الفروقات تشمل( 2)
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Table 7 : Overview of Balance of Payments 2011 – 2015  6105 - 6100 :  نظرة عامة على مٌزان المدفوعات 2جدول 
Values: Million  Q.R       

  

 القٌمة : ملٌون لاير قطري

Details 2011 2012 2013 2014 2015 التفاصٌل 

A - Current Account 189,730 225,681 220,078 179,852 50,053  الحساب الجاري -أ 

Goods 318,567 371,887 370,775 347,828 177,625 السلع 

Exports  ( F. O. B. ) 416,577 483,952 485,343 461,197 281,351 )الصادرات )فوب 

Imports ( F. O. B. ) -98,010 -112,065 -114,568 -113,369 -103,726 )الواردات )فوب 

Services -34,482 -50,902 -59,347 -70,371 -57,433 الخدمات 

Services (Credit) 26,913 36,117 40,675 49,236 54,589 )الخدمات )دائن 

Travel 4,257 10,400 12,581 16,713 18,329 سفر 

Transportation 14,300 17,004 20,402 23,400 26,984 نقل 

Others 8,356 8,713 7,693 9,123 9,276 أخرى 

Services (Debit) -61,395 -87,019 -100,022 -119,607 -112,022 )الخدمات )مدٌن 

Travel -6,579 -20,560 -24,082 -31,602 -29,741 سفر 

Transportation -35,837 -35,991 -37,294 -44,105 -41,713 نقل 

Others -18,979 -30,468 -38,646 -43,900 -40,568 أخرى 

 

Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016 ،1025 دٌسمبر المصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة 
 
 

 
 



 

عهى اإلحصاءاث االقتصادٌت نذونت قطز َافذة   

Window on Economic Statistics of Qatar 
 

25 

 
 
 

 
 

Table 7 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2011 - 2015  6105 - 6100 :  نظرة عامة على مٌزان المدفوعات)تابع(  2جدول  
Values: Million  Q.R       

  

 القٌمة : ملٌون لاير قطري

Details 2011 2012 2013 2014 2015 التفاصٌل 

Income -48,306 -44,134 -37,724 -33,854 -12,978 الدخل 

Income (Credit) 22,445 23,726 23,264 26,923 28,368  دائن(الدخل( 

Compensation of employees -2 -1 0 1 0 العاملٌن تعوٌضات 

Investment income 22,445 23,726 23,264 26,923 28,368 دخل االستثمار 

Income (Debit) -70,752 -67,860 -60,988 -60,777 -41,346 ( مالدخل)دٌن 

Compensation of employees -475 -473 -513 -511 -555 تعوٌضات العاملٌن 

Investment income -70,277 -67,387 -60,475 -60,266 -40,791 دخل االستثمار 

Current Transfers -46,048 -51,170 -53,626 -63,751 -57,161 التحوٌالت الجارٌة 

Credit 6,498 7,172 4,064 2,566 2,278 دائن 

Debit -52,546 -58,342 -57,690 -66,317 -59,439 مدٌن 

of which workers' remittance -37,543 -37,430 -40,550 -40,367 -43,824 منها تحوٌالت العاملٌن 

B. Capital  & Financial Account -239,319 -161,612 -189,817 -179,004 -71,610  والمالً الرأسمالً الحساب -ب 

Capital  Account -13,121 -22,240 -17,403 -20,128 -2,683 ًالحساب الرأسمال 

Financial Account -226,198 -139,372 -172,414 -158,876 -68,927 ًالحساب المال 

Direct Investment -33,379 -5,257 -32,257 -20,777 -10,747 االستثمار المباشر 

Abroad -36,795 -6,698 -29,198 -24,564 -14,645 فً الخارج 

In Qatar 3,416 1,441  -3,059  3,787 3,898 فً قطر 
 

 
Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016 

 
 1025 دٌسمبرالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة، 
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Table 7 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2011 - 2015  6105 - 6100 نظرة عامة على مٌزان المدفوعات)تابع( :   2جدول  
Values: Million  Q.R       

  

 القٌمة : ملٌون لاير قطري

Details 2011 2012 2013 2014 2015 التفاصٌل 

 

Source: Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016  ،1025 دٌسمبرالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة 
 
 
 

  

Portfolio Investment -69,263 10,190 -66,649 -72,556 -60,236 محافظ االستثمار 

Assets -62,892 -27,698 -59,828 -60,769 -42,242 األصول 

Liabilities -6,371 37,888 -6,821 -11,787 -17,994 الخصوم 

Financial Derivatives, net 5,767 -5,615 2,702 1,158 -326 ًالمشتقات المالٌة ، صاف  

Other Investment -129,323 -138,689 -76,210 -66,701 2,382 استثمارات أخرى 

Assets -150,471 -134,414 -40,057 -81,859 -69,125 األصول 

Liabilities 21,148 -4,275 -36,153 15,158 71,507 الخصوم 

C. Net Errors & Omissions -2,622 -5,540 2,733 3,860 1,526  صافً السهو والخطؤ -ج 

D. Overall Balance -52,211 58,529 32,994 4,708 -20,031  المدفوعاتوفر أو عجز مٌزان  -د 

E. Change in Reserves (Increase -) 52,211 -58,529 -32,994 -4,708 20,031  الزٌادة  التغٌر فً االحتٌاطٌات -هـ(-) 
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Table 8 : Quarterly Balance of Payments, 2015-2016 (Q 3)  (الثالثالربع ) 6106 -6105:  مٌزان المدفوعات الفصلً  8 جدول 

Values: Million  Q.R     القٌمة : ملٌون لاير قطري 

A - Current Account* 19,572 17,479 9,829 3,173 -8,291 -8,958 -5,444  الحساب الجاري -أ 

Goods* 52,289 47,520 42,852 34,964 19,271 20,579 25,647 السلع 

Exports*  ( F. O. B. ) 77,742 73,073 67,870 62,666 50,482 49,486 53,046 )الصادرات )فوب 

Imports ( F. O. B. ) -25,453 -25,553 -25,018 -27,702 -31,211 -28,907 -27,399 )الواردات )فوب 

Services -14,624 -15,522 -13,295 -13,992 -13,825 -14,158 -15,634 الخدمات 

Services (Credit) 11,916 13,807 14,939 13,927 14,180 14,260 13,203 )الخدمات )دائن 

Travel 4,685 4,233 4,985 4,426 4,741 4,686 4,813 سفر 

Transportation 5,405 7,274 6,840 7,465 6,683 7,426 6,644 نقل 

Others 1,826 2,300 3,114 2,036 2,756 2,148 1,746 أخرى 

Services (Debit) -26,540 -29,329 -28,234 -27,919 -28,005 -28,418 -28,837 )الخدمات )مدٌن 

Travel -7,177 -7,692 -8,112 -6,760 -8,590 -8,017 -8,684 السفر 

Transportation -8,996 -11,428 -10,505 -10,784 -9,824 -9,860 -10,155 النقل 

Others -10,367 -10,209 -9,617 -10,375 -9,591 -10,541 -9,998 أخرى 
 

Source Qatar Central Bank BOP December 2016 

  
 1025 دٌسمبرالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة، 

         

 
 

Details 
2015 2016** 

 التفاصٌل
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
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Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016   

 1025 دٌسمبرالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة، 

 

Table 8(cont.): Quarterly Balance of Payments, 2015-2016 (Q 3)  (الثالثالربع ) 6106 -6105ً )تابع(: مٌزان المدفوعات  الفصل 8 جدول 
Values: Million  Q.R 

        

 قطري القٌمة : ملٌون لاير

Details 
2015 2016** 

 التفاصٌل
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Income -3,585 -2,161 -4,605 -2,627 430 169 -1,458 الدخل 

Income (Credit) 8,464 7,900 5,526 6,478 8,467 6,509 5,697 )الدخل )دائن 

Compensation of employees 0 0 0 0 0 0 0 تعوٌضات العاملٌن 

Investment income 8,464 7,900 5,526 6,478 8,467 6,509 5,697 دخل االستثمار 

Income (Debit) -12,049 -10,061 -10,131 -9,105 -8,037 -6,340 -7,155 )الدخل )مدٌن 

Compensation of employees -137 -143 -142 -133 -139 -150 -105 تعوٌضات العاملٌن 

Investment income -11,912 -9,918 -9,989 -8,972 -7,898 -6,190 -7,050 دخل االستثمار 

Current Transfers -14,508 -12,358 -15,123 -15,172 -14,167 -15,548 -13,999 التحوٌالت الجارٌة 

Credit 575 730 490 483 491 596 576 دائن 

Debit -15,083 -13,088 -15,613 -15,655 -14,658 -16,144 -14,575 مدٌن 

of which workers' remittance -10,858 -11,289 -11,191 -10,486 -10,979 -10,869 -10,165 منها تحوٌالت العاملٌن 

B. Capital  & Financial 
Account 

 الحساب الرأسمالً والمالً -ب  3,311 10,813 8,666 15,938- 14,068- *8,319- 33,286-

Capital  Account -498 -529 -831 -825 -886 -778 -381 ًالحساب الرأسمال 

Financial Account -32,787 -7,790 -13,237 -15,113 9,552 11,591 3,692 ًالحساب المال 

Direct Investment -3,057 -564 164 -7,290 -1,403 -16,552 2,926 االستثمار المباشر 

Abroad -4,080 -1,511 -1,098 -7,956 -1,519 -17,063 1,675 فً الخارج 

In Qatar 1,023 947 1,262 666 116 511 1,251 فً قطر 
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Table 8 (cont.): Quarterly Balance of Payments, 2015-2016 (Q 3)  

 
 (الثالثالربع ) 6106 -6105 )تابع(: مٌزان المدفوعات  الفصلً 8 جدول

Values: Million  Q.R     

 
     

 القٌمة : ملٌون لاير قطري

Details 
2015 2016** 

 التفاصٌل
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Portfolio Investment -36,828 2,912 -8,631 -17,689 -8,329 41,650 2,790 محافظ االستثمار 

Assets -23,101 1,349 -8,427 -12,063 -16,833 31 -7,126 األصول 

Liabilities -13,727 1,563 -204 -5,626 8,505 41,619 9,916 الخصوم 

Financial Derivatives, net -43 -287 -628 632 475 -243 254  ، صافًالمشتقات المالٌة 

Other Investment 7,141 -9,851 -4,142 9,234 18,808 -13,264 -2,278  استثمارات أخرى 

Assets 42 -24,841 -19,121 -25,121 -9,993 -25,233 -17,971 األصول 

Liabilities 7,183 14,990 14,979 34,355 28,801 11,969 15,693 الخصوم 

C. Net Errors & 
Omissions* 

 صافً السهو والخطؤ  -ج  1,816 2,866- 2,983- 2,249 1,954- 446- 1,677

D. Overall Balance -12,036 8,714 -6,193 -10,516 -2,608 -1,011 -317  المدفوعاتوفر أو عجز مٌزان  -د 

E. Change in Reserves 
(Increase -) 

 (-)الزٌادة  االحتٌاطٌاتالتغٌر فً  -هـ  317 1,011 2,608 10,516 6,193 8,714- 12,036

 
 Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, December 2016 

 
 1025 دٌسمبرالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة، 
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 سعارواأل اإلجمالً المحلً الناتج حولالفصلٌة  اإلحصاءات ألحدث وصفً حلٌلـت:  الثانًالجزء 
 السلعٌة الخارجٌة والتجارة

 

Part 2 : Descriptive analysis of the Latest Quarterly Statistics on GDP, 

Prices and Foreign Merchandise Trade  
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Table 9 : Quarterly GDP by Activity at  Current Prices,  
(Q3  2016) 

 اإلجمالً الفصلً حسب النشاط باألسعار الجارٌة: الناتج المحلً  9 جدول
 (6106 الثالث الربع)

Value: Mn Q.R 

     
 القٌمة ملٌون لاير قطري 

 

 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط
التغٌر 

 (%) النسبً
 Q-o-Q 

التغٌر 
 النسبً )%(

 Y-o-Y   

2016 2015 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q3 Q2 Q3 

 Agriculture, forestry and fishing - 1 246 254 256 3.9 0.8 الزراعة والحراجة وصٌد األسماك - 2

 Mining and quarrying - 2 56,209 40,287 43,790 (22.1) 8.7 التعدٌن المحاجر  - 1

 Manufacturing - 3 15,070 12,543 13,014 (13.6) 3.8 الصناعة التحوٌلٌة - 2

 مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكٌٌف الهواء ، إمدادات  - 3
 1,029 953 1,093 6.2 14.7 المٌاه وأنشطة الصرف وإدارة النفاٌات ومعالجتها     

4 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply; 
     Water supply, sewerage, waste management and  
     remediation activities 

 Construction - 5 14,566 15,882 16,259 11.6 2.4 التشٌٌد - 4

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات  - 5
 13,894 12,737 14,624 5.3 14.8 والدراجات النارٌة     

6 - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles  
     and motorcycles 

 Transportation and storage - 7 4,306 4,426 4,625 7.4 4.5 النقل والتخزٌن - 1

 Accommodation and food service activities - 8 1,827 1,623 1,683 (7.9) 3.7 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام - 1

 Information and communication - 9 2,573 2,341 2,583 0.4 10.3 المعلومات واالتصاالت - 9

 Financial and insurance activities - 10 11,279 13,054 12,162 7.8 (6.8) األنشطة المالٌة وأنشطة التأمٌن - 20

 Real estate activities - 11 9,834 10,635 10,786 9.7 1.4 األنشطة العقارٌة - 22

 والعلمٌة والتقنٌة، الخدمات االدارٌة وخدماتاألنشطة المهنٌة  - 21
 الدعم       

(7.3) 6.7 4,770 5,146 4,470 
12 - Professional, scientific and technical activities; 
       Administrative and support service activities 

 Public administration ; compulsory social security - 13 11,241 12,045 12,146 8.1 0.8 االدارة العامة والضمان االجتماعً االلزامً - 22

 Education - 14 2,666 2,900 2,872 7.7 (1.0) التعلٌم – 23

 Human health and social work activities - 15 2,699 2,865 2,904 7.6 1.4 االنشطة فً مجال صحة االنسان والعمل االجتماعً - 24

 2,042 2,168 2,232 9.3 3.0 الفنون والترفٌه والتسلٌة  ،أنشطة الخدمات األخرى - 25
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 
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Table 9 (cont.):  Quarterly GDP by Activity at  Current Prices,  
(Q3  2016) 

 اإلجمالً الفصلً حسب النشاط باألسعار الجارٌة : الناتج المحلً )تابع( 9 جدول
 (6106 الثالث )الربع

Value: Mn Q.R 

     
 القٌمة ملٌون لاير قطري 

 

 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط
التغٌر 

 (%) النسبً
 Q-o-Q 

التغٌر 
 النسبً )%(

 Y-o-Y   

2016 2015 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q3 Q2 Q3 

 أنشطة األَُسر المعٌشٌة التً تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر - 21
ٌَّزة الستعمالها          المعٌشٌة فً إنتاج سلع وخدمات غٌر مم
 الخاص       

(4.2) 7.8 927 967 860 

17 - Activities of households as employers;  
       undifferentiated goods- and services-producing 
       activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 (6,231) (442 ,6) (6,643) 6.6 3.1 الخدمات المالٌة المحتسبة بصورة غٌر مباشرة  - 21

 Import duties - 19 419 431 398 (5.0) (7.6) رسوم االستٌراد  - 29

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 148,999 134,814 140,481 (5.7) 4.2 الناتج المحلً االجمالً  - 61

 
 

 Mining 56,209 40,287 43,790 (22.1) 8.7 التعدٌن وإستغالل المحاجر

 Non- Mining 92,790 94,528 96,692 4.2 2.3 انشطة اخرى غٌر التعدٌن وإستغالل المحاجر

 General Government Activities 16,802 18,005 18,156 8.1 0.8 انشطة الحكومة العامة   
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Table10: Quarterly GDP by Activity at  constant 2013 
Prices, (Q3 2016) 

 6103أسعار ،الثابتة باألسعار النشاط حسب الفصلً اإلجمالً المحلً الناتج: 01 جدول
 (6106 الثالث الربع)

Value: Mn Q.R 

     
 القٌمة ملٌون لاير قطري 

 

 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط
التغٌر 

 (%) النسبً
 Q-o-Q 

التغٌر 
 النسبً )%(

 Y-o-Y   

2016 2015 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q3 Q2 Q3 

 Agriculture, forestry and fishing - 1 239 256 258 7.8 0.8 الزراعة والحراجة وصٌد األسماك - 2

 Mining and quarrying - 2 100,020 99,508 102,692 2.7 3.2 التعدٌن المحاجر  - 1

 Manufacturing - 3 20,487 19,497 20,222 (1.3) 3.7 الصناعة التحوٌلٌة - 2

 مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكٌٌف الهواء ، إمدادات  - 3
 المٌاه وأنشطة الصرف وإدارة النفاٌات ومعالجتها     

17.1 3.7 1,136 970 1,095 
4 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply; 
     Water supply, sewerage, waste management and  
     remediation activities 

 Construction - 5 14,562 15,417 16,368 12.4 6.2 التشٌٌد - 4

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات  - 5
 13,614 12,063 13,966 2.6 15.8 والدراجات النارٌة     

6 - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles  
     and motorcycles 

 Transportation and storage - 7 4,061 4,390 4,380 7.9 (0.2) النقل والتخزٌن - 1

 Accommodation and food service activities - 8 1,803 1,695 1,845 2.3 8.8 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام - 1

 Information and communication - 9 2,580 2,348 2,582 0.1 9.9 المعلومات واالتصاالت - 9

 Financial and insurance activities - 10 12,155 13,241 12,995 6.9 (1.9) األنشطة المالٌة وأنشطة التأمٌن - 20

 Real estate activities - 11 8,736 9,139 9,266 6.1 1.4 األنشطة العقارٌة - 22

 األنشطة المهنٌة والعلمٌة والتقنٌة، الخدمات االدارٌة وخدمات - 21
 4,601 4,962 4,840 5.2 (2.5) الدعم       

12 - Professional, scientific and technical activities; 
       Administrative and support service activities 

 Public administration ; compulsory social security - 13 11,055 11,604 11,740 6.2 1.2 االدارة العامة والضمان االجتماعً االلزامً - 22

 Education - 14 2,598 2,745 2,718 4.6 (1.0) التعلٌم – 23

 Human health and social work activities - 15 2,638 2,757 2,802 6.2 1.6 االنشطة فً مجال صحة االنسان والعمل االجتماعً - 24

 2,010 2,106 2,160 7.5 2.6 الفنون والترفٌه والتسلٌة  ،أنشطة الخدمات األخرى - 06
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 
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Value: Mn Q.R 

     
 القٌمة ملٌون لاير قطري 

 

 (4.التنقٌح ISIC) االقتصادي النشاط
التغٌر 

 (%) النسبً
 Q-o-Q 

التغٌر 
 النسبً )%(

 Y-o-Y   

2016 2015* 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q3 Q2 Q3 

 أنشطة األَُسر المعٌشٌة التً تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر - 21
ٌَّزة الستعمالها          المعٌشٌة فً إنتاج سلع وخدمات غٌر مم
 الخاص       

(6.1) 3.5 818 871 791 
17 - Activities of households as employers;  
       undifferentiated goods- and services-producing 
       activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 (6,110) (6,513) (6,541) 7.1 0.4 الخدمات المالٌة المحتسبة بصورة غٌر مباشرة  - 21

 Import duties - 19 407 412 377 (7.4) (8.3) رسوم االستٌراد  - 29

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 197,342 197,468 204,624 3.7 3.6 الناتج المحلً االجمالً  - 61

 
 

 Mining 100,020 99,508 102,692 2.7 3.2 المحاجر واستغاللالتعدٌن 

 Non- Mining 97,322 97,961 101,932 4.7 4.1 المحاجر واستغاللانشطة اخرى غٌر التعدٌن 

 General Government Activities 16,524 17,345 17,548 6.2 1.2 انشطة الحكومة العامة   
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Quarterly GDP, Q3 2016 ً6102 انثانثانفصم  انُاتح انًحهً االخًان 

1.Implementation of ISIC, Rev 4. 0.  تطبٍق انتصٍُف اندذٌذ نألَشطت( االقتصادٌتISIC  4انتُقٍح) 

In January 2015, MDPS shifted to the latest classification of economic 
activities namely the International Standard Industrial Classification (ISIC Rev. 
4). A new series of annual and quarterly GDP by economic activity was 
thereafter prepared for the years 2011 to Q1 2016. The new series is available 
in a separate report on MDPS website. Per this new classification, GDP by 
activity is presented for 18 industry groups instead of 11. 

التصنٌف  هوواالحصاء  ألحدث تصنٌف لألنشطة االقتصادٌة وانتقلت وزارة التخطٌط التنموي  1024ٌناٌر فً 

(وتم إعداد سلسلة جدٌدة للناتج المحلً اإلجمالً السنوي والفصلً حسب 3التنقٌح  ISICالصناعً الدولً الموحد )
رة زاوهذه السلسلة الجدٌدة متوفرة على موقع و 1025إلى الربع االول من سنة  1022النشاط االقتصادي للسنوات 

ناتج المحلً االجمالً بدال لل  مجموعة صناعٌة 21على  التخطٌط التنموي واالحصاء و التصنٌف الجدٌد ٌحتوي 
 22من 

2.Over all GDP, Q3 2016 6.  6102نث انًحهً االخًانً  ، انزبع انثاصىرة شايهت نهُاتح  

The quarterly GDP at current prices in the Q3 of 2016 is estimated at QR 
140.48 billion. This represents a decrease of 5.7% compared to the estimate 
of Q3 of 2015 placed at QR 149.00 billion. When compared to previous 
quarter (Q2 of 2016) revised estimate of QR 134.81 billion, an increase of 
4.2% is noticed. The quarterly GDP in the Q3 of 2016, at constant 2013 prices 
(QR 204.62 billion) shows a growth of 3.7% compared to the estimate of Q3 of 
2015 (QR 197.34 billion). However, compared to the previous quarter (Q2 of 
2016) revised estimate of QR 197.47 billion, an increase of 3.6% is noticed. It 
is to be noted that Q2 2016 year-on-year growth rate for quarterly GDP at 
constant 2013 prices has been revised downwards to 1.8%, from 2.0% 
released previously. 

 ق.ر ملٌار  32.19 1025 لعام الثالث( الربع فً) القطاع لهذا الجارٌة باألسعار المضافة القٌمة تقدٌرات بلغت

 ملٌار  45.12 بلغت والتً 1024 لعام الثالث الربع بتقدٌرات مقارنةً % 11.2 قدره بلغ انخفاًضا بذلك مسجلة

 زٌادة هنالك كانت( 1025 لعام الثانً الربع) السابق للربع مراجعتها تمت التً التقدٌرات مع وبالمقارنة. ق.ر

 .القطاع لهذا االجمالٌة المضافة القٌمة فً% 1.1 نسبتها بلغت

 1025 لعام الثالث الربع فً القطاع لهذا ق.ر ملٌار  201.59 الثابتة باألسعار المضافة القٌمة تقدٌرات بلغت كما
. ق.ر ملٌار 200.01 بلغت والتً 1024 لعام الثالث الربع بتقدٌرات مقارنة٪ 1.1 بنسبة ارتفاعا لتسجل

 زٌادة. هنالك كان( 1025 لعام الثانً الربع) السابق للربع مراجعتها تمت التً التقدٌرات مع وبالمقارنة
 . القطاع لهذا االجمالٌة المضافة القٌمة فً% 2.1بنسبة

Mining and Quarrying (including Oil and Gas)  ٌٍ( تشًم انبتزول وانغاسواالستخزاج ) قطاع أَشطت انتعذ 

The nominal Gross Value Added (GVA) estimate of this sector in the Q3, 2016 

has been QR 43.79 billion, showing a decline of 22.1% over the estimate of 

Q3, 2015, placed at QR 56.21 billion. Compared to the previous quarter (Q2 of 

2016) revised estimate, there has been a rise of 8.7% in the GVA of this 

sector.  

The real GVA of this sector in the Q3, 2016 (QR 102.69 billion), shows an 
increase of 2.7% over the estimate of Q3, 2015 (QR 100.02 billion). However, 
compared to the previous quarter (Q2 of 2016) revised estimate, there has 
been an increase of 3.2% in the GVA of this sector. 

 ق.ر ملٌار  32.19 1025 لعام (الثالث الربع )فً القطاع لهذا الجارٌة باألسعار المضافة القٌمة تقدٌرات بلغت

 ملٌار  45.12 بلغت والتً 1024 لعام الثالث الربع بتقدٌرات مقارنةً % 11.2 قدره بلغ انخفاًضا بذلك مسجلة

 زٌادة هنالك كانت( 1025 لعام الثانً الربع) السابق للربع مراجعتها تمت التً التقدٌرات مع وبالمقارنة. ق.ر

 .القطاع لهذا االجمالٌة المضافة القٌمة فً% 1.1 نسبتها بلغت

 1025 لعام الثالث الربع فً القطاع لهذا ق.ر ملٌار  201.59 الثابتة باألسعار المضافة القٌمة تقدٌرات بلغت كما
. ق.ر ملٌار 200.01 بلغت والتً 1024 لعام الثالث الربع بتقدٌرات مقارنة٪ 1.1 بنسبة ارتفاعا لتسجل

 زٌادة. هنالك كان( 1025 لعام الثانً الربع) السابق للربع مراجعتها تمت التً التقدٌرات مع وبالمقارنة
 . القطاع لهذا االجمالٌة المضافة القٌمة فً% 2.1بنسبة
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Non-Mining and Quarrying قطاع  األَشطت غٍز انُفطٍت 

The nominal GVA estimate of these sectors in the Q3, 2016 has been placed 

at QR 96.69 billion, which shows an increase of 4.2% over the estimate of Q3, 

2015 (QR 92.79 billion). Compared to the previous quarter (Q2 of 2016) 

revised estimate, an increase of 2.3% has been recorded. 

The real GVA of these sectors in Q3, 2016, totaled QR 101.93 billion, which 

shows a growth of 4.7% over the corresponding quarter (Q3, 2015) GVA 

estimate, QR 97.32 billion. However, compared to the previous quarter (Q2 of 

2016) revised estimate; there has been an increase of 4.1% in the GVA of this 

sector. 

An analysis by industry group shows the following growth rates Y-o-Y: 

Manufacturing dropped by 13.6%; Electricity, Gas and Water grew, by 6.2%, 

Construction, by 11.6%, Wholesale and retail, by 5.3%, Transportation and 

storage, by 7.4%, Financial and Insurance activities, by 7.8%, Real estate 

activities, by 9.7%, and General Government Activities (Public administration, 

Education, Health and Recreation and other services) by 8.1%.  

 

 

  95.59 قٌمته ما 1025 عام من الثالث الربع فً القطاع لهذا الجارٌة باألسعار المضافة القٌمة تقدٌرات بلغت

 ملٌار 91.19 قٌمتها بلغت والتً 1024 عام من الثالث الربع بتقدٌرات  مقارنة٪ 3.1 بلغت بزٌادة ق.ر ملٌار

 تم زٌادة تحققت فقد( 1025 لعام الثانً الربع) السابق للربع مراجعتها تمت التً التقدٌرات مع وبالمقارنة ق،.ر

 %.1.2 بنسبة تسجٌلها

 قٌمته ما 1025 عام من الثالث الربع فً القطاع لهذا الثابتة باألسعار المضافة القٌمة تقدٌرات بلغت كما

 قٌمتها بلغت والتً 1024 عام من الثالث الربع بتقدٌرات  مقارنة٪ 3.1 بلغت نمو بنسبة و ق.ر ملٌار 202.92

 كان( 1025 لعام الثانً الربع) السابق للربع مراجعتها تمت التً التقدٌرات مع وبالمقارنة.  ق.ر ملٌار  91.21

 . القطاع لهذا االجمالٌة المضافة القٌمة فً% 3.2 بنسبة ارتفاعا هناك

والتحلٌل حسب مجموعات الصناعات أو االنشطة غٌر النفطٌة ٌشٌر إلى معدالت النمو التالٌة ) التغٌر السنوي( 
%فً الماء والغاز والكهرباء و  5.1ة % فً الصناعة التحوٌلٌة و نمو بنسب-22.5: كان هناك انخفاض بنسبة 

% 1.3%   وفً النقل واالتصاالت بنسبة 4.2% فً التشٌٌد  وفً تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 22.5بنسبة  
% واخٌرا انشطة الحكومة العامة 9.1واالنشطة العقارٌة بنسبة   1.1واألنشطة المالٌة وأنشطة التأمٌن بنسبة %

 %1.2مات المتنوعة بنسبة والتً تشمل االدارة العامة و توفٌر الخدمات الصحٌة العامة والتعلٌم والخد
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Table 11 : Quarterly Consumer Price Index (CPI),  Q3 2016 
(2013=100) 

 6106 الثالث الربع ، : مإشر أسعار المستهلك الفصلً 00جدول 
(6103 =011) 

                
 
  

Major groups 
 الوزن

Weight 

التغٌر  2016 2015
النسبً 

)%( 
 Y-o-Y   

التغٌر 
 النسبً
(%)   

Q-o-Q  

 المجموعات الرئٌسٌة

Q3 Q2 Q3 

CPI General Index 10,000 105.7 107.6 108.6 2.7 0.9 الرقم القٌاسً العام 

Food and Beverages 1,258 101.5 98.4 100.1 -1.4 1.7  الغذاء والمشروبات 

Tobacco 27 114.0 114.0 114.0 0.0 0.0   التبغ 

Clothing and Footwear 511 102.6 102.9 103.3 0.7 0.4 المالبس واألحذٌة 

Housing, Water, Electricity &  Gas 2,189 111.4 115.2 115.4 3.6 0.2 والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرىالماء السكن و 

Furnishings and Household Equipment 770 106.5 107.3 108.1 1.5 0.7   األثاث واألجهزة المنزلٌة 

Health 179 101.7 100.7 100.7 -1.0 0.0 الصحة 

Transport 1,459 107.2 108.5 111.8 4.3 3.0 النقل 

Communication 587 99.2 99.3 99.3 0.1 0.0 االتصاالت 

Recreation and Culture 1,268 103.1 109.3 111.1 7.8 1.6 التسلٌة والثقافة 

Education 575 114.9 120.2 120.8 5.1 0.5 التعلٌم 

Restaurants and Hotels 608 101.2 100.7 98.2 -3.0 -2.5 المطاعم  والفنادق 

Miscellaneous Goods and Services 569 99.5 102.3 104.2 4.7 1.9 سلع وخدمات اخرى 
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Quarterly CPI, Q3 2016 ( 2013=100) 

 = 6102) 6102  انثانثانفصم  -انًؤشز انفصهً ألسعار انًستههك 

011) 
 

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. 

 
It is worth mentioning that the base year of the CPI was changed from 2007 to 
2013 as from January 2015. 
 
The quarterly CPI for the 3nd Quarter of 2016, shows an increase of 0.9%  when 
compared to the previous quarter, and a  2.7% increase when compared to the 
corresponding quarter of 2015.  
 

The observed 0.9% increase in comparison with the previous quarter is the net 
effect of rises in some groups and falls in others. The groups showing increases 
include: “Transport” by3.0%, followed by “Miscellaneous Goods and Services" 
by 1.6%, “Food and Beverages" by 1.7%, "Recreation and culture" by 1.6%, 
“Furnishing and Household equipment” by 0.7%, “ Education” by 0.5%, “Clothing 
and Footwear” by 0.2%, and “ Housing, Water, Electricity and Gas” by 0.2%. A 
decline was recorded only in "Restaurant and Hotel" by 2.5”. There was no 
change in the groups “Tobacco, “ Health”, and “ Communication” 

 
The 2.1% y-o-y increase in the CPI is the net effect of increases in some groups 
and drops in other groups. The group that recorded the highest increase was 
“Education”, where prices were up by 5.1% and the group, with the highest drop 
was "Restaurant and Hotel", where prices dropped by 3.0 

تغٌر فً متوسطات األسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات مؤشر أسعار المستهلك هو مقٌاس ٌتناول ال
االستهالكٌة مثل الغذاء والمالبس واإلٌجارات والنقل وغٌرها . ٌجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على 

 أساس شهري أما المؤشر الفصلً ٌتم الحصول علٌه كمتوسط بسٌط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.
 

 من  اعتباراوذلك  1022الى  1001تم تغٌٌر سنة االساس لمؤشر أسعار المستهلك من تجدر االشارة الى انه 
 .1024ٌناٌر 

 
مقارنة بالفصل  %0.9قدره  ارتفاع 1025 الثالثٌوضح المؤشر الفصلً ألسعار المستهلك خالل الفصل 

 .1024من عام  المقابل لهمقارنة بالفصل  %2.1السابق، وزٌادة قدرها 

 
% مقارنة بالفصل السابق هً صافً تأثٌر االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة على 0.9االرتفاع بنسبة 

مجموعة "سلع وخدمات  %، تلٌها 2.0" النقل" بنسبة مجموعةفً مكونات الرقم . فقد كان اكثرها ارتفاعا 
بنسبة "  التسلٌة والثقافة"مجموعة %، و2.1%،  و مجموعة "الغذاء والمشروبات" بنسبة 2.9أخرى" بنسبة 

%، ومجموعة 0.4، ومجموعة " التعلٌم" بنسبة 0.1ومجموعة "األثاث واألجهزة المنزلٌة" بنسبة % %،2.5
بنسبة  السكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود األخرى""مجموعة %، و0.3"المالبس واألحذٌة" بنسبة 

 ات" التبغ"، وجموعاما الم ، %1.4بنسبة  الفنادق""المطاعم ومجموعة  فً المقابل انخفضت. 0.1%
 . "الصحة"، "االتصاالت" فلم ٌحدث  فٌها أي تغٌٌر

 
 
 الزٌادة تأثٌر صافً الى تعزى فإنها% 1.7 قدرها البالغ المستهلك اسعار مؤشر فً السنوي التغٌٌر نسبة اما
 "التعلٌم" هً ارتفاعا أكثر كانت التً المجموعة.  أخرى مجموعات فً واالنخفاض المجموعات بعض فً

 انخفضت حٌث "المطاعم والفنادق"  فهً انخفاضا االكثر المجموعة اما% 4.2 بنسبة االسعار ارتفعت حٌث
 %.2.0 بنسبة االسعار

 

  



 

عهى اإلحصاءاث االقتصادٌت نذونت قطز َافذة   

Window on Economic Statistics of Qatar 
 

40 

 
Table 12 : Quarterly Producer Price Index (PPI), Q3 2016  6106 الثالث الربع، : مإشر أسعار المنتجٌن الفصلً 06جدول 
(2013=100)  

 
 

   
(6103  =011)   

Economic Activity/Product (CPC) 

 
 الوزن

التغٌر  2016 2015
النسبً 

)%( 
 Y-o-Y   

التغٌر 
 النسبً
(%)   

Q-o-Q  

 / المنتجالنشاط االقتصادي
 Weight )مإشر أسعار المنتجٌن(

 Q3 Q2 Q3 

Overall Index 10,000  58.5 45.1 46.6 -20.3 3.3 الرقم القٌاسً العام 

Mining 7,267  54.3 39.0 41.3 -23.9 5.9 التعدٌن 

Crude petroleum and Natural gas 7,255  54.2 38.9 41.2 -24.0 5.9 ًالنفط الخام و الغاز الطبٌع 

Stone, Sand and Clay 12  102.8 104.4 104.9 2.0 0.5 الحجر والطٌن والحصى 

Manufacturing 2,681  69.3 60.7 60.0 -13.4 -1.2 الصناعة التحوٌلٌة 

Juices 1 107.9 112.4 123.2 14.2 9.6 العصائر 

Dairy products  1  105.6 102.4 104.1 -1.4 1.7 منتجات االلبان 

Grain mill and other products 7  99.6 99.0 98.9 -0.7 -0.1  منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات اخرى 

Beverages 7  101.8 104.5 104.2 2.4 -0.3 المرطبات والمشروبات 

Pulp, paper and paper products 7 100 100.0 100.0 0.0 0.0 اللب والورق ومنتجاته 

Refined Petroleum Products 1,782  60.9 53.1 52.5 -13.8 -1.1  منتجات تكرٌر البترول 

Basic Chemicals 534  82.5 69.7 66.3 -19.6 -4.9  المواد الكٌمٌائٌة االساسٌة 

Other chemical products, man-made fibers 5 98.6 98.4 104.4 5.9 6.1 المنتجات الكٌمٌائٌة االخرى وااللٌاف من صنع االنسان 

Rubber and plastics products 20 99.3 102.2 105.1 5.8 2.8 منتجات من المطاط والبالستٌك 

Cement and other non-metallic products  77  109.6 115.3 112.1 2.3 -2.8  االسمنت والمنتجات غٌر المعدنٌة األخرى 

Basic Metals 240  83.4 71.3 76.1 -8.8 6.7 صناعة المعادن االساسٌة 

Electricity and Water  52  94.0 98.2 96.2 2.3 -2.0  الكهرباء والماء 

Electrical Energy 31  95.6 97.9 89.3 -6.6 -8.8 الكهرباء 

Water 21  91.6 98.6 106.1 15.8 7.6 الماء 
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Quarterly PPI, Q3 2016 (2013=100) 

  6102 انثانثانفصم  -انًُتدٍٍ  ألسعار انفصهً انًؤشز

(6102=011) 
PPIs can be described as indices designed to measure either the average 
change in the price of goods 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. The PPI was rebased from 2006 to 2013 in April 2015. The 
new weights of each industry group are as follows: Mining 72.7%,  
Manufacturing 26.8%, Electricity and Water 0.5%. 
  

ٌمكن وصف األرقام القٌاسٌة ألسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقٌاس إما متوسط التغٌٌر فً 
تم إعداد  1022باراَ من العام أسعار السلع عندما تغادر مكان االنتاج أو عند دخولها فً عملٌة االنتاج . واعت

تم تغٌٌر  سنة أساس مؤشر  1024فً ابرٌل . ٌةشهر بصورة األرقام القٌاسٌة ألسعار المنتج فً دولة قطر
صبحت على النحو التالً: أ. االوزان الجدٌدة لكل مجموعة صناعات 1022الى  1005أسعار المنتج من 

 %. 0.4الكهرباء والمٌاه %،  15.1%، الصناعة التحوٌلٌة  11.1التعدٌن 

The PPI for Q3 2016 showed an increase of 3.3%, when compared with the 
previous quarter (Q1,2016), and a decrease of 20.3% when compared with 
the corresponding quarter of 2015. 
 

، 1025الثانًمقارنة مع الربع  %2.2 قدرهارتفاعاَ ،  1025 الثالثالربع مؤشر أسعار المنتج خالل  ٌبٌن
 .1024 مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق %10.2انخفاضا قدره و
 

The increase of  3.3% in the PPI of  Q3 2016 compared to Q2 2016 is mainly 
attributable to a rise  in the prices of crude oil, and natural gas, by 5.9%, 
while there is a decrease in Manufacturing prices, by 1.2% 
 

إلى  1025الثانً فً مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع  .%2.2 البالغ قدره االرتفاعٌُعزى ذلك و
 مخرجات قطاعأسعار  فً حٌن انخفضت %،4.9 فً أسعار النفط الخام والغاز الطبٌعً  بنسبة االرتفاع

 %.2.1لٌة بنسبةٌصناعة التحوال
 

The 20.3% 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 24.0%, Basic metals by 19.6%,  Refined 
petroleum products, by 13.8%, and Basic chemicals, by 8.8%. 
 

صافً هو  1024والربع المقابل له من عام  1025من عام  الثالثبٌن الربع  %10.2 بنسبةاالنخفاض  وان
ً  تأثٌر االنخفاض  فً بعض المجموعات واالرتفاع فً مجموعات أخرى . فالمجموعات التً أظهرت انخفاضا

. %29.5%،  والمواد الكٌمٌائٌة األساسٌة بنسبة 13.0النفط الخام والغاز الطبٌعً بنسبة  تشمل كبٌراً 
 %1.1 بنسبة %، وصناعة المعادن األساسٌة 22.1ومنتجات تكرٌر البترول بنسبة 

 

Increases were recorded in Juices by 14.2%, Other chemical products, man-
made fibers by 5.9%, Rubber and plastics products by 5.8%, Beverages by 
2.4%, and Cement and other non-metallic products by 2.3%. There was no 
change in Pulp, paper and paper products. 

%، 4.1%، واسعار منتجات من المطاط والبالستٌك بنسبة 14.2العصائر  حٌن لوحظ االرتفاع فًفً 
بنسبة   المرطبات والمشروبات%، و4.9من صنع األنسان بنسبة  الكٌمٌائٌة االخرى وااللٌافالمنتجات 

%، مع ثبات مجموعة اللب والورق 1.2%، وأسعار اإلسمنت والمنتجات غٌر المعدنٌة األخرى بنسبة 1.3
 ومنتجاته.

 
Electricity and water went down by 2.0% compared to previous quarter 
(Q2,2016), and   increased  by 2.3% compared to the corresponding quarter 
of 2015. 

% 1.2، وارتفع وبنسبة 1025% عن الربع الثانً 1.0بالنسبة  لنشاط الكهرباء والماء فقد انخفض بنسبة 
 .1024عن الربع المقابل له فً عام 
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Foreign Merchandise Trade – Q3 2016  6102 انثانث انفصمخالل  -انتدارة انخارخٍت انسهعٍت 
Data on foreign merchandise trade are compiled following the international 
recommendations. For imports, the main source is the General Authority of 
Customs. Imports and re-exports therefore 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, imports and 
exports are classified according to the Standard International Trade 
Classification (S.I.T.C) which takes account of the nature of the products. 

بإحصاءات التجارة الخارجٌة  ةوصٌات الدولٌة الخاصٌتم إعداد بٌانات التجارة الخارجٌة للسلع وفقاً للت
العامة للجمارك المصدر الوحٌد لبٌانات الواردات والسلع المعاد تصدٌرها وبعض  هٌئةالسلعٌة. تعتبر ال

بٌانات الصادرات. وٌتم الحصول على بٌانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولٌة 
ة. تقدر قٌمة الواردات على أساس سٌف )التكلفة والتأمٌن والشحن( أما مباشرة من الشركات المصدر

الصادرات فتقدر قٌمتها على أساس فوب. ٌتم تصنٌف جمٌع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون 
التعرفة الجمركٌة لدول مجلس التعاون الخلٌجً، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولً. وألغراض 

ٌل والمقارنات الدولٌة فقد تم اعتماد تصنٌف الواردات والصادرات وفقاً للتصنٌف الموحد للتجارة التحل
 الدولٌة والذي ٌأخذ فً االعتبار طبٌعة المنتجات.

Balance of Foreign Merchandise Trade, Q3 2016  6102 انثانثيٍشاٌ انتدارة انخارخٍت انسهعٍت نهزبع 

Foreign merchandise trade balance, which represents the difference between 
total exports and total imports, showed a surplus of QR 24.2 billion during Q3 
2016. i.e. a decrease of QR 15.3 billion  or 38.8% compared to the 
corresponding quarter of 2015 (Table 13). 

حقق المٌزان التجاري للسلع والذي ٌتمثل فً الفرق بٌن إجمالً الصادرات وإجمالً الواردات فائضاً 
 ملٌار لاير قطري24.2 بانخفاض قدره 1025 من عام الثالثملٌار لاير قطري خالل الربع  13.1 مقداره

 .(22)جدول   1024السابق  % مقارنة بالربع المماثل من العام21.1 أي
 
 

Total Exports, Q3 2016 6102 انثانثانزبع ، صادراثإخًانً ان 

Total exports (exports of domestic origin and re-exports) amounted to QR 51.5 
billion in Q3 2016, representing a decreased of QR 16.4 billion or 24.1% 
compared to Q3 2015. The y-o-y decline in total exports was mainly due to the 
lower value of exports of “Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons’ , 
reaching QR 33.1billion i.e. a drop of 24.1%. “ Petroleum oils and oils from 
bituminous minerals etc. (crude) reaching QR 8.1 billion (a drop of 9.9%) and 
“Petroleum oils and oils from bituminous minerals etc. (not crude)” reaching 
QR 2.4 billion (a drop of 20.8%). More information on y-o-y changes is given in 
(Table 15).  

ملٌار  42.4 الصادرات ذات المنشأ المحلً وإعادة التصدٌر (بلغ إجمالً قٌمة الصادرات القطرٌة ) تشمل 
مقارنة  .%13.2أي  ملٌار لاير قطري25.3 بانخفاض قدره 1025من لثالثلاير قطري خالل الربع ا

فقد انخفضت قٌم أهم المجموعات السلعٌة المصدرة المتمثلة فً "غازات النفط  1024بالربع المماثل لعام 
% 13.2أي انخفاضاً قدره  ملٌار لاير قطري  22.2 والهٌدروكربونات الغازٌة األخرى"  لتصل إلى نحو

 1.2ى لتصل إل  زٌوت نفط وزٌوت متحصل علٌها من مواد معدنٌة قارٌة خام قٌمة صادرات  وكذلك
ادرات زٌوت نفط وزٌوت متحصل علٌها من مواد معدنٌه قارٌه ــقٌمة ص%(،  9.9) قطريملٌار لاير

%(. لمزٌد من المعلومات حول التغٌر السنوي 10.1 ي )ملٌار لاير قطر 1.3 غٌر خام لتصل إلى نحو
 (.24جدول  (انظر

Japan, South Korea and India were the top three countries of destination of 
Qatar’s exports (Table 17). 

 (21)جدول  للصادرات القطرٌةدول مقصد ثالثة هم الٌابان وكورٌا الجنوبٌة  والهند أ مثلت
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On the other hand, increases were shown for " Food and live animals 
“reaching QR 2.4 billion, an increase of 6.3%, and “Miscellaneous 
manufactured articles” QR 4.4 increase by 22.5%.  (Table 16) . 

 لاير ملٌار 1.3" إلى  األغذٌة والحٌوانات الحٌةمن جانب آخر حدثت أهم االرتفاعات فً مجموعة " 
 لاير  ملٌار 4.4 إلى وكذلك مجموعة " مصنوعات متنوعة " لتصل % 5.2 هقطري بارتفاع  نسبت

 (.25 جدول) 1024 عام من المماثل بالربع %. فً مجموعة مقارنة11.4 هقطري بارتفاع نسبت

Total Imports, Q3 2016 
 

Imports of merchandise, (as received from General Authority of Customs) 
amounted to QR 27.3 billion in Q3 2016, showing a decrease of QR 1.0   
billion i.e. 3.6% compared to Q3 2015. The y-o-y decrease was mainly driven 
by decreases in “Crude materials, inedible, except fuels”, reaching  QR 1.2 
billion, decrease of 13.4%, “Manufactured goods classified chiefly by material” 
reaching 4.5  billion, an decrease of 7.7%, and “)Machinery and transport 
equipment” reaching QR 12.0 billion, an decrease of 7.3%. 

 6102انثانث انزبع  ،ىارداثإخًانً ان
 

 الثالث من الربع خالل (للجمارك العامة الهٌئة من الواردة البٌانات حسب)  السلعٌة الواردات بلغت
% 2.5نسبته  ما اي قطري لاير ملٌار2.0قدرها بانخفاض قطري لاير ملٌار 11.2 قٌمته ما 1025عام

المواد الخام غٌر الصالحة فً مجموعة "  االنخفاضات أهم حدثت. 1024عام  من المماثل بالربع مقارنة
و "  % 22.3 ملٌار لاير قطري بانخفاض نسبته  2.1 " لتصل إلى لألكل باستثناء المحروقات

ملٌار لاير قطري بانخفاض نسبته  3.4الصنع" لتصل إلى مصنوعات متنوعة مصنفة اساسا حسب مادة 
 هقطري بانخفاض نسبت لاير  ملٌار21.0 " إلى الماكٌنات ومعدات النقلمجموعة " اآلالت و و 1.1%
1.2  % 

On the other hand, increases were shown for " Food and live animals 
“reaching QR 2.4 billion, an increase of 6.3%, and “Miscellaneous 
manufactured articles” QR 4.4 increase by 22.5%.  (Table 16) . 

 لاير ملٌار 1.3" إلى  األغذٌة والحٌوانات الحٌةمن جانب آخر حدثت أهم االرتفاعات فً مجموعة " 
 لاير  ملٌار 3.3 إلى وكذلك مجموعة " مصنوعات متنوعة " لتصل % 5.2 هقطري بارتفاع  نسبت

 (.25 جدول) 1024 عام من المماثل بالربع %. فً مجموعة مقارنة11.4 هقطري بارتفاع نسبت

United States of America, China, and Germany were the top three countries of 
origin of Qatar’s imports (Table18). 
 

 قطر دولة لواردات منشأ ثالث دول أهم  المانٌا األمرٌكٌة ثم الصٌن ثم المتحدة من الوالٌات كل وشكلت
 (.21 جدول)
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  6106 الثالث: إجمالً الصادرات والواردات والمٌزان التجاري السلعً، خالل الربع 03جدول 

Table 13 : Total Exports, Imports and Merchandise Trade Balance, Q3 2016 

Values: Million QR       

  

 القٌمة : ملٌون لاير قطري

Details 

2015 2016 
 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 التفاصٌل

Q3 Q2* Q3** 

Exports of domestic goods (F.O.B) 65,474 47,033 49,934 -23.7 6.2 )الصادرات المحلٌة )فوب 

Re-Exports (F.O.B) 2,388 2,453 1,556 -34.8 -36.6 )إعادة التصدٌر )فوب 

Total Exports* (F.O.B) 67,862 49,486 51,490 -24.1 4.0 فوب(  *إجمالً الصادرات( 

Total Imports (C.I.F) 28,344 29,463 27,321 -3.6 -7.3 )إجمالً الواردات )سٌف 

Merchandise Trade Balance 39,518 20,023 24,169 -38.8 20.7  التجاري السلعًالمٌزان 

* Includes domestic exports and re- exports                                                  

 
 التصدٌرل الصادرات المحلٌة وإعادة تشم *   
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  6106 الثالثحسب أقسام التصنٌف الدولً الموحد ، خالل الربع  (0) الصادرات اجمالً : 04جدول   

Table 14 : Total Exports
(1)

 by Sections of Standard International Trade Classification, Q3 2016 

 

Values (F.O.B): Million QR     

   

 القٌمة )فوب( : ملٌون لاير قطري

SITC Sections 

2015 2016 
 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 أقسام التصنٌف الدولً الموحد

Q3 Q2* Q3** 

(0) Food and live animals 31 64 35 12.9 -45.3 األغذٌة والحٌوانات الحٌة 

(1) Beverages and tobacco 1 7 10 900.0 42.9 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 349 225 228 -34.7 1.3 المواد الخام غٌر الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 55,546 39,750 43,515 -21.7 9.5 الوقود المعدنً ومواد التشحٌم والمواد المشابهة 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 3 2 2 -33.3 0.0  والزٌوت والشموع من أصل نباتً أو حٌوانً المنشؤالشحوم 

(5) Chemicals and related products, n.e.s. 8,035 5,475 4,793 -40.3 -12.5 المواد الكٌمٌاوٌة والمواد ذات العالقة 

(6) Manufactured goods classified chiefly by material 1,605 1,666 1,490 -7.2 -10.6 مصنفة أساساً حسب مادة الصنع مصنوعات متنوعة 

(7) Machinery and transport equipment 2,062 2,000 1,176 -43.0 -41.2 اآلالت والماكٌنات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 230 297 241 4.8 -18.9 مصنوعات متنوعة 

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

Total 67,862 49,486 51,490 -24.1 4.0 ًاإلجمال 

1) Includes domestic exports and re- exports 0)  التصدٌرتشمل الصادرات المحلٌة وإعادة 
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  6106 الثالثالنظام المنسق، خالل الربع الصادرات حسب فصول  جمالًإ : 05جدول 

Table 15 : Total Exports by Headings of Harmonized System, Q3 2016 

Values (F.O.B): Million  QR     

   

 القٌمة )فوب( : ملٌون لاير قطري

HS heading (4-digit) 

2015 2016 
 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 بنود النظام المنسق 

Q3 Q2* Q3** 

Petroleum Gases And Other Gaseous Hydrocarbons 43,587 28,735 33,068 -24.1 15.1 غازات نفط وهٌدروكربونات غازٌه اخر 

Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals Etc. 
(Crude) 

 وزٌوت مواد معدنٌه قارٌه خامزٌوت نفط  5.2- 9.9- 8,072 8,515 8,963

Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals Etc. (Not 
Crude) 

 زٌوت نفط وزٌوت متحصل علٌها من مواد معدنٌه قارٌه غٌر خام 5.0- 20.8- 2,374 2,498 2,996

Polymers Of Ethylene, In Primary Forms 3,008 2,488 2,170 -27.9 -12.8 األولٌة بأشكالهااثٌلٌن  بولٌمرات 

Unwrought Aluminum 1,106 1,017 1,045 -5.5 2.8 ألومنٌوم خام 

Mineral Or Chemical Fertilizers, Nitrogenous 1,689 1,048 889 -47.4 -15.2 ةو كٌماوٌة أمعدنٌ  ةزوتٌأ ةنٌتروجٌنٌ أسمدة 

Ethers, Ether-Alcohols, Ether-Phenols, Ether-Alcohol-
Phenols, Alcohol Peroxides, Ether Peroxides, Ketone 
Peroxides (Whether Or Not Chemically Defined), And 
Their Halogenated, Sulphonated, Nitrated Or Nitro sated 
Derivatives 

437 299 281 -35.7 -6.0 

فٌنوالت -كحوالت فٌنوالت، أثٌرات -كحوالت ، أثٌرات-أثٌرات أثٌرات ،
)وإن  ، فوق أكاسٌد الكحوالت وفوق أكاسٌد األثٌر وفوق أكاسٌد الكاٌتون

كانت محددة أو غٌر محددة الصفات كٌماوٌاً( ، ومشتقاتها المهلجنة أو 
 المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة

Halogenated Derivatives Of Hydrocarbons 500 171 247 -50.6 44.4  نةالهٌدروكربونات المهلجمشتقات 

Polymers Of Vinyl Chloride Or Of Other Halogenated 
Olefins, In Primary Forms 

 االخر ةو االٌلفٌنات المهلجنأكلورٌد الفنٌل  بولٌمرات 18.8- 33.3- 242 298 363

Other Commodities (1) 5,213 4,417 3,102 -40.5 -29.8 (2) قٌة السلعب 

Total 67,862 49,486 51,490 -24.1 4.0   ًاإلجمال 

(1) Other includes all re-exports  (2) أخرى تشمل اجمالً إعادة التصدٌر 
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 6106 الثالث، خالل الربع SITC: إجمالً الواردات حسب أقسام التصنٌف الدولً الموحد  06جدول 
Table 16 : Total Imports by Sections of SITC, Q3 2016 
Values (C.I.F): Million QR     

   

 القٌمة )سٌف( : ملٌون لاير قطري

SITC Sections 

2015 2016 
 التغٌٌر
2016 

% 
Change 
Y-o-Y 

 التغٌٌر
2016 

% 
Change 
Q-o-Q 

 أقسام التصنٌف الدولً الموحد

Q3 Q2* Q3** 

(0) Food and live animals 2,247 2,672 2,389 6.3 -10.6 األغذٌة والحٌوانات الحٌة 

(1) Beverages and tobacco 296 236 228 -23.0 -3.4 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 1,418 1,371 1,228 -13.4 -10.4 المواد الخام غٌر الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 430 337 247 -42.6 -26.7 الوقود المعدنً ومواد التشحٌم والمواد المشابهة 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 90 101 86 -4.4 -14.9 
الشحوم والزٌوت والشموع من أصل نباتً أو حٌوانً 

 المنشؤ

(5) Chemicals and related products, n.e.s. 2,225 2,474 2,228 0.1 -9.9 المواد الكٌمٌاوٌة والمواد ذات العالقة 

(6) Manufactured goods classified chiefly by material 4,888 4,621 4,510 -7.7 -2.4 مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع 

(7) Machinery and transport equipment 12,928 12,632 11,978 -7.3 -5.2 اآلالت والماكٌنات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 3,561 4,871 4,361 22.5 -10.5 مصنوعات متنوعة 

(9) Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 261 148 66 -74.7 -55.4  أخربضائع وسلع أخرى غٌر داخلة وال مصنفة فً موضع 

Total 28,344 29,463 27,321 -3.6 -7.3 ًاإلجمال 
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  6106 الثالثدول المقصد، خالل الربع  أهم حسب (0) : إجمالً الصادرات 02جدول 
Table 17 : Total Exports

 (1)
 by Main Country of Destination, Q3 2016 

  Values (F.O.B): Million  QR     

   

 ملٌون لاير قطري( : فوبالقٌمة )

Country of Destination 

2015 2016 
 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 بلد المقصد
Q3 Q2* Q3** 

Japan             12,647             8,855             9,876           21.9-           11.5  الٌابان 

South Korea             11,261             7,740             7,703           31.6-             0.5- كورٌا الجنوبٌة 

India                8,862             6,140             6,946           21.6-           13.1  الهند 

United Arab Emirates                4,708             3,419             3,124           33.6-             8.6- االمارات العربٌة المتحدة 

China                4,143             2,720             3,098           25.2-           13.9  الصٌن 

Other             26,241           20,612           20,743           21.0-             0.6   بقٌة دول العالم 

 Total             67,862           49,486           51,490           24.1-             4.0    المجموع 

(1) Domestic exports and re-exports (2)  التصدٌرتشمل الصادرات المحلٌة وإعادة 
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)%(6106الربع الثالث ، خالل  دول المقصدحسب أهم  إجمالً الصادرات  
Total Exports by Main Country of Destination, Q3  2016 (%)  
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 6106 الثالث، خالل الربع أهم دول المنشؤحسب  واردات: إجمالً ال 08جدول 

Table 18 : Total Imports by Main Country of Origin, Q3 2016 

Values (C.I.F): Million QR     

   

 القٌمة )سٌف( : ملٌون لاير قطري

Country of Origin  

 التغٌٌر 2016 2015
2016 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغٌٌر
2016 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 نشؤبلد الم

Q3 Q2* Q3** 

United States of America 2,923 4,044 4,241 45.1 4.9 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

China 3,904 3,295 2,803 -28.2 -14.9 الصٌن 

Germany 1,950 2,988 2,641 35.4 -11.6 المانٌا 

United Arab Emirates 2,508 2,822 2,327 -7.2 -17.5 االمارات العربٌة المتحدة 

Japan 1,735 1,683 1,662 -4.2 -1.2 الٌابان 

Other 15,324 14,631 13,647 -10.9 -6.7   بقٌة دول العالم 

Total 28,344 29,463 27,321 -3.6 -7.3   المجموع 
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 لتوثٌق المنهجٌة التً طرأت على البٌانات الوصفٌة الرئٌسٌة التغٌرات:  الجزء الثالث
 الُمحدثة 1021لعام                                

Part 3 : Main changes in the updated “Metadata to Document Methodology, 

2017” 



 

عهى اإلحصاءاث االقتصادٌت نذونت قطز َافذة   

Window on Economic Statistics of Qatar 
 

55 
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 نتىثٍق انًُهدٍت انتً طزأث عهى انبٍاَاث انىصفٍت انزئٍسٍت انتغٍزاث

ًُحذثت 6102نعاو   ان
Main changes in the updated “Metadata to 

Document Methodology, 2017” 

 Introduction .1 يقذيت  -0

" نسررخة محدثررة لإلصرردار 6102تعتبررر "البٌانررات الوصررفٌة لتوثٌررق المنهجٌررة 
. 6104الخرراص بالبٌانررات الوصررفٌة التررً ُنشرررت ألول مرررة فررً شررهر سرربتمبر 

وكانت النسخة األولى قد تضمنت وصًفا للمنهجٌرة المعتمردة فرً إعرداد البٌانرات 
ت الوصرفٌة بٌنمرا ٌعررض التحردٌث الحرالً البٌانرا 6103كما فً شهر دٌسمبر 

(، تم 6106-6104سنوات األخٌرة )الثالث  . وخالل6102ٌناٌر كما فً شهر 
اسررتحداث تغٌٌرررات عدٌرردة تماشررٌا مررع اعتمرراد معرراٌٌر وسررنوات أسرراس جدٌرردة. 
ثرررة جمٌرررع التغٌٌررررات الترررً أُدخلرررت علرررى اإلحصررراءات  وتحتررروي النسرررخة الُمحدي

 والحالٌة وكذلك صحائف جدٌدة خاصة باإلحصاءات الجدٌدة. 

  

“Metadata to Document Methodology 2017” is an 
updated version of the publication on metadata,  
disseminated for the first time, in September 2014. 
Whilst the first version provided a description of the 
compilation methodology as at December 2013, the 
update presents metadata as at January 2017. During 
the last three years (2014-2016), several changes have 
been introduced, in line with the adoption of new 
standards and base years. The updated version 
contains all the changes made to existing statistics and 
introduces new sheets for the new statistics.  

  Structure of Report .2 هٍكم انتقزٌز  .6

 أربعة فصول:  فً ٌقهجرى ترتٌب الوث
: ٌعررررض نظررررة عامرررة عرررن إدارة اإلحصررراءات االقتصرررادٌة والحسرررابات القومٌرررة 0الفصرررل رقرررم  -

 واختصاصات أقسامها 
 االقتصادٌة: ٌضم صحائف البٌانات الوصفٌة لعدد احد عشر نوعاً من االحصاءات 6الفصل رقم  -
 : ٌتؤلف من أسئلة وأجوبة متكررة3الفصل رقم  -
 : ٌتضمن شرحاً للمصطلحات الفنٌة4الفصل رقم  -

The document is organized in four Chapters:  
- Chapter I presents an overview of the Department of Economic 

Statistics and National Accounts, and the mandate of each Section;  
- Chapter II contains Metadata sheets for 11 types of economic 

statistics; 
- Chapter III consists of Frequently asked Questions and Answers; 

and 
- Chapter IV provides a Glossary of Terms.  

 Structure of Metadata Sheet .3 . هٍكم صحائف انبٍاَاث انىصفٍت 2

من أجل توحٌد عمل التقارٌر والصحائف تم استخدام نموذج مماثل للنموذج المعتمد فً المعٌار الخاص لنشر 
 ( المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولً. DQAFالبٌانات )( وإطار تقٌٌم جودة SDDSالبٌانات )

وفررً الجررزء العلرروي مررن كررل صررحٌفة، ٌررتم ترروفٌر بٌانررات االتصررال الخاصررة بؤسررماء األشررخاص المختصررٌن 
 وعناوٌن البرٌد اإللكترونً الخاص بهم. 

 تتبع المنهجٌة النسق المبٌن أدناه بقدر اإلمكان:

In order to standardize reporting, a format similar to that used by the 
International Monetary Fund Special Data dissemination Standards (SDDS) 
and Data Quality Assessment Framework (DQAF) has been used.  
The contact persons’ name and e-mail address are also given, in a box, at 
the top of each sheet.  
The methodology follows, as far as possible, the following structure: 
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 مفاهٌم وتعارٌف  -
 النطاق والتغطٌة  -
 التصنٌف  -
 أسس تسجٌل البٌانات   -
 طبٌعة مصادر البٌانات األساسٌة  -
 ممارسات إعداد البٌانات -
 نشر البٌانات  -
 جوانب أخرى -

- Concepts and definitions  
- Scope and coverage 
- Classification  
- Basis of recording 
- Nature of basic data sources 
- Compilation practices 
- Data dissemination 
- Other aspects 

 

  Definition and Importance of Metadata .4 انبٍاَاث انىصفٍت   وأهًٍت . تعزٌف4

البٌانررات الوصررفٌة تعنررً  "معلومررات تصررف البٌانررات". إن إعررداد ونشررر البٌانررات الوصررفٌة الخاصررة بكررل 
إحصائٌة ٌعتبر من الممارسات الجٌدة الموصً بهرا. ٌرتم اتخراذ قررارات هامرة ٌومٌراً بنراًء علرى اإلحصراءات 

دتها الكبٌررة لمجموعرة الرسمٌة. وإن وصف العملٌات المستخدمة فً إعداد مثل هذه اإلحصاءات أثبترت فائر
واسررعة مررن مسررتخدمً البٌانررات السررٌما البرراحثٌن. وُتعنررى هررذه البٌانررات الوصررفٌة بالمحافظررة علررى الررذاكرة 
المإسسٌة لرفع مستوى الشفافٌة فً ممارسرات إعرداد البٌانرات، وتبرادل المعرفرة وتحسرٌن مسرتوى اإللمرام 

 باإلحصاء. 

Metadata means "Information about Data". The preparation and publication 
of metadata for each statistic is a recommended   good practice. Important 
decisions are daily made on the basis of official statistics. The description of 
the process used for the compilation of such statistics has proved very useful 
to a wide range of users, in particular, to students. This metadata are also 
meant to preserve institutional memory, to increase transparency in 
compilation practices, to share knowledge and improve statistical literacy. 
 

  Main Changes introduced during 2014-2016 .5 4102-4102التي طرأت خالل الفترة  الرئيسية التغيرات .5

 البٌانات لكل موضوع على حدة:  إعدادٌرد أدناه ملخص ألهم التغٌرات التً طرأت على منهجٌة 
A summary of the main changes introduced in the compilation methodology 
for each topic is provided below: 
 

 National Accounts 5.1 انحساباث انىطٍُت   0.1

تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً حسب مكونات  وتحسٌن ، تمت مراجعة6104فً شهر ٌونٌو  -

تجمعات العلى أساس نتائج دراسة نمط اإلنفاق االستهالكً للسكان المقٌمٌن فً  ذلك اإلنفاق، و

 كبٌرة. العمالٌة ال

 6114من عام  لسلسلة بٌانات االسعار الثابتة ، تم تغٌٌر سنة األساس6105ٌونٌو فً شهر  -

 حجم التغٌرات ومعدالت النمو.  لمعرفةالُمستخدمة و 6103إلى عام 

 

- In June 2014, the estimates of Gross Domestic Product by 
components of expenditure was reviewed and improved on the basis 
of the results of the study of the pattern of consumption expenditure 
of the population living in large labor gatherings.  

- In June 2015, the base year of the constant price series which is 
used to derive volume changes and grown rates was rebased from 
2004 to 2013. 
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، تم عرض الناتج المحلً االجمالً حسب النشاط باستخدام تصنٌف جدٌد 6106 ٌونٌو فً عام -

مجموعة، وذلك وفًقا للتصنٌف الصناعً الدولً الموحد لجمٌع األنشطة  02ٌحتوي على 

بؤثر رجعً  صنٌف(. وتم تنفٌذ هذا التISIC Rev. 4)           التنقٌح الرابع – االقتصادٌة

 . 6100حتى عام 

- In June 2016, Gross Domestic Product by activity was presented 
using a new classification which contains 17 groups per the 
International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (ISIC Rev 4).This revision was carried back to the year 
2011. 
 

 Consumer Price Index (CPI) 5.2 انزقى انقٍاسً ألسعار انًستههك  6.1

، تم تغٌٌر سنة األساس فً حساب الرقم القٌاسً ألسعار 6105اعتباًرا من شهر ٌناٌر  -
 . وتم حساب أوزان جدٌدة وإعداد سلة سلع جدٌدة. 6103إلى عام  6116المستهلك من عام 

-  ً وكان "مكون  .سكنمال تم تغٌٌر المنهجٌة المعتمدة فً حساب الوزن الخاص بمكون إٌجار أٌضا
كسنة أساس ٌضم مبلغا  6116اإلٌجار" فً الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك القائم على عام 

لوحدات السكنٌة التً ٌشغلها مالكوها، بٌنما فً الرقم القٌاسً لٌمثل قٌمة اإلٌجار المحتسبة 
، تم االستغناء عن هذه القٌمة اإلٌجارٌة المحتسبة واستبدالها 6103ائم على سنة أساس الق

 باإلنفاق الفعلً على اإلٌجار.
 ق  فً الخارج والمتعلق بالنقل، والسفر والسٌاحةانفشمل االٌوالثقافة  الترفٌهاإلنفاق على  -
باستخدام أحدث إصدار  6103تم عرض الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك القائم على سنة أساس  -

 مجموعة فرعٌة.  06(، والذي ٌضم COICOPلتصنٌف االستهالك الفردي حسب الغرض )

- As from January 2015, the base year for the calculation of the CPI 
was changed to 2013 from 2006. New weights were calculated and a 
new basket of items prepared. 

- Simultaneously, a change in the methodology for the calculation of 
the weight for the housing rental component was introduced. The 
rental component of the 2006-based CPI used to include an amount 
representing an imputed rental value for the owner-occupied housing 
units. In the 2013-based CPI, this imputed value rental was removed 
and replaced by the actual expenditure incurred on rental.  

- Expenditure on “Recreation and Culture” includes expenditure 
incurred abroad in respect of transport, travel and tourism. 

- The 2013-based CPI is presented using the latest version of the 
Classification of Individual Consumption according to Purpose 
(COICOP), which contains 11 sub-groups.  
 

 Producer Price Index (PPI) 5.3 انزقى انقٍاسً ألسعار انًُتح   2.1

 6116، تم تغٌٌر سنة أساس حساب الرقم القٌاسً ألسعار المنتج من عام 6105فً أبرٌل عام  -
، وتم إصدار سلسلة جدٌدة لألرقام القٌاسٌة ألسعار المنتج بسنة أساس جدٌدة 6103إلى عام 

  . 6104إلى  6100( للسنوات الممتدة من عام 6103=011)
 غًٌٌرا فً سلة السلع، وتغًٌٌرا فً هٌكل ترجٌحشملت عملٌة االنتقال إلى سنة أساس جدٌدة ت -

 التصنٌف.  فًللمإشر القٌاسً، عالوة على إحداث تغٌٌر  االوزان
 

- In April 2015, the base year of the calculation of the Industrial PPI 

was changed from 2006 to 2013. A new series of PPIs with base 

year 2013 =100 was produced for the years 2011 to 2014. 

- The shift to the new base year involved a change in the basket of 

goods, a change in the weighting structure of the index as well as a 

change in classification.  
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مجموعة فرعٌة تستخدم التصنٌف المركزي  05 فًٌُصنَّف الرقم القٌاسً ألسعار المنتج الجدٌد  -
(. وتندرج جمٌع أنواع "المكثفات" فً CPC Version 2) التنقٌح الثانً – للمنتجات

ٌة، تم إدراج بعض المكثفات فً مجوعة موقمجموعة "التعدٌن"، وألغراض تتعلق بالحسابات ال
 "الصناعة التحوٌلٌة"

- The new PPI is classified into 15 sub-groups using the Central 

Product Classification (CPC Version 2). For the PPI.  all types of 

“Condensates” are included under the “Mining”  industry group, 

although for national accounting purposes, some condensates are 

also included in “Manufacturing 

 Foreign Merchandize Trade Statistics 5.4 إحصاءاث انتدارة انخارخٍت انسهعٍت    4.1

"نافرذة قطرر الواحردة للتخلرٌص الجمركرً " وهرو نظرام  برنرامج تمثرل فرً تشرغٌل الرئٌسرً هنراتغٌٌر ال

 هٌئرةالإلرى  البٌران الجمركرًالجمركرً فرً تقردٌم نمراذج  وكالء التخلرٌصإلكترونً ٌستخدمه التجار، و

 .لجمارك. ل العامة

تم ربط وزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء إلكترونٌا بهذا النظام. حٌث انه عند نهاٌرة كرل شرهر، تقروم 

الهٌئة العامرة للجمرارك بتحمٌرل نسرخة احتٌاطٌرة لملرف أوراكرل فرً خرادم الشربكة للهٌئرة علرى الشربكة 

طٌط التنموي واإلحصاء بتحمٌرل هرذا الملرف الحكومٌة، وبعدها تقوم إدارة نظم المعلومات بوزارة التخ

 (.SISفً قاعدة بٌانات التجارة الخارجٌة، ثم بعد ذلك ٌتم تخزٌنها فً ملف مإقت فً نظام أوراكل )

The main change was the coming into operation of the “Customs 
Clearance Single Window System”, an electronic system used by traders 
and customs clearance agent to submit their declaration form to the 
Customs Authority. 
The Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) is linked to 
the system. At the end of each month, the General Authority of Customs 
uploads a backup of the Oracle file to the Customs Authority server on 
the government network. The Information Technology Department at the 
MDPS then uploads this file to the FT database. Information received is 
stored in temporary file in the Oracle (SIS). 

   Annual Economic Survey 5.5   تصادي انسُىي انًسح االق 1.1

 6105باستخدام نتائج تعداد المنشآت لعام  6106تم بناء إطار المسح االقتصادي السنوي لعام  -

 . 6105لعام  والمنشئات لسكان والمساكنل العام المبسط تعدادالالذي تم تنفٌذه بالتوازي مع 

 

باستخدام التصنٌف الصناعً الدولً الموحد لجمٌع  6105وتم ترمٌز بٌانات المسح لعام  -

 .(ISIC Rev 4) التنقٌح الرابع- األنشطة االقتصادٌة

- The frame for the AES 2016 was constructed using the results of the 
2015 Census of Establishments, which was conducted in parallel 
with the 2015 Simplified Census of Population, Housing and 
Establishments 

- Survey data relating to year 2015, were also coded using the 
International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (ISIC Rev 4).  
 

  Annual Foreign Investment Survey (FIS) 5.6 انًسح االستثًار األخُبً انسُىي  2.1

 تم إضافة مواضٌع وفقرات جدٌدة فً االستبٌان 
لتحدٌد الشركة االم النهاَئٌة المسٌطرة و/أو المستثمر  6.5، والقسم رقم 0.5القسم رقم فً  -

 .المباشر الفوري

New topics and new Sections were introduced in the questionnaire.  
 
- Section 5.1 and Section 5.2 were added to identify the residency 

status of Ultimate Controlling Parent and Immediate Direct Investor.  
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: تم إضافة فقرة هٌكل مجموعة األعمال المحلٌة، وذلك لحصر البٌانات الخاصة 01رقم  القسم -

 بؤعمال ومشارٌع مجموعة الشركات المحلٌة.
تم إضافة عدد الموظفٌن للمساعدة فً تحدٌد الشركات "الكبٌرة" بحسب  :صفحة الغالف وعلى -

 التعارٌف المستخدمة فً المسح االقتصادي السنوي.

- Section 10: Local Group Business Structure section was added to 
collect information of business structure of the local enterprise group.  

- At the Cover Page: Number of Employees was added to help identify 
the “Large” enterprises, per the definition used in the Annual Economic 
Survey.  

 

 New Topics .6 .  يىاضٍع خذٌذة 

   Machinery and Equipment Price index (MEPI) 6.1   الرقم القياسي ألسعار اآلالت والمعدات    0.2

، بدأ قسم األسعار بنشرر الررقم القٌاسرً ألسرعار اآلالت والمعردات علرى أسراس نصرف 6104 ٌناٌرفً 

 سنوي. 

آلالت والمعدات المصنفة كسلع اوٌهدف هذا المإشر إلى تقدٌم قٌاس لمتوسط التغٌرات فً أسعار بٌع 

  كسنة أساس للرقم القٌاسً ألسعار اآلالت والمعدات. 6106رأسمالٌة. وتم تحدٌد سنة 

دات ٌغطً الرقم القٌاسً ألسعار اآلالت والمعدات فرً الوقرت الحرالً أنواًعرا مخترارة مرن اآلالت والمعر

التً ٌتم استٌرادها فً الدولة وٌتم بٌعها عبر وكالء محلٌٌن. ومن الُمخطط أن ٌتم توسٌع هذه التغطٌة 

 لتشمل تدرٌجٌا مزًٌدا من األصناف. 

The MEPI currently covers only selected types of machinery and 
equipment imported in the country and sold through local agents. It is 
planned to gradually increase its coverage to more items. 
In January 2014, the Prices Section started the dissemination of the 
Machinery and Equipment Price index (MEPI). The MEPI is produced on 
a semi-annual basis.  
This index is meant to provide a measure of the average changes in the 
selling prices of machinery and equipment categorized as capital goods. 
The base year of the MEPI is year 2012. 
 

 Monthly Building Permit Statistics 6.2 إحصاءاث تزاخٍص انبُاء انشهزٌت    6.2

ونشرر هرذه اإلحصراءات عرن عردد  إعردادب 6105 ٌنراٌربدأت وزارة التخطرٌط التنمروي واإلحصراء فرً 

التررً ٌررتم إصرردارها شررهرٌا فررً كررل بلدٌررة وذلررك مررن خررالل البٌانررات الصررحفٌة، حٌررث ُتعررد هررذه  البنرراء

 قطاع البناء و التشٌٌد.  ماً لمستوى نشاطاإلحصاءات الشهرٌة مإشرا ها

In January 2015, MDPS started the compilation and dissemination of 
statistics on the number of building permits issued in each month, by 
each municipality, through Press Releases. These monthly statistics are 
important indicators of the level of activity in the construction sector. 
 

 Conclusion .7 خاتًت  .2

ٌُخطط لتحدٌثوفائدتنظرا ألهمٌة البٌانات الوصفٌة  على فترات منتظمة تتراوح مرن ثرالث  صحائفها ها فإنه 
  إلى خمس سنوات، وذلك لجعلها وثٌقة "حٌة". 

 

Given the importance of metadata and its usefulness,  it is planned to update 
the metadata sheets at regular intervals of three to five years, to keep it as a 
“live” document.  
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For further information لمزٌد من المعلومات 
  

 

For longer series please refer to the our Website: 

www.mdps.gov.qa 

and QALM: www.qalm.gov.qa 

 

 
 أو :االلكترونً ٌمكنكم زٌارة الموقع أوسع زمنٌة سلللحصول على بٌانات لسال

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

 

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

