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Preface متهيد 
 
This 20

th
 issue of the quarterly publication, “Window on Economic 

Statistics of Qatar”, covers data relating to the first quarter (Q1) 2017.  

 

يغطي بيانات  " قطر لةدولنافذة على االحصاءات االقتصادية  من املنشور الفصلي " العشرون العددهو  هذ

 . 2017لسنة  األول  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.  

ية ومؤسسات من جهات حكوم البياناتاهلدف الرئيسي هلذا املنشور هو تزويد كافة مستخدمي 

عدد من املؤشرات الرئيسية  جتارية وطالب وباحثني واجلمهور بوجه عام بأحدث املعلومات حول

 .االقتصادي للدولة األداء لقياس

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

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

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

  .يف متناول اليد ةدواح ةوثيق

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

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

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

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

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

 على املستوى الدولي .

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

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

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

صدار مؤشرات وجماميع ذات إالبيانات يف  ينعتمد على التعاون والعمل سويا مع مصادر ومزود

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

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

  .منتظمة ةاجلهات اليت تزودنا باملعلومات بصور ةلكاف

 

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

 النابت حممد بن صاحل. د

 واإلحصاء مويالتن التخطيط وزير
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 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

Ministry of Development Planning and Statistics 

 
 
 
 
 

  

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

دولة  قطر" كتيب إحصائي تصدره وزارة التخطيط ل"نافذة على اإلحصاءات  االقتصادية 

تخدام البيانات ناجتة عن اس قانونية التنموي واإلحصاء، ويوزع جمانًا دون أدنى مسؤولية

 ه.فيالواردة 

This publication can be downloaded from: ميكن حتميل هذا الكتيب من املوقع 

www.mdps.gov.qa 
 

 
 

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

 
اسرتاتيجية للتنمية وجيرى استخدامها  ةتعترب االحصاءات الرمسية وعلى حنو متزايد أدا

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

االستجابة  ويف إطار.  األدلةختاذ القرارات القائمة على إعن  ة  فضاًلبهدف الرصد واملتابع

 ةدارإ ، شرعتواألسعارللطلب املتزايد على بيانات احلسابات القومية والتجارة اخلارجية 

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

بعد ويصدر  ،نشر هذا التقرير على أساس فصليوُي.  2012بر أكتومن  ابتداًءقطر "   لدولة

 .أشهر من الفصل املرجعي  أربعة

  
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. 
 

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

التطورات  ةاح كافضيإلبالرسوم البيانية   لتأتي مدعمةباملتغريات االقتصادية الرئيسية 

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

دمني للوصول اىل تفسري وفهم أفضل االستخدام لتمكني املستخ ةوسهل ةبطريقة واضح

 .للبيانات

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

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

 من جلس نبض االقتصاد استخدامهااليت ميكن هنالك جمموعة من املؤشرات االقتصادية 

عن قرب تتمثل  واستخدامهان بعض املؤشرات اليت يتم مراقبتها إ كما والنمو التطور حيث

 :يف

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

 . احلكومة ةميزان مالي .4
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Layout of Report املخطط العام للتقرير 

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

aggregates and indicators. 

 Part 2 presents 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). 

 : التقرير على ثالثة أجزاء هذا حيتوي

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

 .االقتصاد الكلي

 اليت قامت بنشرها إدارة حصاءات اإلألحدث  وصفيًا اجلزء الثاني ويقدم حتليال

 .اإلحصاءات االقتصادية

  ول موضوع )أو مواضيع( خمتارةمقالة )أو مقاالت( حاجلزء الثالث ويتضمن. 

 

  الرموز املستخدمة يف نشرات إدارة االحصاءات االقتصادية

Symbols used in Economic Statistics Department's Publications 

 Symbol Descriptionالرمز    الوصف

 Negligible - الكمية صفر أو مقاربة الى الصفر

 Not Available .. غير متوفر

 Not Applicable - - ينطبق ال

  Preliminary figures ** أرقام اولية

 Revised figures * أرقام مراجعة

 Y-o-Y Change over corresponding period of previous year السابقة لسنة ا بالفترة المقابلة في مقارنة التغيير

  Q-o-Q Change over previous quarter السابق مقارنة بالربع التغيير

  M-o-M Change over previous month السابق مقارنة بالشهر  التغيير
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 الرئيسية وأهم مؤشرات االقتصاد الكلي البياناتلوحة :  األول اجلزء

Part 1: Dashboard and Main Macro-Economic Indicators 
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 2016 -2014صاد القطري مقارنة مع المناطق األخرى لألعوام : أداء االقت : لوحة البيانات الرئيسية 1دول ج

Table 1:Dashboard: Qatar Economic Performance Compared With Other Regions, 2014-2016 

 

Regional Grouping 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 الحقيقي

 التغير السنوي لمؤشر معدل
 أسعار المستهلك

كنسبة إلى ميزان الحساب الجاري 
 الناتج المحلي اإلجمالي

 Real GDP Growth المجموعات اإلقليمية
 Rate % 

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

 Current Account Balance as % 
of GDP 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Qatar 4.0 3.6* 2.2* 3.5 1.7 2.7 24.0 8.4* -5.5* قطر 

World 3.5  3.4 3.1 - - - - - - - - - - - - العالم 

Advanced Economies 2.0  2.1 1.7 1.4  0.3 0.8 0.5 0.7 0.8 االقتصاديات المتقدمة 

Emerging Markets and Developing 
economies 4.7  4.2 4.1 4.7  4.7 4.4 0.5 -0.2 -0.3 االقتصاديات الناشئة والنامية 

- Emerging and Developing Europe 3.9  4.7 3.0 4.1  3.2 3.2 -2.9 -2.0 -1.9 
االقتصاديات الناشئة والنامية وسط وشرق 

 أوربا

- Emerging and Developing Asia 6.8  6.7 6.4 3.5  2.7 2.9 1.5 2.0 1.3  لدول اآلسيوية لاالقتصاديات الناشئة والنامية 

Latin America and the Caribbean* 1.2 0.1 -1.0  4.9  5.5 5.6 -3.2 -3.5 -2.1 أمريكا الالتينية و الكاريبي 

Middle East and North Africa 

 
2.7 

  
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 3.7- 4.4- 5.9 5.4 5.9 6.6 3.8 2.6

Sub-Saharan Africa 5.1  3.4 1.4 6.3  7.0 11.4 -3.9 -6.0 -4.0 أفريقيا جنوب الصحراء 

  
  Source:  IMF World Economic Outlook, April  2017 and Ministry of Development Planning and 

Statistics (MDPS) 
(1) Note for Qatar, this is the annual average change in CPI with base year 2013 

 
 

 (MDPS) التنموي واالحصاء، وزارة التخطيط 2017 ابريلمصادر: صندوق النقد الدولي ، آفاق االقتصاد العالمي، ال
 .2013بسنة أساس متوسط معدل التغير السنوي لمؤشر اسعار المستهلك  بالنسبة لقطر هومالحظة ( 1)
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Table 2 : Quarterly Main Macro-Economic Indicators, 2015-2017 
 (Q1)  

 (األول)الربع 2017 -2015فصلية : مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية ال2جدول 

Details Unit 
2015* 2016* 2017 

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

National Accounts         

 

 الحسابات القومية

1 GDP at current prices Mn QR 152,092 148,999 144,072 131,794 134,814 141,278 147,039 150,944 .الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية قمليون ر 

2 
GVA Mining and Quarrying at 
current prices 

Mn QR 61,051 56,209 49,519 37,836 40,287 43,758 46,373 50,168 مليون ر.ق 
 إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين

 باألسعار الجاريةواالستخراج 

3 
GVA Non- Mining  at current 
prices 

Mn QR 91,041 92,790 94,553 93,958 94,528 97,520 100,667 100,776 مليون ر.ق 
إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير 

 التعديني باألسعار الجارية

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

%  -19.7 -21.1 -18 -14.5 -11.4 -5.2 2.1 14.5 % 
لمحلي التغير النسبي السنوي للناتج ا

 اإلجمالي األسمى

5 Real GDP(Y-o-Y) growth rate %  4.8 3.6 3.9 1.4 1.8 3.9 1.7 2.5 % 
معدل النمو السنوي للناتج المحلي 

 **اإلجمالي الحقيقي

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

% -23.4 -23.8 -21.1 -15.7 -13.0 -8.7 0.4 11.8 % 
ش الناتج التغير النسبي السنوي لمكم

 المحلي اإلجمالي

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

%  1.5 -0.6 0.3 -2.9 -1.2 2.6 -2.5 0.0 % 
معدل النمو الحقيقي إلجمالي القيمة 

 واالستخراج المضافة في قطاع التعدين

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

%  8.7 8.3 7.9 6.2 5.1 5.3 5.9 4.9 % 
معدل النمو السنوي الحقيقي إلجمالي 

 القيمة المضافة في القطاع غير التعديني
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Table 2 (cont’d) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators,  
2015-2017 (Q 1)  

 
 2017 -2015: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  )تابع( 2جدول 
 (األول)الربع 

Details Unit 

2015* 2016** 2017 

 التفاصيل الوحدة
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Prices           األسعار  

9 CPI (2013=100)    104.7 105.7 106.4 107.4 107.6 108.6 108.5 108.4   
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

(2013  =100) 

10 
CPI (Y-o-Y) 
Percentage change 

%  1.1 1.5 2.1 3.1 2.8 2.7 2.0 0.9 % 
التغير النسبي السنوي ألسعار 

 المستهلك

11 PPI (2013=100)   63.0 58.5 52.7 43.5 45.1 46.6 51.1 55.9   
 الرقم القياسي ألسعار المنتج

(2013  =100) 

12 
PPI (Y-o-Y) 
Percentage change 

%  -37.0 -40.2 -37.5 -34.4 -28.4 -20.3 -3.0 28.5 % 
التغير النسبي السنوي في أسعار 

 المنتج

Public Finance (January-
December) 

 ديسمبر( -المالية العامة )يناير          

13 Government Revenue Mn QR 26,379 61,436 96,204 33,652 45,883 38,751 42,894 46,073 ليون ر.قم  اإليرادات الحكومية 

14 
Government 
Expenditure 

Mn QR 38,147 62,157 88,651 44,741 57,527 39,542 69,229 54,262 اإلنفاق الحكومي مليون ر.ق 

15 Fiscal Balance Mn QR -11,768 -721 7,553 -11,089 -11,644 -791 -26,335 -8,189 الميزان المالي مليون ر.ق 

16 
Fiscal Balance as % 

GDP 
% -7.7 -0.5 5.2 -9.7 -8.4 -0.6 -17.9 -5.4 % 

نسبة الميزان المالي إلى الناتج 
 المحلي اإلجمالي
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Table 2 (cont’d) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators,  
2015-2017 (Q 1)  

 
 2017 -2015: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  )تابع( 2جدول 
 (األول)الربع 

Details Unit 

2015* 2016** 2017 
 التفاصيل الوحدة

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Balance of Payments               ميزان المدفوعات 

17 
Exports of goods and 
services 

Mn QR 86,880 82,809 76,593 64,779 63,746 64,693 70,425 74,751 صادرات السلع والخدمات مليون ر.ق 

18 Exports of goods (fob)  Mn QR 73,073 67,870 62,666 50,599 49,486 51,490 56,829 59,425 صادرات السلع )فوب(  مليون ر.ق 

19 Exports of services Mn QR 13,807 14,939 13,927 14,180 14,260 13,203 13,596 15,326 صادرات الخدمات مليون ر.ق 

20 
Imports of goods and 
services 

Mn QR 54,882 53,252 55,621 59,216 57,325 56,236 58,273 58,485 واردات السلع والخدمات مليون ر.ق 

21 Imports of goods (fob)  Mn QR 25,553 25,018 27,702 31,211 28,907 27,399 28,723 29,845 واردات السلع )فوب( مليون ر.ق 

22 Imports of services Mn QR 29,329 28,234 27,919 28,005 28,418 28,837 29,550 28,640 واردات الخدمات مليون ر.ق 

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

Mn QR 31,998 29,557 20,972 5,563 6,421 8,457 12,152 16,266 مليون ر.ق 
 للسلع والخدمات الميزان التجاري

(17-20) 

24 
Current Account Balance 
(CAB) 

Mn QR 17,479 9,829 3,173 -8,174 -8,958 -7,000 -6,169 1,086 الحساب الجاريميزان  مليون ر.ق 

25 CAB as % GDP % 11.5 6.6 2.2 -6.2 -6.6 -4.9 -4.2 0.7 % 
الحساب الجاري إلى  ميزان نسبة

 الناتج المحلي اإلجمالي

26 
Change in Reserves 
(negative means Increase ) 

Mn QR -8,714 6,193 10,516 2,608 1,011 317 16,384 -8,830 مليون ر.ق 
 التغيير في االحتياطيات

)السالب يعيني زيادة(
 

 
 

 Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March  2017. 
                Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS)     

  

  2017 مارس، لمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية الفصليةا  
  (MDPSوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )            
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Table 2 (cont’d) : Quarterly Main Macro-Economic Indicators,  
2015-2017 (Q 1)  

 
 2017 -2015: مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية الفصلية  )تابع( 2جدول 
 (األول)الربع 

Details Unit 

2015* 2016** 2017 

 التفاصيل الوحدة

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Financial Indicators                المؤشرات المالية 

27 Money supply (M1) Mn QR 130,586 126,082 126,925 137,184 130,584 126,241 128,349 134,850 (1عرض النقد )م مليون ر.ق 

28 
M1 (Q-o-Q) percentage 
change 

 1التغير النسبي الفصلي م % 5.1 1.7 3.3- 4.8- 8.1 0.7 3.4- 3.2 %

29 
Total commercial banks 
credits 

Mn QR 617,553 633,719 660,750 683,261 696,063 708,096 743,941 759,763 مليون ر.ق 
إجمالي ائتمان البنوك 

 التجارية

30 
Total commercial bank 
deposits 

Mn QR 575,956 562,083 563,629 546,649 548,871 532,600 543,656 562,836 مليون ر.ق 
إجمالي ودائع البنوك 

 التجارية

31 
Number of companies listed 
on Qatar Exchange (QE) 

No. 43 43 43 43 44 44 44 44 عدد 
عدد الشركات المدرجة في 

 بورصة قطر

32 Qatar Exchange Index (QEI) 
 

 مؤشر بورصة قطر   10,391 10,437 10,435 9,885 10,376 10,429 11,465 12,201

33 
QEI (Q-o-Q) percentage 
change 

% 4.2 -6.0 -9.0 -0.5 -4.7 5.6 0.0 -0.4 % 
التغيير النسبي الفصلي 

 رصة قطرولمؤشر ب

34 Market capitalization Mn QR 648,744 605,254 553,176 554,031 532,704 560,744 563,466 556,345 مليون ر.ق 
القيمة السوقية لألسهم 

 المدرجة في السوق

    Sources: Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March 2017 
               Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

  2017 مارسة، اإلحصائية الفصليالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة      
 (MDPSوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 3 : Annual Main Macro-Economic Indicators 2012-2016 2016 – 2012: المؤشرات السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي  3جدول 

 Unit Details 2012 2013 2014 *2015 *2016 الوحدة التفاصيل

  National Accounts           لقوميةالحسابات ا

 Mn QR Gross Domestic Product (GDP) current prices 1 680,074 723,369 750,658 599,295 554,925 مليون ر.ق الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 Mn QR Net primary income from abroad  2 44,134- 37,724- 33,854- 12,978- 4,038- مليون ر.ق صافي الدخل األولي من الخارج

 Mn QR Gross National Income (GNI) (1+2) 3 635,940 685,645 716,804 586,317 550,887 مليون ر.ق الدخل القومي اإلجمالي

 Mn QR Net current transfers from abroad 4 51,170- 53,626- 63,751- 57,161- 58,856- مليون ر.ق صافي التحويالت الجارية من الخارج

 Mn QR Gross National Disposable Income (GNDI) (3+4) 5 584,770 632,019 653,053 529,156 492,031 مليون ر.ق إجمالي الدخل القومي المتاح

 No. Population (mid-year) 6 1,832,903 2,003,700 2,216,180 2,437,790 2,617,634  عدد السكان منتصف العام

 QR GDP per capita (1/6) 7 000  371 361 339 246 212 الف ر.ق نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 Mn QR Final consumption expenditure 8 174,487 210,642 234,566 256,151 271,418 مليون ر.ق اإلنفاق االستهالكي النهائي

 Mn QR Household consumption 9 91,189 105,351 118,461 131,681 143,226 مليون ر.ق االستهالك العائلي

 Mn QR Government consumption 10 83,298 105,292 116,105 118,470 128,192 مليون ر.ق االستهالك الحكومي

 Mn QR Gross Capital Formation (GCF) 11 184,602 201,298 238,635 228,952 251,031 مليون ر.ق إجمالي التكوين الرأسمالي

 GDP  Growth Rate 12 % 4.7 4.4 4.0 3.6 2.2 % معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 Growth rate  Mining Sector 13 % 1.2 0.1 0.1 0.6- 1.0- % واالستخراج معدل نمو قطاع التعدين

 Growth rate Non-Mining Sector 14 % 9.9 10.4 9.8 8.2 5.6 % واالستخراج معدل نمو قطاع غير التعدين

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

% 45.2 38.2 31.8 27.8 27.1 % Investment Rate (GCF as % GDP) 15 

Sources: : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March 2017 
                 Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

  2017 مارسالفصلية، النشرة اإلحصائية المصدر: مصرف قطر المركزي، 
 (MDPSوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 3 (cont.): Annual Main Macro-Economic Indicators 2012-2016 2016 - 2012)تابع(: المؤشرات السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي  3جدول 

 Unit Details 2012 2013 2014 2015 2016 الوحدة التفاصيل

 Prices        األسعار

 CPI (2013=100) 16  96.9 100.0 103.4 105.1 108.0  (100=2013) الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 CPI (year-on-year) change  17 % 2.3 3.2 3.5 1.7 2.7 % أسعار المستهلكمعدل التغير السنوي لمؤشر 

 PPI (2013=100) 18   98.9 100.0 96.1 60.1 46.6   (100=  2013) الرقم القياسي ألسعار المنتج

 PPI (year-on-year) change 19 % 6.9 1.1 3.9- 37.5- 22.0- % التغير السنوي في أسعار المنتج

 GDP deflator (year-on-year) change 20 % 6.4 1.9 0.2- 22.9- 9.4- % السنوي لمكمش الناتج المحلي اإلجماليالتغير 

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

 Mn QR Government Revenue  21 251,859 344,058 342,973 219,258 161,180 مليون ر.ق اإليرادات الحكومية

 Mn QR Government Expenditure  22 158,342 204,659 250,707 230,390 211,038 مليون ر.ق اإلنفاق الحكومي

 Mn QR Fiscal Balance (21-22) 23 93,517 139,399 92,266 11,132- 49,858- مليون ر.ق (22-21) الميزان المالي

 Balance of Payments          ميزان المدفوعات

 Mn QR Exports (goods and services) 24 520,069 526,018 510,433 335,940 263,643 مليون ر.ق صادرات )سلع وخدمات(

 Mn QR Exports of goods (fob) 25 483,952 485,343 461,197 281,351 208,404 مليون ر.ق صادرات السلع )فوب(

 Mn QR Exports of services 26 36,117 40,675 49,236 54,589 55,239 مليون ر.ق صادرات الخدمات

 Mn QR Imports (goods and services) 27 199,084 214,590 232,976 215,748 231,050 مليون ر.ق واردات )سلع وخدمات(

 Mn QR Imports of goods (fob) 28 112,065 114,568 113,369 103,726 116,240 مليون ر.ق واردات السلع )فوب(

 Mn QR Imports of services 29 87,019 100,022 119,607 112,022 114,810 مليون ر.ق واردات الخدمات

 Mn QR Trade Balance (goods and services) (24-27) 30 320,985 311,428 277,457 120,192 32,593 مليون ر.ق (27-24) )سلع وخدمات( الميزان التجاري
 

Sources: : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March 2017 
              Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

  2017 مارسالفصلية، المصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية 
 (MDPSوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 3 (cont.): Annual Main Macro-Economic Indicators 2012-2016 2016 - 2012)تابع(: المؤشرات السنوية الرئيسية لالقتصاد الكلي  3 جدول

 Unit Details 2012 2013 2014 2015 2016 الوحدة التفاصيل

 Mn QR Current Account Balance 34 225,681 220,078 179,852 50,053 30,301- مليون ر.ق ميزان الحساب الجاري

 Mn QR Overall Balance of Payments 35 58,529- 32,994- 4,708- 20,031 20,320 مليون ر.ق ميزان المدفوعات

 Financial Indicators           المؤشرات المالية

 Growth rate of Money Supply (M1) 36 % 11.1 16.5 17.3 2.1 1.1 % عدل نمو عرض النقدم

 Mn QR Credits to private sector 37 258,332 293,330 352,967 422,467 450,065 مليون ر.ق االئتمان للقطاع الخاص

 Mn QR Total Deposits 38 417,337 514,804 552,955 563,629 543,656 مليون ر.ق إجمالي الودائع

 Securities Market (QE) Index 39  8,359 10,380 12,286 10,429 10,437  )بورصة قطر(مؤشر سوق األوراق المالية 

 Mn QR Market capitalization 40 459,884 555,606 676,792 553,176 563,466 مليون ر.ق القيمة السوقية لألسهم المدرجة في السوق

 

Source : : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March 2017 
                 Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

 

  2017 مارسالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية الفصلية، 
 (MDPSوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء )            
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 Table 4 : GDP by Activity at Current Prices, 2012 – 2016 2016 - 2012 ريةالجا باألسعار االقتصادي النشــاط حسب اإلجمالي المحلي الناتج: 4 جدول

 Value: Million Q.R   قطري لاير : مليونقيمة ال

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2012 2013 2014 *2015 *2016 (4.التنقيح ISIC) االقتصادي النشاط

 Agriculture, forestry and fishing - 1 641 695 880 957 1,016 الزراعة والحراجة وصيد األسماك - 1

  Percent Change  -              8.6 8.4 26.6 8.8 6.1 تغييرمعدل ال   -         

 Mining and quarrying - 2 394,697 403,031 394,190 231,311 168,253 التعدين المحاجر  - 2

  Percent Change  -              9.9 2.1 2.2- 41.3- 27.3- تغييرمعدل ال   -         

 Manufacturing - 3 71,571 73,820 76,133 58,059 50,202 الصناعة التحويلية - 3

  Percent Change  -              23.8 3.1 3.1 23.7- 13.5- تغييرمعدل ال   -         

 ء , إمدادات مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهوا - 4
 المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها     

3,623 3,464 3,290 2,994 2,430 
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 4.6 تغييرمعدل ال   -         

 Construction - 5 30,947 39,305 50,031 57,767 65,902 التشييد - 5

  Percent Change  -              8.5 27 27.3 15.5 14.1 تغييرمعدل ال   -         

  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات - 6
 35,757 42,570 47,746 52,579 55,608 والدراجات النارية     

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

  Percent Change  -              11.1 19.1 12.2 10.1 5.8 تغييرمعدل ال   -         

 Transportation and storage - 7 14,365 14,817 15,967 17,109 18,229 النقل والتخزين - 7

  Percent Change  -              2.3 3.1 7.8 7.2 6.5 تغييرمعدل ال   -         

 Accommodation and food service activities - 8 4,571 5,261 6,284 7,077 6,725 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام   – 8

  Percent Change  -              16.4 15.1 19.4 12.6 5.0- تغييرمعدل ال   -         

 Information and communication - 9 7,637 8,136 9,124 9,738 9,836 المعلومات واالتصاالت - 9

  Percent Change  -              3.6 6.5 12.1 6.7 1.0 تغييرمعدل ال   -         

 Financial and insurance activities - 10 36,615 38,741 44,047 49,118 53,093 مالية وأنشطة التأميناألنشطة ال - 10

 Percent Change  -             7.7 5.8 13.7 11.5 8.1 تغييرمعدل ال   -         

 Real estate activities - 11 24,535 28,594 34,244 38,525 42,785 األنشطة العقارية - 11

  Percent Change  -              4.1 16.5 19.8 12.5 11.1 تغييرمعدل ال   -         
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 الجارية باألسعار االقتصادي النشــاط حسب اإلجمالي المحلي الناتج:  (تابع) 4 جدول
2012 – 2016 

Table 4 : (cont’d) GDP by Activity at Current Prices, 
2012 – 2016 

 Value: Million Q.R   قطري لاير : مليون ةقيمال

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2012 2013 2014 *2015 *2016 (4.التنقيح ISIC) االقتصادي النشاط

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية, الخدمات االدارية وخدمات - 12
 14,306 16,251 17,309 19,059 20,851 الدعم       

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

  Percent Change  -              11.7 13.6 6.5 10.1 8.0 تغييرمعدل ال   -         

 Public administration ; compulsory social security - 13 32,152 37,243 40,817 44,411 48,058 االدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي - 13

  Percent Change  -              21 15.8 9.6 8.8 8.2 تغييرمعدل ال   -         

 Education - 14 7,988 9,426 10,327 10,676 11,517 التعليم – 14

  Percent Change  -              17.6 18 9.6 3.4 7.9 تغييرمعدل ال   -         

 Human health and social work activities - 15 7,531 8,669 9,813 10,573 11,367 االنشطة في مجال صحة االنسان والعمل االجتماعي - 15

  Percent Change  -              21.3 15.1 13.2 7.7 7.5 تغييرمعدل ال   -         

 5,927 6,916 7,694 8,015 8,749 الترفيه والتسلية  ,أنشطة الخدمات األخرىالفنون و - 16
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 

  Percent Change  -              20.5 16.7 11.3 4.2 9.2 تغييرمعدل ال   -         

 تي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسرأنشطة األَُسر المعيشية ال - 17
 المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّزة الستعمالها        
 الخاص       

3,831 3,549 3,225 2,720 2,321 

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 8.0 تغييرمعدل ال   -         

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 17,214- 18,973- 22,773- 24,488- 26,080- الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة  - 18

  Percent Change  -              12.3 10.2 20 7.5 6.5 تغييرمعدل ال  -         

 Import duties - 19 3,299 3,156 2,311 1,796 1,629 رسوم االستيراد  - 19

  Percent Change  -              15.9- 4.3- 26.8- 22.3- 9.3- تغييرمعدل ال  -         

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 680,074 723,369 750,658 599,295 554,925  الناتج المحلي االجمالي - 20

 Percent Change  -             11.4 6.4 3.8 20.2- 7.4- تغييرمعدل ال   -         
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 (2013) أسعار , الثابتة باألسعار االقتصادي النشاط حسب اإلجمالي المحلي الناتج:  5 جدول
2012 - 2016 

Table 5 : GDP by Activity at Constant 2013 Prices, 
2012 – 2016 

 Value: Million Q.R   قطري لاير مليون : ةقيمال

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2012 2013 2014 *2015 *2016 (4.التنقيح ISIC) االقتصادي النشاط

 Agriculture, forestry and fishing - 1 656 695 869 943 1,020 الزراعة والحراجة وصيد األسماك - 1

  Percent Change  -              4.6 5.9 25.1 8.5 8.2 تغييرمعدل ال   -         

 Mining and quarrying - 2 402,679 403,031 400,486 398,339 394,345 التعدين المحاجر  - 2

  Percent Change  -              1.2 0.1 0.6- 0.5- 1.0- تغييرمعدل ال   -         

 Manufacturing - 3 69,953 73,820 76,888 79,435 78,662 الصناعة التحويلية - 3

  Percent Change  -              11.5 5.5 4.2 3.3 1.0- تغييرمعدل ال   -         

 ت مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء , إمدادا - 4
 المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها     

3,706 3,559 3,326 2,994 2,675 
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 4.1 تغييرمعدل ال   -         

 Construction - 5 32,435 39,305 48,286 56,897 65,660 التشييد - 5

  Percent Change  -              8.8 21.2 22.9 17.8 15.4 تغييرمعدل ال   -         

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات  - 6
 37,074 42,570 47,546 51,629 53,389 لدراجات الناريةوا     

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

  Percent Change  -              7.7 14.8 11.7 8.6 3.4 تغييرمعدل ال   -         

 Transportation and storage - 7 14,458 14,817 15,940 16,457 17,696 النقل والتخزين - 7

  Percent Change  -              3.5 2.5 7.6 3.2 7.5 تغييرمعدل ال   -         

 Accommodation and food service activities - 8 4,497 5,261 6,222 6,913 7,122 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام   – 8

  Percent Change  -              16.4 17 18.3 11.1 3.0 رتغييمعدل ال   -         

 Information and communication - 9 7,674 8,136 9,146 9,775 9,842 المعلومات واالتصاالت - 9

  Percent Change  -              3.7 6 12.4 6.9 0.7 تغييرمعدل ال   -         

 Financial and insurance activities - 10 33,592 38,741 43,787 48,776 52,624 أميناألنشطة المالية وأنشطة الت - 10

 Percent Change  -             15.1 15.3 13.1 11.4 7.9 تغييرمعدل ال   -         
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 أسعار , الثابتة باألسعار االقتصادي النشاط حسب اإلجمالي المحلي الناتج:  (تابع) 5 جدول
(2013)   2012 - 2016 

Table 5: (contd) GDP by Activity at Constant 2013 Prices, 
2012 – 2016 

 Value: Million Q.R   قطري لاير مليون : ةقيمال

 )Economic Activity (ISIC Rev 4 2012 2013 2014 *2015 *2016 (4.التنقيح ISIC) االقتصادي النشاط

 Real estate activities - 11 27,106 28,594 31,542 34,385 36,734 األنشطة العقارية - 11

  Percent Change  -              4.8 5.5 10.3 9.0 6.8 تغييرمعدل ال   -         

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية, الخدمات االدارية وخدمات - 12
 15,232 16,251 17,149 18,649 19,671 الدعم       

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

  Percent Change  -              8.1 6.7 5.5 8.7 5.5 تغييرمعدل ال   -         

 Public administration ; compulsory social security - 13 32,848 37,243 40,295 43,522 46,385 االدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي - 13

  Percent Change  -              10.4 13.4 8.2 8.0 6.6 تغييرمعدل ال   -         

 Education - 14 8,189 9,426 10,198 10,378 10,883 التعليم – 14

  Percent Change  -              8.8 15.1 8.2 1.8 4.9 تغييرمعدل ال   -         

 Human health and social work activities - 15 7,569 8,669 9,674 10,305 10,953 االنشطة في مجال صحة االنسان والعمل االجتماعي - 15

  Percent Change  -              11.2 14.5 11.6 6.5 6.3 تغييرمعدل ال   -         

 6,100 6,916 7,604 7,876 8,487 والترفيه والتسلية  ,أنشطة الخدمات األخرىالفنون  - 16
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 

  Percent Change  -              10.6 13.4 10.0 3.6 7.8 تغييرمعدل ال   -         

 لتي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسرأنشطة األَُسر المعيشية ا - 17
 المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّزة الستعمالها        
 الخاص       

3,421 3,233 2,970 2,720 2,466 

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 5.8 تغييرمعدل ال   -         

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 15,547- 18,973- 22,049- 23,958- 25,975- الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة  - 18

  Percent Change  -              8.1 22 16.2 8.7 8.4 تغييرمعدل ال  -         

 Import duties - 19 3,157 3,156 2,272 1,746 1,553 رسوم االستيراد  - 19

  Percent Change  -              19.9 0.1- 28- 23.1- 11.1- تغييرمعدل ال  -         

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 692,814 723,369 752,151 778,860 796,176 الناتج المحلي االجمالي  - 20

 Percent Change  -             4.7 4.4 4.0 3.6 2.2 تغييرمعدل ال   -         

 

  



 

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

 

23 

 
 
 

 Table 6: GDP by Components of Expenditure at Current 2016 - 2012   الجارية باألسعار اإلنفاق مكونات حسب اإلجمالي المحلي الناتج : 6 جدول
Prices, 2012 – 2016 

 Value: Million Q.R   قطري لاير مليون : ةقيمال

 Expenditure Components 2012 2013 2014 *2015 *2016 مكونات االنفاق

 Household Consumption Expenditure 91,189 105,351 118,461 131,681 143,226 اإلنفاق االستهالكي لألسر المعيشية

 Percent Y-o-Y change  -              11.3 15.5 12.4 11.2 8.8 نسبة التغير السنوي   -         

 Government Final Consumption Expenditure 83,298 105,292 116,105 118,470 128,192 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة

 Percent Y-o-Y change  -              23.6 26.4 10.3 2.0 8.2 السنوينسبة التغير    -         

إجمالي التكوينات الرأسمالية
(1) 251,031 228,952 238,635 201,298 184,602 Gross Capital Formation

(1)
 

 Percent Y-o-Y change  -              4.1 9 18.5 4.1- 9.6 نسبة التغير السنوي   -         

 Exports (goods and services), fob 520,069 526,018 510,433 335,940 263,526 فوب -الصادرات )السلع والخدمات( 

 Percent Y-o-Y change  -              17.3 1.1 3- 34.2- 21.6- نسبة التغير السنوي   -         

 Imports (goods and services), fob 199,084 214,590 232,976 215,748 231,050 فوب –الواردات )السلع والخدمات( 

 Percent Y-o-Y change  -              24.9 7.8 8.6 7.4- 7.1 نسبة التغير السنوي   -         

 Gross Domestic Product (GDP) 680,074 723,369 750,658 599,295 554,925 الناتج المحلي االجمالي -

 

 .Includes statistical discrepancy (1)  االحصائية اتالفروق تشمل( 1)
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Table 7 : Overview of Balance of Payments 2012 – 2016  2016 - 2012 :  نظرة عامة على ميزان المدفوعات 7جدول 
Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 2012 2013 2014 2015 2016 اصيلالتف 

A - Current Account 225,681 220,078 179,852 50,053 -30,301  الحساب الجاري -أ 

Goods 371,887 370,775 347,828 177,625 92,164 السلع 

Exports  ( F. O. B. ) 483,952 485,343 461,197 281,351 208,404 )الصادرات )فوب 

Imports ( F. O. B. ) -112,065 -114,568 -113,369 -103,726 -116,240 )الواردات )فوب 

Services -50,902 -59,347 -70,371 -57,433 -59,571 الخدمات 

Services (Credit) 36,117 40,675 49,236 54,589 55,239 )الخدمات )دائن 

Travel 10,400 12,581 16,713 18,329 19,696 سفر 

Transportation 17,004 20,402 23,400 26,984 27,690 نقل 

Others 8,713 7,693 9,123 9,276 7,853 أخرى 

Services (Debit) -87,019 -100,022 -119,607 -112,022 -114,810 )الخدمات )مدين 

Travel -20,560 -24,082 -31,602 -29,741 -33,084 سفر 

Transportation -35,991 -37,294 -44,105 -41,713 -39,873 نقل 

Others -30,468 -38,646 -43,900 -40,568 -41,853 أخرى 

 

Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March  2017 ،2017 مارس المصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية الفصلية 
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Table 7 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2012 - 2016  2016 - 2012 )تابع( :  نظرة عامة على ميزان المدفوعات 7جدول  
Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 2012 2013 2014 2015 2016 التفاصيل 

Income -44,134 -37,724 -33,854 -12,978 - 4,038 الدخل 

Income (Credit) 23,726 23,264 26,923 28,368 25,902 )الدخل )دائن 

Compensation of employees 0 0 0 0 0 العاملين تعويضات 

Investment income 23,726 23,264 26,923 28,368 25,902 دخل االستثمار 

Income (Debit) -67,860 -60,988 -60,777 -41,346 - 29,940 ( مالدخل)دين 

Compensation of employees -473 -513 -511 -555 - 535 تعويضات العاملين 

Investment income -67,387 -60,475 -60,266 -40,791 - 29,405 دخل االستثمار 

Current Transfers -51,170 -53,626 -63,751 -57,161 - 58,856 التحويالت الجارية 

Credit 7,172 4,064 2,566 2,278 2,160 دائن 

Debit -58,342 -57,690 -66,317 -59,439 - 61,016 مدين 

of which workers' remittance -37,430 -40,550 -40,367 -43,824 - 43,079 منها تحويالت العاملين 

B. Capital  & Financial Account -161,612 -189,817 -179,004 -71,610 13,840  والمالي الرأسمالي الحساب -ب 

Capital  Account -22,240 -17,403 -20,128 -2,683 - 2,996 الحساب الرأسمالي 

Financial Account -139,372 -172,414 -158,876 -68,927 16,836 الحساب المالي 

Direct Investment -5,257 -32,257 -20,777 -10,747 - 25,946 االستثمار المباشر 

Abroad -6,698 -29,198 -24,564 -14,645 - 28,763 في الخارج 

In Qatar 1,441  -3,059  3,787 3,898 2,817 في قطر 
 

 
Source : Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March  2017 

 
 2017 مارسالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية الفصلية، 
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Table 7 (cont.):  Overview of Balance of Payments 2012 - 2016  2016 - 2012 ة عامة على ميزان المدفوعات)تابع( :  نظر 7جدول  
Values: Million  Q.R       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 2012 2013 2014 2015 2016 التفاصيل 

 

Source: Qatar Central Bank, Quarterly Statistical Bulletin, March  2017  ،2017 مارسالمصدر: مصرف قطر المركزي، النشرة اإلحصائية الفصلية 
 
 
 

  

Portfolio Investment 10,190 -66,649 -72,556 -60,236 22,091 محافظ االستثمار 

Assets -27,698 -59,828 -60,769 -42,242 - 36,815 األصول 

Liabilities 37,888 -6,821 -11,787 -17,994 58,906 الخصوم 

Financial Derivatives, net -5,615 2,702 1,158 -326 230 المشتقات المالية ، صافي  

Other Investment -138,689 -76,210 -66,701 2,382 20,462 استثمارات أخرى 

Assets -134,414 -40,057 -81,859 -69,125 - 83,055 األصول 

Liabilities -4,275 -36,153 15,158 71,507 103,517 الخصوم 

C. Net Errors & Omissions -5,540 2,733 3,860 1,526 -3,859  صافي السهو والخطأ -ج 

D. Overall Balance 58,529 32,994 4,708 - 20,031 -20,320  المدفوعاتوفر أو عجز ميزان  -د 

E. Change in Reserves (Increase -) -58,529 -32,994 -4,708 20,031 20,320  الزيادة  التغير في االحتياطيات -هـ(-) 
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Table 8 : Quarterly Balance of Payments, 2015-2017 (Q 1)  (األولالربع ) 2017 -2015:  ميزان المدفوعات الفصلي  8 جدول 

Values: Million  Q.R     القيمة : مليون لاير قطري 

A - Current Account* 17,479 9,829 3,173 - 8, 174 -8,958 - 7,000 - 6,169 1,086  الحساب الجاري -أ 

Goods* 47,520 42,852 34,964 19,388 20,579 24,091 28,106 29,580 السلع 

Exports*  ( F. O. B. ) 73,073 67,870 62,666 50,599 49,486 51,490 56,829 59,425 )الصادرات )فوب 

Imports ( F. O. B. ) -25,553 -25,018 -27,702 -31,211 -28,907 -27,399 - 28,723 -29,845 )الواردات )فوب 

Services -15,522 -13,295 -13,992 -13,825 -14,158 -15,634 - 15,954 -13,314 الخدمات 

Services (Credit) 13,807 14,939 13,927 14,180 14,260 13,203 13,596 15,326 )الخدمات )دائن 

Travel 4,233 4,985 4,426 4,741 4,686 4,813 5,456 6,005 سفر 

Transportation 7,274 6,840 7,465 6,683 7,426 6,644 6,937 7,758 نقل 

Others 2,300 3,114 2,036 2,756 2,148 1,746 1,203 1,563 أخرى 

Services (Debit) -29,329 -28,234 -27,919 -28,005 -28,418 -28,837 - 29,550 -28,640 )الخدمات )مدين 

Travel -7,692 -8,112 -6,760 -8,590 -8,017 -8,684 - 7,793 -8,067 السفر 

Transportation -11,428 -10,505 -10,784 -9,824 -9,860 -10,155 - 10,034 -9,394 النقل 

Others -10,209 -9,617 -10,375 -9,591 -10,541 -9,998 - 11,723 -11,179 أخرى 
 

Source:  Qatar Central Bank, BOP,  March  2017 

  
 2017 مارس، ميزان المدفوعاتالمصدر: مصرف قطر المركزي، 

         

 
 

Details 
2015 2016 2017 

 التفاصيل
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
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Source : Qatar Central Bank, BOP,  March  2017   

 2017 مارسميزان المدفوعات، لمصدر: مصرف قطر المركزي، ا

 

Table 8(cont.): Quarterly Balance of Payments, 2015-2017 (Q 1)  (األولالربع ) 2017 -2015ي )تابع(: ميزان المدفوعات  الفصل 8 جدول 
Values: Million  Q.R 

        

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 
2015 2016 2017 

 التفاصيل
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Income -2,161 -4,605 -2,627 430 169 -1,458 - 3,179 -759 الدخل 

Income (Credit) 7,900 5,526 6,478 8,467 6,509 5,697 5,229 8,120 )الدخل )دائن 

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

Investment income 7,900 5,526 6,478 8,467 6,509 5,697 5,229 8,120 دخل االستثمار 

Income (Debit) -10,061 -10,131 -9,105 -8,037 -6,340 -7,155 - 8,408 -8,879 )الدخل )مدين 

Compensation of employees -143 -142 -133 -139 -150 -105 - 141 -140 تعويضات العاملين 

Investment income -9,918 -9,989 -8,972 -7,898 -6,190 -7,050 - 8,267 -8,739 دخل االستثمار 

Current Transfers -12,358 -15,123 -15,172 -14,167 -15,548 -13,999 - 15,142 -14,421 التحويالت الجارية 

Credit 730 490 483 491 596 576 497 1,197 دائن 

Debit -13,088 -15,613 -15,655 -14,658 -16,144 -14,575 - 15,639 -15,618 مدين 

of which workers' remittance -11,289 -11,191 -10,486 -10,979 -10,869 -10,165 - 11,066 -11,021 منها تحويالت العاملين 

B. Capital  & Financial 
Account 

-8,319* -14,068 -15,938 8,666 10,813 3,311 -8,949 5,300 
الحساب الرأسمالي  -ب 

 والمالي

Capital  Account -529 -831 -825 -886 -778 -381 - 951 -519 الحساب الرأسمالي 

Financial Account -7,790 -13,237 -15,113 9,552 11,591 3,692 -7,998 5,819 الحساب المالي 

Direct Investment -564 164 -7,290 -1,403 -16,552 2,926 -10,917 341 االستثمار المباشر 

Abroad -1,511 -1,098 -7,956 -1,519 -17,063 1,675 -11,856 -976 في الخارج 

In Qatar 947 1,262 666 116 511 1,251 939 1,317 في قطر 
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Table 8(cont.): Quarterly Balance of Payments, 2015-2017 (Q 1)  (األولالربع ) 2017 -2015)تابع(: ميزان المدفوعات  الفصلي  8 جدول 

Values: Million  Q.R     

 
     

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 
2015 2016 2017 

 التفاصيل
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Portfolio Investment 2,912 -8,631 -17,689 -8,329 41,650 2,790 -14,021 -10,148 محافظ االستثمار 

Assets 1,349 -8,427 -12,063 -16,833 31 -7,126 -12,887 -4,978 األصول 

Liabilities 1,563 -204 -5,626 8,505 41,619 9,916 -1,134 -5,170 الخصوم 

Financial Derivatives, net -287 -628 632 475 -243 254 -256 306 المشتقات المالية ، صافي 

Other Investment -9,851 -4,142 9,234 18,808 -13,264 -2,278 17,196 15,320  استثمارات أخرى 

Assets -24,841 -19,121 -25,121 -9,993 -25,233 -17,971 -29,858 3,822 األصول 

Liabilities 14,990 14,979 34,355 28,801 11,969 15,693 47,054 11,498 الخصوم 

C. Net Errors & 
Omissions* 

 صافي السهو والخطأ  -ج  2,444 1,266- 3,372 2,866- 3,100- 2,249 1,954- 446-

D. Overall Balance 8,714 -6,193 -10,516 -2,608 -1,011 -317 -16,384 8,830  المدفوعاتوفر أو عجز ميزان  -د 

E. Change in Reserves 
(Increase -) 

 (-)الزيادة  التغير في االحتياطيات -هـ  8,830- 16384 317 1,011 2,608 10,516 6,193 8,714-

 
 Source : Qatar Central Bank, BOP,  March  2017  ،2017 مارسمدفوعات، ميزان الالمصدر: مصرف قطر المركزي 
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 عساا واأل اإلمجالي احمللي الناتج حولالفصلية  اإلحصاءات ألحدث وصفي حليلـت:  الثانياجلزء 

 السلاية اخلا جية والتجا ة
 

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,  
(Q1  2017) 

 : الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط باألسعار الجارية 9جدول 
 (2017 األول)الربع 

Value: Mn Q.R 

     
 مليون لاير قطري  :القيمة

 

 (4التنقيح. ISICالنشاط االقتصادي )
التغير 

 (%) سبيالن
 Q-o-Q 

التغير 
 النسبي )%(

 Y-o-Y   

2017** 2016* 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q1 Q4 Q1 

 Agriculture, forestry and fishing - 1 244 256 256 4.8 0.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك - 1

 Mining and quarrying - 2 37,836 46,373 50,168 32.6 8.2 التعدين المحاجر  - 2

 Manufacturing - 3 11,515 13,116 12,725 10.5 3.0- الصناعة التحويلية - 3

 مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ، إمدادات إ - 4
 752        825 719 4.4- 12.8- المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها     

4 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply; 

     Water supply, sewerage, waste management and  
     remediation activities 

 Construction - 5 16,143 17,012 19,000 17.7 11.7 التشييد - 5

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات  - 6
 والدراجات النارية     

-11.9 3.5 13,420 15,231 12,963 
6 - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles  
     and motorcycles 

 Transportation and storage - 7 4,547 4,623 4,752 4.5 2.8 النقل والتخزين - 7

 Accommodation and food service activities - 8 1,652 1,761 1,564 5.3- 11.2- أنشطة خدمات اإلقامة والطعام - 8

 Information and communication - 9 2,434 2,471 2,499 2.7 1.2 المعلومات واالتصاالت - 9

 Financial and insurance activities - 10 13,627 14,174 13,995 2.7 1.3- األنشطة المالية وأنشطة التأمين - 10

 Real estate activities - 11 10,090 11,274 10,616 5.2 5.8- األنشطة العقارية - 11

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الخدمات االدارية وخدمات - 12
 5,376 5,216 5,699 6.0 9.3 الدعم       

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

 Public administration ; compulsory social security - 13 11,692 12,169 12,479 6.7 2.5 االدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي - 13

 Education - 14 2,852 2,892 3,021 5.9 4.4 التعليم – 14

 Human health and social work activities - 15  2,719        2,879 2,861 5.2 0.6- االنشطة في مجال صحة االنسان والعمل االجتماعي - 15

 2,121 2228 2287 7.9 2.7 الفنون والترفيه والتسلية  ،أنشطة الخدمات األخرى - 16
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 
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Table 9 (cont.):  Quarterly GDP by Activity at  Current Prices,  
(Q1  2017) 

 )تابع( : الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط باألسعار الجارية 9جدول 
 (2017 األول)الربع 

Value: Mn Q.R 

     
 القيمة مليون لاير قطري 

 

 (4التنقيح. ISICالنشاط االقتصادي )
التغير 

 (%) النسبي
 Q-o-Q 

التغير 
 )%( النسبي

 Y-o-Y   

2017** 2016* 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q1 Q4 Q1 

 أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر - 17
 المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّزة الستعمالها        
 الخاص       

0.1 5.5 995 994 943 
17 - Activities of households as employers;  
       undifferentiated goods- and services-producing 
       activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 6,191- 6,804- 6,550- 5.8 3.7- الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة  - 18

 Import duties - 19 477 352 438 8.1- 24.6 سوم االستيرادر  - 19

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 131,794 147039 150944 14.5 2.7 الناتج المحلي االجمالي  - 20

 
 

 Mining activities  37,836     46,373 50,168 32.6 8.2 المحاجر واستغاللالتعدين أنشطة 

 Other Non- Mining activities  93,958     100,667 100,776 7.3 0.1 المحاجر واستغاللعدين انشطة اخرى غير الت

 General Government Activities 17,477 18,189     18653 6.7 2.5 انشطة الحكومة العامة   

 

 
 
 

 
  



 

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

 

35 

 
 

Table10: Quarterly GDP by Activity at  constant 2013 
Prices, (Q1 2017) 

 2013: الناتج المحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط باألسعار الثابتة, أسعار10دول ج
 (2017 األول)الربع 

Value: Mn Q.R 

     
 القيمة مليون لاير قطري 

 

 (4التنقيح. ISICالنشاط االقتصادي )
التغير 

 (%) النسبي
 Q-o-Q 

التغير 
 النسبي )%(

 Y-o-Y   

2017** 2016* 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q1 Q4 Q1 

 Agriculture, forestry and fishing - 1 248 257 262 5.5 1.8 الزراعة والحراجة وصيد األسماك - 1

 Mining and quarrying - 2 96,210 96,041 96,209 0.0- 0.2 التعدين المحاجر  - 2

 Manufacturing - 3 19,252 19,665 18,978 1.4- 3.5- الصناعة التحويلية - 3

 مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ، إمدادات  - 4
 المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها     

-17.3 1.5 729 882 718 
4 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply; 
     Water supply, sewerage, waste management and  
     remediation activities 

 Construction - 5 16,006 17,358 18,520 15.7 6.7 التشييد - 5

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات  - 6
 12,428 14,882 12,608 1.4 15.3- والدراجات النارية     

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

 Transportation and storage - 7 4,489 4,472 4,694 4.6 4.9 النقل والتخزين - 7

 Accommodation and food service activities - 8 1,650 1,924 1,709 3.5 11.2- أنشطة خدمات اإلقامة والطعام - 8

 Information and communication - 9 2,444 2,464 2,501 2.3 1.5 المعلومات واالتصاالت - 9

 Financial and insurance activities - 10 12,080 14,343 13,298 10.1 7.3- األنشطة المالية وأنشطة التأمين - 10

 Real estate activities - 11 8,684 9,645 9,183 5.8 4.8- األنشطة العقارية - 11

 التقنية، الخدمات االدارية وخدماتاألنشطة المهنية والعلمية و - 12
 4,799 5,050 5,028 4.8 0.4- الدعم       

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

 Public administration ; compulsory social security - 13 11,325 11,711 11,846 4.6 1.2 االدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي - 13

 Education - 14 2,708 2,711 2,803 3.5 3.4 التعليم – 14

 Human health and social work activities - 15 2,626 2,768 2,716 3.4 1.9- االنشطة في مجال صحة االنسان والعمل االجتماعي - 15

 2,073 2146 2716 5.6 2.0 يه والتسلية  ،أنشطة الخدمات األخرىالفنون والترف - 16
16 - Arts, entertainment and recreation; Other service 
       activities 
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Table10(cont.):   Quarterly GDP by Activity at  Constant 2013 
Prices, (Q1 2017) 

صلي حسب النشاط باألسعار الثابتة, )تابع(: الناتج المحلي اإلجمالي الف10جدول 
 (2017 األول)الربع  2013أسعار

Value: Mn Q.R 

     
 القيمة مليون لاير قطري 

 

 (4التنقيح. ISICالنشاط االقتصادي )
التغير 

 (%) النسبي
 Q-o-Q 

التغير 
 النسبي )%(

 Y-o-Y   

2017** 2016* 
Economic Activity (ISIC Rev 4( 

Q1 Q4 Q1 

 أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر - 17
 المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّزة الستعمالها        
 الخاص       

0.3 3.5  881   879  851 
17 - Activities of households as employers;  
       undifferentiated goods- and services-producing 
       activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) - 18 6,084 - 6,838-  6,871-  12.9 0.5 الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة  - 18

 Import duties - 19 457  334   412  10.0- 23.3 رسوم االستيراد  - 19

 Gross Domestic Product (GDP) - 20 192,966 200694 197695 2.5 1.5- اتج المحلي االجمالي الن - 20

 
 

 Mining activities 96,210  96,041   96,209  0.0- 0.2 المحاجر واستغاللالتعدين أنشطة 

 Other Non- Mining activities 96,756  104,654   101,485  4.9 3.0- المحاجر واستغاللانشطة اخرى غير التعدين 

 General Government Activities 16,928 17505 17708 4.6 1.2 انشطة الحكومة العامة   
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Quarterly GDP, Q1 2017 2017الفصل األول   الناتج احمللي االمجالي 

1.Implementation of ISIC, Rev 4. 1. ( تطبيق التصنيف اجلديد لألنشطة االقتصاديةISIC  4التنقيح) 

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. 

 هولألنشطة االقتصادية و انتقلت وزارة التخطيط التنموي واالحصاء  ألحدث تصنيف 2015يناير يف 

(ومت إعداد سلسلة جديدة للناتج احمللي اإلمجالي 4التنقيح  ISICالتصنيف الصناعي الدولي املوحد )

وهذه السلسلة  2016إىل الربع االول من سنة  2011السنوي والفصلي حسب النشاط االقتصادي للسنوات 

 18على  صاء و التصنيف اجلديد حيتوي رة التخطيط التنموي واالحزااجلديدة متوفرة على موقع و

 11ناتج احمللي االمجالي بدال من لل  جمموعة صناعية

2.Over all GDP, Q1 2017 2.  2017االول صورة شاملة للناتج احمللي االمجالي  ، الربع  

The quarterly GDP at current prices in the Q1 of 2017 is estimated at QR 
150.94 billion. This represents  an increase of 14.5% compared to the 
estimate of Q1 of 2016 placed at QR 131.79 billion. When compared to 
previous quarter (Q4 of 2016) revised estimate of QR 147.04  billion, an 
increase of 2.7% is noticed.  
The quarterly GDP in the Q1 of 2017, at constant 2013 prices (QR 197.70 
billion) shows a growth of 2.5% compared to the estimate of Q1 of 2016 (QR 
192.97billion). However, compared to the previous quarter (Q4 of 2016) 
revised estimate of QR 200.69 billion, decrease of 1.5% is noticed. It is to be 
noted that Q4 2016 year-on-year growth rate for quarterly GDP at constant 
2013 prices has remained at 1.7% after revision. previously 

 ق.ر مليار  150.94 2017 لعام االول  الربع يف اجلارية باألسعار املضافة القيمة تقديرات بلغت
. ق.ر مليار   131.79 بلغت واليت 2016 االول لعام الربع بتقديرات مقارنًة%  14.5قدره  بلغ ارتفاعا  بذلك مسجلة

 كانت  147.04واليت بلغت  (2016 لعام الرابع  الربع) السابق للربع مراجعتها متت اليت التقديرات مع وباملقارنة

 .االمجالية املضافة القيمة يف%. 2.7 نسبتها بلغت زيادة هنالك
 لعام  االول الربع يف القطاع هلذا ق.ر مليار  197.70 الثابتة باألسعار املضافة القيمة تقديرات بلغت كما

. ق.ر مليار  192.97 بلغت واليت 2016 لعام االول الربع بتقديرات مقارنة%  2.5 بنسبة ارتفاعا لتسجل 2017

 كان   200.69بلغت  واليت (2016 لعام  بعالرا الربع) السابق للربع مراجعتها متت اليت التقديرات مع وباملقارنة

 السنوي النمو معدل أن بالذكر ومن اجلدير .االمجالية املضافة القيمة يف% 1.5بنسبة اخنفاض. هنالك

% 1.7.  ظل( 100 - 2013) األساس لسنة الثابتة باألسعار الربعي اإلمجالي احمللي للناتج 2016 لعام الرابع للربع

 املراجعة . بعد

Mining and Quarrying (including Oil and Gas)  ( تشمل البرتول والغازواالستخراج ) قطاع أنشطة التعدين 

The nominal Gross Value Added (GVA) estimate of this sector in the Q1 of 
2017 has been QR 50.17  billion, showing an increase of 32.6 % over the 
estimate of Q1 of 2016, placed at QR 37.84 billion. Compared to the previous 
quarter (Q4 of 2016) revised estimate, there has been a rise of 8.2% in the 
GVA of this sector.  
The real GVA of this sector in the Q1 of 2017 (QR 96.21 billion), has remained 
virtually unchanged when compared to the estimate of Q1, 2016 (QR 96.21 
billion).. However, compared to the previous quarter (Q4 of 2016) revised 
estimate, there has been an increase of 0.2% in the GVA of this sector. In Q1 
2017, the increase of the international price of crude oil and related goods has 
led to an Y-o-Y increase in nominal GVA of this sector. 

 ق.ر مليار  50.17(  2017 لعام  االول يف)الربع القطاع هلذا اجلارية باألسعار املضافة القيمة تقديرات بلغت

. ق.ر مليار   37.84 بلغت واليت 2016 ملعا  االول الربع بتقديرات مقارنًة%  32.6 قدره بلغت زيادة بذلك مسجلة

 بلغت زيادة هنالك كانت( 2016 الرابع لعام الربع) السابق للربع مراجعتها متت اليت التقديرات مع وباملقارنة

 .القطاع هلذا االمجالية املضافة القيمة يف% 8.2 نسبتها

 2017 لعام  االول الربع يف القطاع هلذا ق.ر مليار 96.21 الثابتة باألسعار املضافة القيمة تقديرات بلغت كما

 مع وباملقارنة. ق.ر مليار  96.21 بلغت واليت 2015 لعام الرابع الربع بتقديرات مقارنة كما ظل ثابتا ومل يتغري

 املضافة القيمة يف%  0.2بنسبة   زيادة( 2016 لعام الرابع الربع) السابق للربع مراجعتها متت اليت التقديرات

 الربع هذا يف الصلة ذات واملنتجات للنفط الدولية األسعار مستويات زيادة ادى وقد . القطاع هلذا االمجالية

 القطاع هلذا اإلمسية االمجالية املضافة القيمة يف سنوي  زيادة حدوث إىل
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Non-Mining and Quarrying 

 

 

 قطاع  األنشطة غري النفطية

The nominal GVA estimate of these sectors in the Q1 of 2017 has been 

placed at QR 100.78 billion, which shows an increase of 7.3% over the 

estimate of Q1 of 2016 (QR 93.96billion). Compared to the previous quarter 

(Q4 of 2016) revised estimate, an increase of 0.1% has been recorded. 
 

The real GVA of these sectors in Q1 of 2017, totaled QR 101.49 billion, which 

shows a growth of 4.9% over the corresponding quarter (Q1 of 2016) GVA 

estimate, QR 96.76 billion. However, compared to the previous quarter (Q4 of 

2016) revised estimate there has been a decrease of 3.0% in the GVA of this 

sector. 

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

Manufacturing grew by 10.5%; Electricity, Gas and Water dropped  by 4.4%, 

Construction grew , by 17.7 %, Wholesale and retail grew , by 3.5%, 

Transportation and storage, by 4.5%, Financial and Insurance activities, by 2.7 

%, Real estate activities, by 5.2 %, and General Government Activities (Public 

administration, Education, Health and Recreation and other services) by 6.7%.  

 

 

 قيمته ما 2017 لعام  االول الربع يف القطاع هلذا اجلارية باألسعار املضافة قيمةال تقديرات بلغت

 مليار  93.96 قيمتها بلغت واليت 2016 لعام  االول الربع بتقديرات  مقارنة ٪7.3 بلغت بزيادة ق.ر مليار100.78

 زيادة حتققت فقد( 2016 عامل الرابع الربع) السابق للربع مراجعتها متت اليت التقديرات مع وباملقارنة ق،.ر

 %. 0.1 بنسبة تسجيلها مت

 قيمته ما 2017 لعام  االول الربع يف القطاع هلذا الثابتة باألسعار املضافة القيمة تقديرات بلغت كما

 قيمتها بلغت واليت 2016 لعام  االول الربع بتقديرات  مقارنة ٪4.9 بلغت منو بنسبة و ق.ر مليار  101.49

 كان( 2016 لعام الرابع الربع) السابق للربع مراجعتها متت اليت التقديرات مع وباملقارنة.  ق.ر رمليا   96.76

 . القطاع هلذا االمجالية املضافة القيمة يف %3.0 بنسبة اخنفاض

 

التحليل حسب جمموعات الصناعات أو االنشطة غري النفطية يشري إىل معدالت النمو التالية )التغري اما 

%يف املاء والغاز  4.4ة بنسب اخنفاضيف الصناعة التحويلية و %  10.5بنسبة  منوكان هناك  السنوي( :

%   ويف النقل 3.5التشييد  ويف جتارة اجلملة والتجزئة بنسبة  17.7ومنو بنسبة والكهرباء و 

% 5.2بة واالنشطة العقارية بنس 2.7% واألنشطة املالية وأنشطة التأمني بنسبة %4.5واالتصاالت بنسبة 

واخريا انشطة احلكومة العامة واليت تشمل االدارة العامة و توفري اخلدمات الصحية العامة والتعليم 

 .%6.7واخلدمات املتنوعة بنسبة 
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Table 11 : Quarterly Consumer Price Index (CPI),  Q1 2017 
(2013=100) 

 2017 ولاأل الربع , : مؤشر أسعار المستهلك الفصلي 11جدول 
(2013 =100) 

                
 
  

Major groups 
 الوزن

Weight 

التغير  2017 2016
النسبي 

)%( 
 Y-o-Y   

التغير 
 النسبي
(%)   

Q-o-Q  

 المجموعات الرئيسية

Q1 Q4 Q1 

CPI General Index 10,000 107.4 108.5 108.4 0.9 -0.1 الرقم القياسي العام 

Food and Beverages 1,258 98.8 99.1 97.8 -1.0 -1.3  الغذاء والمشروبات 

Tobacco 27 114.0 114.0 114.0 0.0 0.0   التبغ 

Clothing and Footwear 511 102.0 103.5 101.7 -0.3 -1.7 المالبس واألحذية 

Housing, Water, Electricity &  Gas 2,189 115.0 115.8 114.8 -0.2 -0.9 الوقود األخرى والكهرباء والغاز وأنواعالماء السكن و 

Furnishings and Household Equipment 770 107.0 108.7 108.5 1.4 -0.2   األثاث واألجهزة المنزلية 

Health 179 101.6 100.9 101.4 -0.2 0.5 الصحة 

Transport 1,459 108.6 111.7 115.4 6.3 3.3 النقل 

Communication 587 99.4 99.3 99.3 -0.1 0 االتصاالت 

Recreation and Culture 1,268 107.9 108.5 107.7 -0.2 -0.7 والثقافة الترفيه 

Education 575 120.2 123.8 123.8 3.0 0.0 التعليم 

Restaurants and Hotels 608 102.3 99.2 99.5 -2.7 0.3 المطاعم  والفنادق 

Miscellaneous Goods and Services 569 100.6 103.3 102.2 1.6 -1.1 سلع وخدمات اخرى 
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Quarterly CPI, Q1 2017 ( 2013=100) (100 =2013) 2017 األولالفصل  ،املؤشر الفصلي ألسعار املستهلك 
 

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

 
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 1

st
. Quarter of 2017, shows a decrease of 0.1%  when 

compared to the previous quarter, and a  0.9% increase when compared to the 
corresponding quarter of 2016.  
 

The observed 0.1% decrease in comparison with the previous quarter is the net 
effect of falls in some groups and rises in others. The groups showing decreases 
include: "Clothing and Footwear" by 1.7%, followed by “Food and Beverages" by 
1.3%, “Miscellaneous Goods and Services” by 1.1%," Housing, Water, Electricity 
& Gas " by 0.9%, "Recreation and Culture" by 0.7%,"Furnishings and Household 
Equipment" by 0.2%. An increase  was recorded in “Transport” by 3.3%, 
followed by  "Health" with 0.5%”, “Restaurant and Hotel” by 0.3. There was no 
change in the groups  of “Tobacco”, “ Communication”, “Education”. 

 
The 0.9%  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 “Transport”, where prices were up by 6.3%. The group, with the highest 
drop was “Restaurant and Hotels", where prices dropped by 2.7% 

مؤشر أسعار املستهلك هو مقياس يتناول التغري يف متوسطات األسعار املرجحة لسلة من السلع 

ا . جيري إصدار مؤشر أسعار واخلدمات االستهالكية مثل الغذاء واملالبس واإلجيارات والنقل وغريه

املستهلك على أساس شهري أما املؤشر الفصلي يتم احلصول عليه كمتوسط بسيط ملؤشر أسعار 

 املستهلك الشهري.

 

 من  اعتباراوذلك  2013اىل  2007جتدر االشارة اىل انه مت تغيري سنة االساس ملؤشر أسعار املستهلك من 

 .2015يناير 

 

مقارنة بالفصل  %0.1قدره  اخنفاض  2017 االولالفصل عار املستهلك خالل يوضح املؤشر الفصلي ألس

 .2016من عام  املقابل لهمقارنة بالفصل  %0.9السابق، وزيادة قدرها 

 

% مقارنة بالفصل السابق هي صايف تأثري االرتفاعات واالخنفاضات احلاصلة 0.1بنسبة  االخنفاض

%، 1.7" بنسبة املالبس واالحذية" جمموعةهي  اضااخنفعلى مكونات الرقم . فقد كان اكثرها 

، %1.1" بنسبة خرىاالدمات اخلسلع وال%، وجمموعة "1.3جمموعة "الغذاء واملشروبات بنسبة  تليها 

الرتفيه %، وجمموعة " 0.9وجمموعة "السكن واملاء والكهرباء والغاز وانواع الوقود االخرى" بنسبة 

. اما االرتفاعات فقد كانت %0.2االثاث واالجهزة املنزلية" بنسبة %، وجمموعة "0.7" بنسبة والثقافة

%، 0.5بنسبة  الصحة%، تليها جمموعة " 3.3هي األكثر  ارتفاعَا يف هذا الربع بنسبة  النقلجمموعة 

فلم حيدث  فيها  ،" التعليم"" التبغ"، "االتصاالت" اتموعما اجمل، أ0.3" بنسبة املطاعم والفنادقوجمموعة " 

 . تغيري أي

 صايف اىل تعزى فإنها% 0.9قدرها  البالغ املستهلك اسعار مؤشر يف السنوي التغيري نسبة الزيادة يف اما

 أكثر كانت اليت اجملموعة. أخرى جمموعات يف واالخنفاض اجملموعات بعض يف الزيادة تأثري

املطاعم " فهي اخنفاضا االكثر اجملموعة اما% 6.3 بنسبة االسعار ارتفعت حيث "النقل" هي ارتفاعا

 %.2.7 بنسبة االسعار اخنفضت حيث " والفنادق
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Table 12 : Quarterly Producer Price Index (PPI), Q1 2017  2017 األول الربع, الفصلي : مؤشر أسعار المنتج 12جدول 
(2013=100)  

 
 

   
(2013  =100)   

Economic Activity/Product (CPC) 

 
 الوزن

التغير  2017 2016
النسبي 

)%( 
 Y-o-Y   

التغير 
 النسبي
(%)   

Q-o-Q  

 / المنتجالنشاط االقتصادي
 Weight )التصنيف المركزي للمنتجات(

 
Q1 Q4 Q1 

Overall Index 10,000.00 43.5 51.1 55.9 28.5 9.4 الرقم القياسي العام 

Mining 7,267.15 37.8 46.5 50.5 33.6 8.6 التعدين 

Crude petroleum and natural gas 7,255.18 37.7 46.5 50.4 33.7 8.4 النفط الخام و الغاز الطبيعي 

Stone, sand and clay 11.97 104.5 104.5 105.7 1.1 1.1 الحجر والطين والحصى 

Manufacturing 2,680.58 57.6 62.6 69.7 21.0 11.3 الصناعة التحويلية 

Juices 0.14 111.7 122.1 124.1 11.1 1.6 العصائر 

Dairy products  1.19 102.0 103.5 103.1 1.1 -0.4 منتجات االلبان 

Grain mill and other products 7.48 99.0 98.5 98.4 -0.6 -0.1  منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات اخرى 

Beverages 6.58 103.6 104.5 103.4 -0.2 -1.1 المرطبات والمشروبات 

Pulp, paper and paper products 6.86 100.0 100.0 96.1 -3.9 -3.9 اللب والورق ومنتجاته 

Refined petroleum products 1,782.25 48.9 57.6 65.1 33.1 13.0  منتجات تكرير البترول 

Basic chemicals 533.73 69.6 66.0 73.3 5.3 11.1  المواد الكيميائية االساسية 

Other chemical products, man-made fibers 5.15 100.4 112.0 109.7 9.3 -2.1 المنتجات الكيميائية االخرى وااللياف من صنع االنسان 

Rubber and plastics products 20.25 98.6 107.7 110.0 11.6 2.1 منتجات من المطاط والبالستيك 

Cement and other non-metallic products  76.72 114.5 111.8 111.5 -2.6 -0.3  االسمنت والمنتجات غير المعدنية األخرى 

Basic metals 240.23 69.6 67.7 75.6 8.6 11.7 صناعة المعادن االساسية 

Electricity and Water  52.27 104.8 93.6 98.7 -5.8 5.4  الكهرباء والماء 

Electrical energy 30.84 102.8 88.4 98.4 -4.3 11.3 الكهرباء 

Water 21.43 107.6 101.0 99.0 -8.0 -2.0 الماء 
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Quarterly PPI, Q1 2017 (2013=100) (100=2013)  2017 األول الفصل  -املنتج  ألسعار الفصلي املؤشر 

 
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%. 
  

 
ميكن وصف األرقام القياسية ألسعار املنتج بأنها تلك املؤشرات املصممة لقياس إما متوسط التغيري يف 

مت  2013أسعار السلع عندما تغادر مكان االنتاج أو عند دخوهلا يف عملية االنتاج . واعتبارَا من العام 

مت تغيري  سنة أساس  2015يف ابريل . يةشهر بصورة ألسعار املنتج يف دولة قطرإعداد األرقام القياسية 

صبحت على النحو أ. االوزان اجلديدة لكل جمموعة صناعات 2013اىل  2006مؤشر أسعار املنتج من 

 %. 0.5%، الكهرباء واملياه  26.8%، الصناعة التحويلية  72.7التالي: التعدين 

The PPI for Q1 2017 showed an increase of 9.4%, when compared with the 
previous quarter (Q4,2016), and also an increase of 28.5% when compared 
with the corresponding quarter of 2016. 
 

ارتفاعا ، و2016 الرابعمقارنة مع الربع  %9.4 قدرهارتفاعَا   2017 االولالربع مؤشر أسعار املنتج خالل  يبني

 .2016 مقارنة بالفصل املماثل من العام السابق %28.5ايضا قدره 

 

The increase of  9.4% in the PPI of  Q1 2017 compared to Q4 2016 is mainly 
attributable to a rise  in the prices of “Refined petroleum products” by 13.0%, 
“Basic metals” by 11.7%, “Basic chemicals” prices by 11.1%, and :Crude oil, 
and natural gas” by 8.4%, while there was a decrease in “Pulp, paper and 
paper products” by 4.0%, and “Other chemical products, man-made fibers” 
by 2.1%, 
 

 االرتفاعإىل  2016الرابع تج باملقارنة مع الربع يف مؤشر أسعار املن .%9.4 البالغ قدره االرتفاعُيعزى ذلك و

%، 11.7وأسعار صناعة املعادن االساسية بنسبة  %،13.0منتجات تكرير البرتول بنسبة  يف أسعار

 %،8.4 النفط اخلام والغاز الطبيعي بنسبةوأسعار %، 11.1وأسعار املواد الكيميائية االساسية بنسبة 

%، وأسعار املنتجات 4.0الورق ومنتجاته بنسبة اللب و سعار بينما كان االخنفاض واضحًا يف أ

 .%2.1بنسبة  ى واأللياف من صنع األنسان ,رالكيميائية االخ

The 28.5% y-o-y increase, is the net  effect of increases in some groups and 
declines in others. The groups that recorded the highest increase were 
“Crude oil, and natural gas” by 33.7%, “Refined petroleum products” by 
33.1%,  “Rubber and plastics products” by 11.6%, “Juices” by 11.2%, “Other 
chemical products” by 9.3%, and “Basic metals” by 8.6%. 
 

يف رتفاع تأثري اال هو 2016والربع املقابل له من عام  2017من عام  االولبني الربع  %28.5بنسبة  واالرتفاع 

 تشمل كبريًارتفاعا يف جمموعات أخرى . فاجملموعات اليت أظهرت ا خنفاضبعض اجملموعات واال

منتجات من و %،33.1%، ومنتجات تكرير البرتول بنسبة 33.7النفط اخلام والغاز الطبيعي بنسبة 

من  املنتجات الكيميائية االخرى وااللياف%، و11.1لعصائر بنسبة %، وا11.6املطاط والبالستيك بنسبة 

 %.8.6 بنسبة %، وصناعة املعادن األساسية9.3صنع األنسان بنسبة 

 

Decreases were recorded in “Pulp, paper and paper products” by 3.9%, and 
“Cement and other non-metallic products” by 2.6%. 

%، وأسعار اإلمسنت واملنتجات 3.9اللب والورق ومنتجاته بنسبة أسعار  يف خنفاضاال حني لوحظيف 

  .%2.6غري املعدنية األخرى بنسبة ال

 

“Electricity and Water” went UP by 5.4% compared to previous quarter 
(Q4,2016), and  by 5.8% down when compared to the corresponding quarter 
of 2016. 

% عن 5.8، واخنفض بنسبة 2016% عن الربع الرابع 5.4بالنسبة  لنشاط الكهرباء واملاء فقد ارتفع بنسبة 

 .2016الربع املقابل له يف عام 
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Foreign Merchandise Trade – Q1 2017 

 

 2017 األول الفصلخالل  -اخلارجية السلعية  التجارة

 

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  ةيتم إعداد بيانات التجارة اخلارجية للسلع وفقًا للتوصيات الدولية اخلاص

العامة للجمارك املصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع املعاد  يةةاخلارجية السلعية. تعترب اهل

اخلاصة بالنفط والغاز تصديرها وبعض بيانات الصادرات. ويتم احلصول على بيانات الصادرات 

واملنتجات البرتولية مباشرة من الشركات املصدرة. تقدر قيمة الواردات على أساس سيف 

)التكلفة والتأمني والشحن( أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف مجيع 

ون اخلليجي، البضائع وفقًا لقانون اجلمارك املوحد وقانون التعرفة اجلمركية لدول جملس التعا

وهو نسخة معدلة من النظام املنسق الدولي. وألغراض التحليل واملقارنات الدولية فقد مت اعتماد 

يأخذ يف االعتبار املوحد للتجارة الدولية والذي  تصنيف الواردات والصادرات وفقًا للتصنيف

 .طبيعة املنتجات

Balance of Foreign Merchandise Trade, Q1 2017 2017األول لتجارة اخلارجية السلعية للربع ميزان ا 

Foreign merchandise trade balance, which represents the difference between 
total exports and total imports, showed a surplus of QR 32.1 billion during Q1 
2017. i.e. an increase of QR 12.5 billion or 63.8% compared to the 
corresponding quarter of 2016 (Table 13). 

حقق امليزان التجاري للسلع والذي يتمثل يف الفرق بني إمجالي الصادرات وإمجالي الواردات فائضًا 

 أي مليار ريال قطري 12.5 قدره بارتفاع 2017 من عام األولمليار ريال قطري خالل الربع  32.1 مقداره

 (.13)جدول   2016السابق  ماثل من العام% مقارنة بالربع امل63.8

 

 

Total Exports, Q1 2017 2017 األولالربع ، صادراتإمجالي ال 

Total exports (exports of domestic origin and re-exports) amounted to QR 59.4 
billion in Q1 2017, representing an increase of QR 8.6 billion or 17.0% 
compared to Q1 2016. The y-o-y increse in total exports was mainly due to the 
higher value of exports of “Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons’ 
, reaching QR 36.7 billion i.e. a rise of 16.3%.“ Petroleum oils and oils from 
bituminous minerals etc. (crude) reaching QR 9.2 billion (increase of 45.6%) 
and “Petroleum oils and oils from bituminous minerals etc. (not crude)” 
reaching QR 4.4 billion (a rise of 91.5%). For more information on y-o-y 
changes see table 15.  

 59.4 الصادرات ذات املنشأ احمللي وإعادة التصدير (تشمل  بلغ إمجالي قيمة الصادرات القطرية )

مقارنة  .%17.0 مليار ريال قطري 8.6 هقدر رتفاعبا 2017عام  منول ألمليار ريال قطري خالل الربع ا

قيم أهم اجملموعات السلعية املصدرة املتمثلة يف "غازات النفط  ارتفعتفقد  2016بالربع املماثل لعام 

 ,%16.3قدره  ارتفاعًاأي  مليار ريال قطري 36.7 زية األخرى"  لتصل إىل حنوواهليدروكربونات الغا

 مليار ريال قطري 9.2 لتصل إىل  زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام

 4.4 لتصل إىل حنو ”زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه غري خام“ و%، 45.6

 .15ملزيد من املعلومات حول التغري السنوي انظر جدول  ,%91.5ي قطرمليار ريال 

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

 (17)جدول  للصادرات القطريةدول مقصد ثالثة هم اليابان وكوريا اجلنوبية  واهلند أ شكلت
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On the other hand, increases were noticed in "Mineral fuels, lubricants and 
related material” reaching QR 50.3 an increase of 25.2%  billion ,” Food and 
live animals” reaching QR 1.0 billion an increase of 12.9%, and “Manufactured 
goods classified chiefly by material” reaching QR 1.7 billion, an increase of 
9.0% compared with the corresponding quarter of 2016 (Table 14) . 

" الوقود املعدني ومواد التشحيم واملواد املشابهة" من جانب آخر حدثت أهم االرتفاعات يف جمموعة

"  األغذية واحليوانات احليةموعة " ويف جم  %،25.2بارتفاع نسبته مليار ريال قطري  50.3لتصل اىل 

%، وحدثت االرتفاعات أيضًا يف 12.9 هقطري وبارتفاع  نسبت ريال مليار 1.0لتصل قيمتها إىل 

مليار ريال قطري   1.7لتصل اىل  "مصنوعات متنوعة مصنفة أساسًا حسب مادة الصنعجمموعة "

 (.14 جدول) 2016 عام من املماثل بالربع مقارنة % 9.0وبارتفاع نسبته 

 

Total Imports, Q1 2017 
 

Imports of merchandise, (as received from General Authority of Customs) 
amounted to QR 27.3 billion in Q1 2017, showing a decrease of QR 3.9   
billion i.e. 12.5% compared to Q1 2016. The y-o-y decrease was mainly driven 
by "Machinery and transport equipment” reaching QR 11.8 billion, a decrease 
of 16.1%, “Miscellaneous manufactured articles”, reaching  QR 4.1 billion, 
decrease of 21.4%, and “Manufactured goods classified chiefly by material” 
reaching QR 4.0 billion, a decrease of 12.7%. 
 

 

 2017األول الربع  ،وارداتإمجالي ال

 

 األول من الربع خالل (للجمارك العامة اهليةة من الواردة البيانات حسب) السلعية الواردات بلغت

% 12.5نسبته  ما اي قطري ريال مليار 3.9 قدره باخنفاض قطري ريال مليار 27.3 قيمته ما 2017 عام

اآلالت واملاكينات "  يف جمموعة  االخنفاضات أهم حدثت. 2016عام  من املماثل بالربع مقارنة

 % ،و يف جمموعة "16.1مليار ريال قطري باخنفاض نسبته  11.8لتصل إىل  "ومعدات النقل

 ،و جمموعة " %21.4مليار ريال قطري وباخنفاض نسبته  4.1" لتصل اىل مصنوعات متنوعة

مليار ريال قطري باخنفاض   4.0" لتصل إىل دة الصنعمصنوعات متنوعة مصنفة أساسًا حسب ما

 .%12.7نسبته 

 

 

On the other hand, increases were noticed in " Crude materials, inedible, 
except fuels  “ reaching QR 1.4 billion, an increase of 18.9%, and “Chemicals 
and related products, n.e.c” reaching QR 2.5 billion an increase of 6.5% 
compared with the corresponding quarter of 2016, (Table 16) . 

من جانب آخر حدثت أهم االرتفاعات يف جمموعة " املواد اخلام غري الصاحلة لألكل باستثناء 

" اد ذات العالقةاملواد الكيمياوية واملو% و "18.9 هقطري وبارتفاع نسبت ريال مليار 1.4الوقود" إىل 

 (.16 جدول) 2016 عام من املماثل بالربع مقارنة %6.5مليار ريال قطري بارتفاع نسبته  2.5لتصل اىل 

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

ثالث  أهم االمارات العربية املتحدة األمريكية ثم الصني ثم املتحدة اتمن الوالي كل وشكلت

 (.18 جدول) قطر دولة لواردات منشأ دول
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  2017 األولوالواردات والميزان التجاري السلعي, خالل الربع  (1): إجمالي الصادرات13جدول 

Table 13 : Total Exports
(1)

, Imports and Merchandise Trade Balance, Q1 2017 

Values: Million QR       

  

 القيمة : مليون لاير قطري

Details 

2016* 2017** 
 التغيير
2017 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2017 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 التفاصيل

Q1 Q4 Q1 

Exports of domestic goods (F.O.B) 48,546 54,523 56,696 16.8 4.0 حلية )فوب(الصادرات الم 

Re-Exports (F.O.B) 2,247 2,305 2,729 21.4 18.4 )إعادة التصدير )فوب 

Total Exports (F.O.B) 50,793 56,828 59,425 17.0 4.6 فوب( إجمالي الصادرات( 

Total Imports (C.I.F) 31,162 28,733 
                          

27,278  
 

 ف(إجمالي الواردات )سي 5.1- 12.5-

Merchandise Trade Balance
)2)

الميزان التجاري السلعي 14.4 63.8 32,147 28,095 19,631 
(2)

 

1) Includes Domestic Exports and Re- exports 

2) Merchandise Trade represents the difference between total exports and total imports                                                   

 
 

 تشمل الصادرات المحلية وإعادة التصدير (1
 بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات مثل الفرقي الميزان التجاري  (2
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  2017 األولحسب أقسام التصنيف الدولي الموحد , خالل الربع  (1) الصادرات جماليإ : 14جدول   

Table 14 : Total Exports
(1)

 by Sections of Standard International Trade Classification, Q1 2017 

 

Values (F.O.B): Million QR     

   

 القيمة )فوب( : مليون لاير قطري

SITC Sections 

2016* 2017** 
 التغيير
2017 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2017 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 أقسام التصنيف الدولي الموحد

Q1 Q4 Q1 

(0) Food and live animals 85 65 96 12.9 47.7 األغذية والحيوانات الحية 

(1) Beverages and tobacco 3 5 7 133.3 40 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 614 262 237 -61.4 -9.5 المواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 40,166 46,690 50,282 25.2 7.7 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 2 2 2 0.0 0.0 الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ 

(5) Chemicals and related products, n.e.c. 6,532 5,815 4,700 -28.0 -19.2 المواد الكيمياوية والمواد ذات العالقة 

(6) Manufactured goods classified chiefly by material 1,560 1,819 1,701 9.0 -6.5 مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع 

(7) Machinery and transport equipment 1,176 1,944 1,800 53.1 -7.4 اآلالت والماكينات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 600 181 556 -7.3 207.2 مصنوعات متنوعة 

(9) Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 55 45 44 -20.0 -2.2 لة وال مصنفة في موضع أخربضائع وسلع أخرى غير داخ 

Total 50,793 56,828 59,425 17.0 4.6 اإلجمالي 

1) Includes domestic exports and re- exports 1)  التصديرتشمل الصادرات المحلية وإعادة 
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  2017األول النظام المنسق, خالل الربع الصادرات حسب فصول  جماليإ : 15جدول 

Table 15 : Total Exports by Headings of Harmonized System, Q1 2017 

Values (F.O.B): Million  QR     

   

 القيمة )فوب( : مليون لاير قطري

HS heading (4-digit) 

2016* 2017** 
 التغيير
2017 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2017 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 بنود النظام المنسق 

Q1 Q4 Q1 

 Petroleum Gases and Other Gaseous Hydrocarbons 31,589 34,569 36,736 16.3 6.3 غازات نفط وهيدروكربونات غازيه اخر 

Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals Etc. (Crude) 6,285 9,347 9,153 45.6 -2.1 زيوت نفط وزيوت مواد معدنيه قاريه خام 

 Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals Etc. (Not Crude) 2,291 2,773 4,387 91.5 58.2 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنيه قاريه غير خام 

Polymers of Ethylene, In Primary Forms 2,196 2,360 1,914 -12.8 -18.9 األولية بأشكالهااثيلين  بوليمرات 

Unwrought  Aluminum 940 1,065 1,134 20.6 6.5 ألومنيوم خام 

 Mineral or Chemical Fertilizers, Nitrogenous 1,355 1,191 955 -29.5 -19.8  ةو كيماويأ ةمعدني ةزوتيأاسمده نيتروجينيه 

Sheet piling, Welded angles, Shapes etc., of Iron or Steel 168 288 237 41.1 -17.7 اصة وغيرها من حديد وصلبدعامات عريضة ، زاويا ملحومة وأشكال خ 

Halogenated Derivatives Of Hydrocarbons 464 460 237 -48.9 -48.5 نةمشتقات الهيدروكربونات المهلج 

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 Nitrosated Derivatives. 

350 514 234 -33.1 -54.5 

فينوالت ، فوق -فينوالت، أثيرات كحوالت  -كحوالت ، أثيرات  -أثيرات ، أثيرات 
دة أو )وإن كانت محد أكاسيد الكحوالت وفوق أكاسيد األثير وفوق أكاسيد الكايتون

غير محددة الصفات كيماوياً( ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو 
 المنترزة

Other commodities (1) 

                    

5,155  
 

           
4,261  

 

                    
4,438  

 

  (1)بقية السلع 4.2 13.9-

Total 50,793 56,828 59,425 17.0 4.6  الي اإلجم 

(1) Other Commodities includes re-exports  (1)   إعادة التصدير تشملبقية السلع  
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 2017 األول, خالل الربع SITC: إجمالي الواردات حسب أقسام التصنيف الدولي الموحد  16جدول 
Table 16 : Total Imports by Sections of SITC, Q1 2017 
Values (C.I.F): Million QR     

   

 القيمة )سيف( : مليون لاير قطري

SITC Sections 

2016* 2017** 
 التغيير
2017 

% 
Change 
Y-o-Y 

 التغيير
2017 

% 
Change 
Q-o-Q 

 أقسام التصنيف الدولي الموحد

Q1 Q4 Q1 

(0) Food and live animals 2,911 2,359 2,572 -11.6 9.0 األغذية والحيوانات الحية 

(1) Beverages and tobacco 235 223 243 3.4 9.0 المشروبات والتبغ 

(2) Crude materials, inedible, except fuels 1,172 1,359 1,394 18.9 2.6 المواد الخام غير الصالحة لألكل باستثناء المحروقات 

(3) Mineral fuels, lubricants and related materials 264 257 295 11.7 14.8 ود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهةالوق 

(4) Animal and vegetable oils, fats and waxes 98 92 77 -21.4 -16.3 
الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني 

 المنشأ

(5) Chemicals and related products, n.e.c. 2,383 2,313 2,539 6.5 9.8 اد ذات العالقةالمواد الكيمياوية والمو 

(6) Manufactured goods classified chiefly by material 4,623 4,322 4,035 -12.7 -6.6 مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع 

(7) Machinery and transport equipment 14,086 13,118 11,815 -16.1 -9.9 اآلالت والماكينات ومعدات النقل 

(8) Miscellaneous manufactured articles 5,164 4,488 4,061 -21.4 -9.5 مصنوعات متنوعة 

(9) Commodities and transactions not classified elsewhere in SITC 226 202 247 9.3 22.3 بضائع وسلع أخرى غير داخلة وال مصنفة في موضع أخر 

Total 31,162 28,733 27,278 -12.5 -5.1 اإلجمالي 
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  2017 األولدول المقصد, خالل الربع  أهم حسب (1) : إجمالي الصادرات 17جدول 
Table 17 : Total Exports

 (1)
 by Main Country of Destination, Q1 2017 

  Values (F.O.B): Million  QR     

   

 ( : مليون لاير قطريفوبالقيمة )

Country of Destination 

2016* 2017** 
 التغيير
2017 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2017 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 بلد المقصد
Q1 Q4 Q1 

Japan 10,145 10,928 12,107 19.3 10.8 اليابان 

South Korea 7,976 9,228 9,893 24.0 7.2 كوريا الجنوبية 

India 7,057 6,723 7,332 3.9 9.1 الهند 

China 4,761 5,751 5,184 8.9 -9.9 الصين 

United Arab Emirates 3,425 3,698 3,701 8.1 0.1 االمارات العربية المتحدة 

Other 17,429 20,500 21,208 21.7 3.5   بقية دول العالم 

 Total 50,793 56,828 59,425 17.0 4.6   المجموع 

(1) Includes domestic exports and re-exports (1) التصديروإعادة  تشمل الصادرات المحلية 
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 2017 األول, خالل الربع أهم دول المنشأحسب  واردات: إجمالي ال 18جدول 

Table 18 : Total Imports by Main Country of Origin, Q1 2017 

Values (C.I.F): Million QR     

   

 القيمة )سيف( : مليون لاير قطري

Country of Origin  

تغييرال **2017 *2016  
2017 

% 
 Change 

Y-o-Y 

 التغيير
2017 

% 
 Change 

Q-o-Q 

 نشأبلد الم

Q1 Q4 Q1 

United States of America 3,816 4,623 3,294 -13.7 -28.7 المتحدة األمريكية الواليات 

China 3,142 2,848 3,172 1.0 11.4 الصين 

United Arab Emirates 2,685 2,769 2,583 -3.8 -6.7 مارات العربية المتحدةاال 

Germany 2,442 2,744 1,943 -20.4 -29.2 المانيا 

Japan 2,387 2,060 1,669 -30.1 -19.0 اليابان 

Other 16,690 13,689 14,617 -12.4 6.8   بقية دول العالم 

Total 31,162 28,733 27,278 -12.5 -5.1   المجموع 
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 التقديرات  بع السنوية لالعستثما ات األجنبية : اجلزء الثالث
                                

Part 3 : Quarterly Estimates of Foreign Investments 
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 Quarterly Estimates of Foreign Investments لالستثمارات األجنبية السنوية التقديرات ربع

 مقدمة

مبادرة "املعيار اخلاص لنشر البيانات"، والذي ميثل إطارًا لنشر البيانات  1996م أطلق صندوق النقد الدولي عا

من خالل توفري عدد من املؤشرات مبواصفات ومواعيد حمددة، الرمسية االقتصادية واملالية  االحصائية

وذلك بهدف حتسني نطاق تغطية بيانات الدولة املتاحة لالطالع العام وجودتها ودرجة حداثتها، 

حتسني املعلومات اليت يرتكز عليها املستثمرين والنفاذ إىل األسواق املالية الدولية، هذا باإلضافة إىل و

 تقييم السياسات االقتصادية عمومًا، وبالتالي تسهيل عملية اختاذ القرار يف القطاعني العام واخلاص.

ة )تغطية البيانات، وتواترها وحيدد املعيار اخلاص لنشر البيانات متطلبات نوعية للبيانات املنشور

وتوقيتها( كما حيدد أيضًا املمارسات اليت يكون من شأنها تعزيز الوصول إىل البيانات من قبل اجلمهور 

 إىل جانب تعزيز سالمة وجودة البيانات املنشورة.

Introduction 

In 1996, the International Monetary Fund (IMF) launched the “Special Data 

Dissemination Standard” (SDDS) initiative, which provides a framework for the 

dissemination of official economic and financial statistics by setting a number of 

indicators with defined specifications and dates. The aim is to improve the 

coverage, quality and timeliness of the country’s data available to the public, 

improve the investor-based information and provide access to international 

financial markets, as well as to assess economic policies in general, and thus 

facilitate decision-making in public and private sectors. The SDDS prescribes 

qualitative requirements for the data disseminated (coverage, periodicity and 

timeliness) and practices that can enhance data accessibility by the public and 

the integrity and quality of the disseminated data. 

 Special Data Dissemination Standard اخلاص بنشر البياناتاملعيار 

برزت احلاجة إىل معايري لنشر البيانات خالل األزمات املالية اليت وقعت يف العامل منذ منتصف 

 التسعينيات، إذ ساد االعتقاد بأن ضعف املعلومات أسهم يف وقوع هذه األزمات.

The need for data dissemination standards was highlighted by the global 

financial crises of the mid-1990s in which information deficiencies were seen to 

play a role. 
وترتكز أهمية املعيار اخلاص لنشر البيانات يف تعزيز عملية توفري بيانات متكاملة وشاملة من حيث 

به الدول اليت تتمتع بالقدرة على النفاذ إىل أسواق رأس املال التغطية والدورية ووقت النشر، وتسرتشد 

الدولية، أو تلك اليت تسعى للنفاذ إليها يف جمال نشر البيانات األساسية اليت تسمح ملستخدمي البيانات 

عمومًا، واملشاركني يف األسواق املالية بوجه خاص، باالطالع على املعلومات الكافية لتقييم االوضاع 

ادية يف تلك الدول، وتسهيل جهود الدول النتهاج سياسات اقتصادية كلية سليمة، وبالتالي االقتص

املساعدة يف منع حدوث األزمات املالية أو ختفيف حدتها، وتوفري البيانات االحصائية الالزمة للمقارنات 

 صندوق النقد الدولية، وتعزيز دور الدولة العضو يف اخلارطة االحصائية الدولية وتقوية عضويته يف

 ت االقتصادية واملالية يف الدول.الدولي، وتعزيز مبدأ شفافية نشر البيانا

The importance of the SDDS is based on enhancing access to integrated and 

comprehensive data in terms of coverage, periodicity and timeliness, and 

providing guidance to countries that have or seek access to international capital 

markets to disseminate key data so that users in general, and financial market 

participants in particular, have adequate information to assess the economic 

situation in these countries. The SDDS further seeks to facilitate the countries’ 

efforts to pursue sound macroeconomic policies, and thus help prevent or 

mitigate financial crises, to provide statistical data needed for international 

benchmarking, to promote the role of the member country in the international 

statistical map and strengthen its membership in the IMF, and to promote the 

principle of transparency in the dissemination of economic and financial data in 

the countries. 
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ات الالزم على الدولة كما يعد نشر وصف آللية إعداد وجتميع ونشر املؤشرات املعدة من أهم اخلطو

 العضو يف املعيار اخلاص وحتديثها بشكل دوري.

 

The dissemination of a description of the mechanism for the preparation, 

compilation, dissemination and periodically updating the indicators prepared is 

one of the most important steps that an SDDS member country needs to take. 

Subscription to the SDDS is voluntary for member countries of the IMF.  
وعلى الرغم من أن االشرتاك يف هذا املعيار يتم بشكل طوعي للدول االعضاء يف صندوق النقد الدولي، 

الوفاء باملمارسات اخلاصة بنشر البيانات واملتعلقة إال أنه يتوجب على الدول اليت تشرتك باملعيار االلتزام و

بالشمول، وقت النشر، ودوريته. كذلك أن تضع اخلطط الكفيلة اليت تؤدي إىل حتسني جودة 

 .إحصاءاتها، ويتوىل التنسيق هلذا العمل منسق وطين للدولة

However, SDDS subscribers must adhere to and comply with data 

dissemination practices related to inclusiveness, timeliness and periodicity. 

They should also develop plans to improve the quality of their statistics. Such a 

work is coordinated by a national coordinator appointed by the country. 

 Balance of Payments and International Investment Position     جنيميزان املدفوعات ووضع االستثمار اال

يعد جتميع ونشر احصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين اخلارجي بدورية ربع 

سنوية وحداثة ربع سنوية من أهم متطلبات االنضمام إىل املعيار اخلاص بنشر البيانات بهدف أغراض 

حتليل السيولة الدولية ومدى االنكشاف اخلارجي ومدى التعرض للمخاطر اخلارجية، املراقبة و

وخاصة تلك املعامالت واالرصدة املتعلقة باألصول واخلصوم املالية )االستثمار االجنيب يف األدوات 

 املالية املختلفة( للدولة املعدة للبيانات.

The compilation and dissemination of statistics on Balance of Payments, 

International Investment Position and External Debt on a quarterly periodicity 

and a quarterly update basis are among the most important requirements for 

subscribing  to SDDS for monitoring purposes, analysis of international 

liquidity, external exposure and exposure to external risks and vulnerabilities, 

particularly those transactions and positions related to financial assets and 

liabilities (foreign investment in various financial instruments) of the country 

preparing the data. 

 Foreign Investment Surveys سوح االستثمارات االجنبيةم

إن جتميع ونشر تدفقات وأرصدة القطاع املالي بشقيه األصول واخلصوم املالية اخلارجية واملعامالت 

اجلارية املرتتبة عليها ضمن إحصاءات القطاع اخلارجي بدورية ربعية وحداثة ربع سنوية يتطلب 

قاعدة إحصائية ومعلوماتية دورية من خالل اعتماد املسوح االقتصادية  قيام اجلهات االحصائية بناء

الربعية للعديد من الشركات االقتصادية املقيمة يف الدولة. وحتديث قاعدة معلومات الشركات 

بشكل مستمر يف ضوء التطورات االقتصادية وسجل الشركات املعين مبراقبة الشركات اجلديدة 

باإلضافة إىل زيادة تواتر مسح االستثمار األجنيب السنوي الذي يتم تنفيذه  والقائمة أو امللغاة. هذا

 ح على أساس ربعي.حاليًا ليصب

The compilation and dissemination of the financial sector’s flows and 
positions, both external financial assets and liabilities and the resulting 
current transactions within the foreign sector statistics on a quarterly 
periodicity and a quarterly update basis, require the statistical entities to build 
a periodic statistical and information base through the adoption of quarterly 
economic surveys for various economic companies residing in the country. 
The statistical entities are also required to continuously update companies 
information base in light of the economic developments and the companies 
register for monitoring new, existing or cancelled companies. In addition, the 
frequency of the currently implemented annual foreign investment survey 
needs to be increased to be on a quarterly basis. 
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يعتمد مسح االستثمار األجنيب منهج امليزانية العمومية من خالل جتميع بيانات متعلقة بأرصدة 

للدولة املعدة للبيانات واليت من أهمها: االستثمار املباشر واستثمار  األصول واخلصوم املالية اخلارجية

 احلافظة واملشتقات املالية واالستثمارات األخرى. 

The Foreign Investment Survey is based on the balance sheet approach by 
compiling data related to the country's external financial assets and liabilities 
of the country preparing the data, namely: direct investment, portfolio 
investment, financial derivatives and other investments.  

 : االستثمار املباشر

لشركات الزميلة والتابعة وليتمثل باالستثمارات يف أدوات امللكية للمستثمر املباشر 

يف شركات االستثمار % فاكثر يف حق امللكية( 10ثمر املباشر )امتالك اخلاضعة للمست

 وأدوات الدين املختلفة املقدمة من املستثمر املباشر والشركات الزميلة والتابعةاملباشر، 

 . لشركة االستثمار املباشر

Direct investment: 
Is the investments in equity instruments of the direct investor and its 
associates and subsidiaries (acquiring 10% or more ownership stake) on 
the direct investment enterprise and in various debt instruments provided 
by the direct investor and its associates and subsidiaries to the direct 
investment enterprise.  

 :ثمارات احلافظةاست

تتمثل باألوراق املالية الدولية القابلة للتداول اليت تنطوي على سندات الدين )تشمل 

الكمبياالت، أوراق جتارية، شهادات اإليداع، والسندات، أذون اخلزينة( وفق أجل االستحقاق 

  .% يف حق امللكية(10)قصري األجل أو طويل األجل(، وحق امللكية )امتالك أقل من 

Portfolio investment: 
Is international tradable securities involving debt securities (including 
bills of exchange, corporate securities, certificates of deposit, bonds, 
treasury bills) on maturity (short-term or long-term) and the equity 
ownership (acquiring less than 10% ownership stake).  

 :املشتقات املالية

األصول واخلصوم املالية اخلارجية املرتتبة على العقود اآلجلة واملستقبلية وعقود يف تتمثل 

 اخليار. 

Financial derivatives: 
Are the external financial assets and liabilities of forward, futures and 
option contracts.  

 :االستثمارات األخرى

والسلف  واالئتمانانتتمثل باألصول واخلصوم الدولية املرتتبة على النقد والودائع، والقروض 

قها )قصري األجل أو التجارية واحلسابات املدينة أو الدائنة األخرى مصنفة حسب وقت استحقا

 طويل األجل(.

Other investments: 
Are international assets and liabilities arising from cash and deposits, 
loans, credits, trade advances and other receivables or accounts 
payable by maturity (short-term or long-term). 

إن توافر بيانات تفصيلية حول األصول واخلصوم املالية اخلارجية وبتواتر كبري )ربعي( يعمل على 

د متخذي القرار يف القطاع العام واخلاص بالتحليل الالزم حول التقلبات واملخاطر ومواطن تزوي

الضعف اليت ميكن أن يتعرض هلا االقتصاد الوطين ومن أهمها خماطر السيولة واالفالس وعدم 

االتساق يف وقت االستحقاق والعمالت، وبالتالي اختاذ القرارات والسياسات االقتصادية يف الوقت 

مر ما بني كافة اجلهات املعنية ويف مقدمتها تملناسب، األمر الذي يتطلب تعاون مثمر وتواصل مسا

التعاون ما بني الشركات واملؤسسات القائمة يف االقتصاد الوطين واجلهات اإلحصائية من خالل 

 دورية تعبةة مسح االستثمار األجنيب الربعي.

The availability of detailed data on external financial assets and liabilities with 
high periodicity (quarterly) provides the decision makers in the public and 
private sector with the required analysis of the fluctuations, risks and 
vulnerabilities that the national economy may face. The most important of 
these are the liquidity and bankruptcy risks and mismatches in maturity and 
currencies. Accordingly, appropriate economic decisions and policies can be 
adopted in a timely manner. However, this requires fruitful cooperation and 
continuous communication between all stakeholders, foremost cooperation 
between current companies and establishments in the national economy and 
statistical entities by filling out the quarterly Foreign Investment Survey. 
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 Work Plan for Estimating Quarterly Foreign Investments Statistics ات االجنبيةخطة عمل التقديرات ربع السنوية إلحصَاءات االستثمار

. املركزيبالتعاون مع مصرف قطر  بصفة ربع سنوية األجنيب لالستثمارإجراء مسح مبسط سيتم  .1

 .2017من عام  والثاني األول نيمع البيانات عن الربعجل 2017وسيتم إطالق املسح األول يف يوليو 
 ف استبانة املسح االستثمارات على النحو التالي: تصِن

 املشتقات املالية، يف حمافظ األوراق املاليةستثمار الالفةات الوظيفية )االستثمار املباشر، ا ،

 االستثمارات األخرى(.

 .مبدأ األصول / اخلصوم جلميع الفةات الوظيفية 

  األخرى(. الية امل واألدواتحقوق امللكية وسندات الدين ) املاليةاألدوات 

 
صرفية وسيقوم املكيانات غري البيانات من الجتميع التنموي واإلحصاء وزارة التخطيط ستتوىل  .2

 شرافه.اليت ختضع إلمصرف قطر املركزي بتجميع البيانات من البنوك واملؤسسات املالية 
 

، ولذلكة. استثمارات أجنبية كبري متتلكيستهدف املسح ربع السنوي املؤسسات اليت بشكل عام  .3

عدد أصغر من املؤسسات املسح االستقصائي اىل  ستوجه واإلحصاءفإن وزارة التخطيط التنموي 

 .السنويباملسح االستقصائي مقارنة 

 

بعض التقديرات للشركات املدرجة يف بورصة قطر التنموي واإلحصاء وزارة التخطيط ستجري  .4

 بورصة قطر. البيانات املالية املتوفرة يفاملعلومات و باستخدام

1. A simplified foreign investment survey with quarterly periodicity will be 
conducted jointly with Qatar Central Bank. First survey will be launched in 
July 2017 and collect data for Q1 2017 and Q2 2017. 

           The survey questionnaire classifies investments in accordance with: 

 a. Functional categories (Direct Investment, Portfolio Investment, 
Financial      Derivatives, Other Investment). 

 b. Asset/Liability principle for all functional categories. 

 c. Financial instruments (equity, debt securities and other financial      
instruments). 

 
2. MDPS will compile data from non-bank entities and QCB will compile 

data from banks and financial entities under their supervision. 

 
3. In general, the quarterly survey is targeting enterprises  with major foreign 

investments. Hence, MDPS will address the survey to smaller number of 
enterprises compared to annual survey.  

 
4. MDPS will make some estimates for the companies under Qatar Stock 

Exchange (QSE) using data and financial statements available on QSE. 

 

 

For further information لمزيد من المعلومات 
  

 

For longer series please refer to the our Website: 

www.mdps.gov.qa 

and QALM: www.qalm.gov.qa 

 

 
 أو :االلكتروني زيارة الموقعللحصول على بيانات لسالسل زمنية أوسع يمكنكم 
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/

