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جهاز التخطيط واإلحصاء يصدر الرقم القياس ي ألسعار اآلالت واملعدات
النصف األول 2020
(سنة أساس )100 =2013
 انخفض مؤشر أسعار اآلالت واملعدات في النصف األول من عام  2020بنسبة % 0.6
 انخفض معدل التغير السنوي ملؤشر اآلالت واملعدات بنسبة %1.4

أصدر جهاز التخطيط واإلحصاء الرقم القياسا ي ألساعار اآلالت واملعادات ( )MEPIللنصاف األول مان عاام  ،2020والايي بلا
 100.67نقطة مسجال˝ انخفاضا باملقارنة ما النصاف الثاايي مان عاام 2019بمقادار  ،%0.6وبنسابة  %1.4باملقارناة ما النصاف
األول من العام  ،2019و يعتبر الرقم القياس ي لآلالت واملعدات أحد املؤشرات اإلحصائية التي يصدرها الجهاز ،وقد تم اعتماد
سنة  2013كسنة أساس ،ويحسب هيا املؤشر بشكل نصف سنوي.
مقارنة النصف األول من عام  2020بالنصف الثايي من عام  2019لنفس العام:
يتضح من تفاصيل الرقم القياس ي العام ألسعار اآلالت واملعدات للنصف األول من العام  ,2020أن هناك سب مجموعات
حدث فيها انخفاض في األسعار وبنسب متفاوتة عند املقارنة م النصف الثايي  2019واحتلت مجموعة "اآلالت املستخدمة
في األغراض العامة" النسبة األكبر في األنخفاض بمقدار  ،%4.9تلتها مجموعتي

"اآلالت املوسيقية"و "اآلالت الطبية و

األجهزة الدقيقة و األدوات البصرية" بنسبة  %4.7لكل منهما ،ومجموعة "آالت املكاتب واملحاسبة والحاسبات
اإللكترونية" بنسبة  ،%3.7ومجموعة "اآلالت واألجهزة الكهربائية " بنسبة  ،%3.6ومجموعة "املعدات واألدوات املعدنية"
بنسبة  ،%2.4ومجموعة "معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت" بنسبة .%1.0
من ناحية أخرى شهدت مجموعتي "اآلالت مخصصة الغرض" " معدات النقل" ارتفاعا بما يسبته  %2.3و  %0.9على
التوالي.
جدول( )1يوضح املقارنة النصف سنوية والسنوية للرقم القياس ي ألسعار اآلالت واملعدات للمجموعات الرئيسية ،والرسم
البيايي ( )1يوضح الرقم القياس ي للمجموعات ذات األهميات النسبية األعلى خالل النصف األول من عام 2019إلى
النصف األول من عام .2020
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مقارنة النصف األول من عام  2020بالنصف األول من عام  ( 2019التغير السنوي ):
عند مقارنة الرقم القياس ي العام لآلالت واملعدات للنصف األول 2020م نفس الفترة في عام ( 2019التغير السنوي )،
يالحظ أن هناك انخفاض يسبته  .%1.4وقد كانت أكبر املجموعات انخفاضا˝ هي مجموعة "اآلالت املوسيقية " بنسبة
 ،%7.0تلتها مجموعة" اآلالت واألجهزة الكهربية" بنسبة  ،%4.9ومجموعة " اآلالت الطبية و األجهزة الدقيقة و األدوات
البصرية" بنسبة  ،%4.6ومجموعة "آالت املكاتب واملحاسبة والحاسبات اإللكترونية" بنسبة  ،%4.0ومجموعة"
اآلالت املستخدمة في االغراض العامة" بنسبة  ،%2.6ومجموعة "معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت"
بنسبة  ،%1.8ومجموعة " اآلالت مخصصة الغرض" بنسبة  ،%0.5أما بالنسبة لألرتفاع فقد حدث في مجموعة "
معدات النقل " بنسبة  ،%0.5ومجموعة" العدد واألدوات املعدنية " بنسبة .%0.4
الرسم البيايي ( )2يوضح الرقم القياس ي لألألت واملعدات خالل النصف األول من عام  ،2019إلى النصف األول من عام
،2020
تتوفر هيه البيانات وغيرها من البيانات التفصيلية واملؤشرات على موق الجهاز www.psa.gov.qa :
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Press Release
Machinery & Equipment Price Index (MEPI)
First Half 2020
(Base year 2013 =100)



A decrease by 0.6% in MEPI indicator in the First Half of 2020.



Annual decrease of MEPI by 1.4%.

The Planning & Statistics Authority (PSA) has released the Machinery & Equipment Price Index (MEPI)
for the First Half 2020, Which reached 100.67 points, decrease by 0.6% compared with the Second Half
of 2019, and a 1.4% decrease of MEPI, when compared with the counterpart of the previous year 2020.
The MEPI is one the economic indicators produced by the Authority. This indicator calculated as semi annual, with base year 2013.
A comparison of the First Half of 2020 with that of the Second Half of 2019:
An analysis [on H-o-H basis] of MEPI [First Half, 2020 against Second Half, 2019 ] shows that seven of
the main groups were decreased namely: “General purpose machinery” by 4.9%, Musical instruments”
and “Medical appliances, precision and optical instruments” by 4.7% each, “Office, Accounting and
Computing machinery” by 3.7%. “Machinery and Electrical Appliances” by 3.6%, Metal tools and tools”
by 2.4%, “Radio, Television and Communication” by 1.0%, An increase recorded in “Special-purpose
machines” by 2.3%, and “Transport equipment” by 0.9%, table(1) shows the Semiannual and annual
comparison of the MEPI, and Graph (1) shows the index of the main group with the highest weight
during the First Half of 2019 to the First half of 2020.
A comparison of the First Half, 2020 with the First Half, 2019 (Yearly Changes ):
A comparison of the MEPI of First Half, 2020 with the First Half , 2019, shown that, there has been a
decrease by 1.4%, affected by groups prices declined namely: “Musical instruments” by 7.0%,
“Machinery and Electrical Appliances” by 4.9%, “Medical appliances, precision and optical instruments”
by 4.6%, “Office, Accounting and Computing machinery” by 4.0%, ”Radio, Television and
Communication” by 1.8%. and

“Special-purpose machines” by 0.5%. An increase recorded in

“Transport” by 0.5% and “Metal tools and tools” by 0.4%. “Graph (2) shows the trend of MEPI during
the First Half of 2019 to the First Half of 2020.
More detailed data on Machinery & Equipment Price Index is available on the Authority’s website: www.psa.gov.qa
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الرقم القياس ي ألسعار اآلالت واملعدات
النصف األول2020-
)Machinery & Equipment Price Index (MEPI
)First Half (2020
Table (1) Base year 2013=100

جدول ( )1سنة األساس 100= 2013

األهميات
النسبية

يسبة
التغير
%
Change
)(H-O-H

يسبة
التغير
%
Change
)(Y-O-Y
-1.4

)(General Index

Musical instruments

النصف
األول

النصف
الثايي

النصف
االول

H1
2020

H2
2019

H1
2019

100.67

101.23

102.06

-0.6

105.01

107.66

-4.7

-7.0

100.51

-2.4

0.4

Metal tools and tools

-4.9

-2.6

General - purpose
machinery

-0.5

Special-purpose
machines
Office, Accounting and
Computing machinery

Major Groups

الرمز

املجموعات الرئيسية

1

)الرقم القياسي العام (

100.00

38

اآلالت الموسيقية

0.40

100.09

42

المعدات واألدوات المعدنية

0.34

100.87

103.35

43

اآلالت المستخدمة في األغراض
العامة

5.80

97.67

102.65

100.24

44

اآلالت مخصصة الغرض

23.71

98.64

96.45

99.12

2.3

45

آالت المكاتب والمحاسبة
والحاسبات اإللكترونية

21.44

96.29

100.02

100.26

-3.7

-4.0

46

اآلالت واألجهزة الكهربائية

4.53

94.49

97.99

99.40

-3.6

-4.9

Machinery and electrical
appliances

47

معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون
واالتصاالت

7.13

103.26

104.27

105.11

-1.0

-1.8

Radio, television and
communication
equipment

48

اآلالت الطبية واألجهزة الدقيقة و
األدوات البصرية

1.83
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-4.7
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Medical appliances,
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instruments, watches
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49

معدات النقل

34.82
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0.9

0.5

Transport Equipment

Weights
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الرسم البيايي (Figure )1

الرقم القياسي للمجموعات الرئيسية ذات األهمية النسبية األعلى
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الرسم البيايي (Figure )2
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