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البيانات الوصفية
لتوثيق منهجية إعداد البيانات اإلحصائية يف إدارة اإلحصاءات
االقتصادية واحلسابات الوطنية
( كما في يوليو ) 2017

مالحظة  :تتعلق صحائف البيانات الوصفية هذه باإلحصاءات االقتصادية التي تعدها إدارة اإلحصاءات
االقتصادية والحسابات الوطنية بشكل منتظم وتعكس واقع عملية جمع البيانات كما هي في
يوليو  .2017هذه الوثيقة هي مثابة نسخة معدلة للوثيقة التي سبق نشرها في سبتمبر .2014
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صحائف البيانات الوصفية لإلحصاءات االقتصادية التي تعدها إدارة اإلحصاءات
االقتصادية والحسابات الوطنية بشكل منتظم
صحائف البيانات الوصفية الواردة في هذا التقرير تعكس واقع عملية إعداد البيانات كما في يوليو .2017

متهيد

 .1مقدمة
البيانات الوصفية  Metadataهي بيانات تصف بيانات إحصائية أخرى .والغرض الرئيس ي من إعداد صحائف
البيانات الوصفية هو توثيق اإلجراءات واملفاهيم والتعاريف واملصادر واألساليب املستخدمة ً
حاليا في جمع
وتصنيف بعض اإلحصاءات االقتصادية الرئيسية واألرقام القياسية التي تنتجها بشكل منتظم إدارة اإلحصاءات
االقتصادية والحسابات الوطنية التابعة لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
وفي هذا السياق تعتبر إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات الوطنية املصدر الحصري املوثوق به للحصول
على جميع اإلحصاءات واملؤشرات الرسمية املتعلقة بالحسابات الوطنية واألسعار والتجارة الخارجية السلعية.
ويشكل إعداد البيانات الوصفية ً
جزءا ال يتجزأ من عملية إنتاج البيانات في إدارة اإلحصاءات االقتصادية
ً
ً
والحسابات الوطنية .كما توفر اإلدارة ً
دائما في نشراتها وتقاريرها الدورية وصفا موجزا يتعلق باملنهجية
املستخدمة في اعداد تلك البيانات واملؤشرات .تهدف عملية تجميع كافة املالحظات الفنية في وثيقة موحدة إلى
املحافظة على ذاكرة مؤسسية تتعلق بتلك املنهجيات واإلجراءات وذلك لزيادة الشفافية ورفع املعرفة
اإلحصائية وتبادل املعرفة.
من أجل توحيد شكل وهيكلية صحائف البيانات الوصفية لضمان املعايرة الدولية ،تم استخدام نموذج مماثل
لذلك املستخدم لتزويد صندوق النقد الدولي بالبيانات.
ً
ً
ومعلوم أنه يتم يوميا اتخاذ قرارات هامة بناءا على تلك اإلحصاءات الرسمية .ونأمل أن تساعد عملية توفير
املعلومات والشرح للمنهجيات املستخدمة واإلجراءات املتبعة إلعداد تلك اإلحصاءات املنشورة في زيادة قدرة
املستخدمين على استيعاب املفاهيم وأوجه القصور املرتبطة باإلحصاءات التي تنتجها اإلدارة وبالتالي استخدامها
واإلستفادة منها بشكل أفضل.
 .2هيكل التقرير
تضم الوثيقة أربعة فصول حيث نستعرض في الفصل األول الهيكل التنظيمي إلدارة اإلحصاءات االقتصادية
ً
والحسابات الوطنية متضمنا مهام أقسامها الخمس كما وردت بالقرار األميري رقم  28واملعتمد من قبل مجلس
الوزراء بتاريخ  25فبراير  ،2015ويحوي الفصل الثاني صحائف البيانات الوصفية املتعلقة باإلحصاءات
اإلقتصادية التي تنتجها وتنشرها اإلدارة بصورة منتظمة .ويحتوي الفصل الثالث على قائمة ببعض "األسللة
املتكررة واألجوبة عنها" .أما الفصل الرابع فيتضمن تفاسير وشروح لبعض املصطلحات اإلحصائية.
تحوي الوثيقة أربعة فصول على النحو اآلتي:
الفصل األول :

يعرض ملحة عامة عن إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات الوطنية وتحديد
اختصاصاتها.
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يحوي صحائف البيانات الوصفية بشأن املنتجات الرئيسية إلدارة اإلحصاءات
االقتصادية والحسابات الوطنية وذلك على النحو التالي:
 الناتج املحلي اإلجمالي السنوي
 الناتج املحلي اإلجمالي الربع سنوي
 مؤشر أسعار املستهلك
 مؤشر أسعار املنتج
 مؤشر أسعار اآلالت واملعدات
 إحصاءات التجارة الخارجية السلعية
 املسح االقتصادي السنوي
 إحصاءات املالحة البحرية
 إحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام البناء السنوية
 إحصاءات رخص البناء الشهرية
 مسح االستثمار األجنبي
يحوي مجموعة من األسللة الشائعة (األسللة املتكررة) وأجوبتها
ً
يحوي شرحا لبعض املصطلحات اإلحصائية

 .3يتم عرض صحائف البيانات الوصفية وفق اهليكل التالي قدر اإلمكان :
 .1مفاهيم وتعاريف.
 .2النطاق والشمولية.
 1.2نطاق البيانات.
ل
 2.2استثناءات الشمو .
 3.2أنشطة غير مسجلة.
 .3التصنيف.
 .4أسس التسجيل.
 1.4التقييم.
 2.4أسس التسجيل.
 3.4إجراءات حساب املجموع والصافي.
 .5طبيعة مصادر البيانات األساسية.
 1.5تعريف ونطاق البيانات املصدرية.
 2.5توقيت البيانات املصدرية.
 3.5تقييم البيانات املصدرية.
 .6اجراءات جمع البيانات.
 1.6األساليب اإلحصائية.
 2.6إجراءات إحصائية أخرى.
 .7نشر البيانات.
 1.7العرض اإلحصائي.
 2.7وسائط وأشكال النشر.
 .8جوانب أخرى.
 1.8التحديات.
 2.8خطط مستقبلية.
تنبيه

تحتوي نصوص وثيقة البيانات الوصفية الحالية استخدام متكرر للتعبيرين "الحسابات القومية و"الحسابات الوطنية" ونؤكد هنا أن
هذين التعبيرين يتطابقان في املفهوم واملعنى .
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 .1حملة عامة عن إدارة االحصاءات اإلقتصادية واحلسابات الوطنية
الرسالة
جمع وإعداد وتفسير ونشر اإلحصاءات املتعلقة بالحسابات الوطنية واألرقام القياسية لألسعار والتجارة
الخارجية السلعية واإلحصاءات االقتصادية الداعمة األخرى ،والتي تعتبر حجر األساس لرسم خطط التنمية
املستقبلية في قطر.

الرؤية





إنتاج إحصاءات اقتصادية شاملة ودقيقة في التوقيت املناسب ويمكن الوصول إليها بسهولة.
ً
توسيع نطاق تغطية اإلحصاءات واملؤشرات االقتصادية لتلبية الطلبات املتزايدة ً
ودوليا.
محليا
استخدام أحدث املنهجيات واملفاهيم والتعاريف الدولية في جمع اإلحصاءات االقتصادية.
تعزيز التنسيق والتعاون مع غيرها من األجهزة املنتجة لإلحصاءات.

 .2األنشطة الرئيسية إلدارة اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات الوطنية

إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات الوطنية مسؤولة عن إعداد ونشر اإلحصاءات واملؤشرات اإلحصائية
التالية :
 تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي السنوية وربع السنوية
 الرقم القياس ي ألسعار املستهلك /الرقم القياس ي ألسعار املنتج /الرقم القياس ي لألألت واملعدات
 إحصاءات التجارة الخارجية السلعية.
 اإلحصاءات القطاعية للمنشاءات االقتصادية.
 احصاءات املالحة البحرية.
 احصاءات رخص البناء.
 احصاءات االستثمار االجنبي

 .3اخللفية القانونية

ً
وفقا لنص املادة ( )14من القرار االميري رقم  28لسنة  2014بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء :
تختص إدارة اإلحصاءات اإلقتصادية والحسابات الوطنية باآلتي :
 .1اعداد وتحديث بيانات السجل اإلحصائي للمنشآت.
 .2إجراء املسوحات اإلحصائية للمنشآت اإلقتصادية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 .3اعداد الحسابات الوطنية واحصاءات القطاعين العام واملالي الى جانب تطوير املؤشرات اإلقتصادية
ً
قصيرة األمد واجمالي الناتج املحلي فضال عن اعداد جداول بيانات احصائية أخرى ذات عالقة وذلك
بالتعاون مع الجهات املعنية األخرى.
 .4تطوير مؤشرات األسعار القاسية اضافة ملؤشرات أخرى وتشمل مؤشر أسعار املستهلك ومؤشر أسعار
املنتج.
 .5اعداد احصائيات خاصة بالصناعات التحويلية والطاقة والبناء والتجارة الداخلية واملالية والتأمين والنقل
واإلتصاالت والخدمات الى جانب احصائيات خاصة بقطاعات اقتصادية أخرى.
 .6القيام بتحليالت احصائية للبيانات اإلقتصادية واعداد بحوث احصائية وتقارير وذلك بالتعاون مع
الجهات ذات العالقة.

11

بيانات وصفية لتوثيق المنهجية

.7
.8
.9
.10
.11

يوليو 2017

التنسيق مع الجهات ذات العالقة لضمان الحصول كل البيانات اإلحصائية املطلوبة إلعداد الحسابات
الوطنية وتطوير رؤية متكاملة لإلحصاءات القطاعية.
اعداد احصائيات عن التجارة الخارجية وامليزان التجاري متضمنة الواردات والصادرات واعادة التصدير
وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
استخدام معايير جودة البيانات االحصائية االقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
تزويد الهيلات املحلية واملؤسسات اإلقليمية والدولية بالبيانات اإلحصائية املطلوبة وذلك بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة.
إعداد ونشر البيانات اإلحصائية االقتصادية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

وقد أصدر وزير التخطيط التنموي واإلحصاء القرار رقم ( )21لسنة  2015بإنشاء أقسام بالوحدات اإلدارية التي
تتألف منها وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وتعيين اختصاصاتها

ً
واستنادا للمادة ( )46من هذا القرار :
تتألف إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات الوطنية من األقسام التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

قسم الحسابات الوطنية .
قسم اإلحصاءات القطاعية االقتصادية .
قسم األسعار واألرقام القياسية .
قسم إحصاءات التجارة الخارجية .
قسم سجل املنشآت والتصانيف االقتصادية .

إدارة اإلحصاءات اإلقتصادية واحلسابات الوطنية

مساعد املدير

قسم
احلسابات الوطنية

قسم
اإلحصاءات القطاعية
االقتصادية

قسم
األسعار واألرقام
القياسية

قسم

قسم

إحصاءات التجارة
اخلارجية

سجل املنشآت والتصانيف
االقتصادية

مادة ()47
يختص قسم الحسابات الوطنية بما يلي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إعداد تقديرات ونشر تقارير دورية تختص بالناتج املحلي االجمالي حسب اإلنتاج واإلنفاق والدخل.
ً
هيكلة الحسابات االقتصادية املتكاملة وإعداد الجداول اإلحصائية لنشرة الحسابات الوطنية وفقا لنظام
األمم املتحدة للحسابات الوطنية .
إعداد مصفوفة الحسابات االجتماعية متضمنة جداول املدخالت واملخرجات وجداول العرض
واالستخدام.
رصد مؤشرات أداء االقتصاد الوطني .
إعداد حسابات القطاع الحكومي وقطاع املنظمات غير الربحية واألسر املعيشية .
إعداد ميزان السلع .
تقديم الدعم الفني للجهات املنتجة للبيانات ذات العالقة في القطاعين الحكومي والخاص .
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مادة ()48
يختص قسم اإلحصاءات القطاعية االقتصادية بما يلي :
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

إجراء املسوح االقتصادية الدورية (شهرية وربع سنوية وسنوية) من مختلف القطاعات االقتصادية مثل
(الزراعة  ،التعدين واملحاجر الذي يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي  ،والصناعات التحويلية  ،والتشييد
والبناء  ،وتجارة الجملة والتجزئة  ،والفنادق  ،واملطاعم  ،والنقل واالتصاالت  ،والبنوك والتأمين
والخدمات املالية وخدمات األعمال  ،والعقارات  ،والخدمات االجتماعية والشخصية) .
جمع البيانات االقتصادية من الوزارات والهيلات الحكومية والخاصة .
إدماج اإلحصاءات القطاعية في نظام اإلحصاءات الوطني وتوحيد املفاهيم والتعاريف والتصانيف
اإلحصائية املستخدمة على املستوى الوطني .
تقديم الدعم الفني للعاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية .
إعداد التقارير الفنية املتعلقة باألنشطة االقتصادية املختلفة .
تطوير املؤشرات االقتصادية .
إصدار النشرات القطاعية املتخصصة ملختلف األنشطة االقتصادية بشكل سنوي .

مادة ()49
يختص قسم األسعار واألرقام القياسية بما يلي :
.1

.2
.3
.4
.5

إعداد األرقام القياسية بجميع أنواعها ( الرقم القياس ي للمستهلك  /الرقم القياس ي للمنتج  /الرقم
القياس ي ألسعار مواد البناء والتشييد  /الرقم القياس ي لألراض ي  /الرقم القياس ي لألجور  /الرقم القياس ي
لألألت واملعدات  /الرقم القياس ي للعقارات  /الرقم القياس ي للصادرات والواردات) .
إعداد وتحليل السالسل الزمنية لألرقام القياسية .
تحديث سلة السلع املكونة لألرقام القياسية بمختلف أنواعها مع تحديث سنة األساس .
إعداد التقارير الفنية املتعلقة باألسعار واألرقام القياسية املختلفة .
إصدار نشرة األسعار واألرقام القياسية بشكل سنوي .

مادة ()50
يختص قسم إحصاءات التجارة الخارجية بما يلي :
.1
.2
.3
.4

إعداد إحصاءات التجارة الخارجية (الواردات  ،الصادرات  ،إعادة التصدير) .
إعداد امليزان التجاري .
إعداد التقارير الدورية املتعلقة بإحصاءات التجارة الخارجية .
إصدار نشرة التجارة الخارجية بشكل سنوي .

مادة ()51
يختص قسم سجل املنشآت والتصانيف االقتصادية بما يلي :
 .1إعداد إطار املنشآت االقتصادية .
 .2تحديث وتطوير سجل املنشآت االقتصادية .
 .3تصميم واختيار عينات املنشآت حسب النشاط االقتصادي .
 .4تطوير أدلة اإلحصاءات االقتصادية والتصانيف املستخدمة .
 .5التنسيق مع الجهات املعنية بشأن نظام املعيار الخاص لنشر البيانات .
ً
 .6التحقق من معايير الجودة طبقا لنظام املعيار الخاص لنشر البيانات .
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مادة ()52
ً
ً
على جميع الجهات املختصةٌ ،
كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القرار الذي سيكون نافذا اعتبارا من
تاريخ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
 .4التغريات الرئيسية اليت مت إدخاهلا خالل الفرتة 2016 - 2014

فيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية التي ادخلت على منهجية إعداد كل موضوع على حده :

الحسابات الوطنية






في شهر يونيو  2014تمت مراجعة وتحسين تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي حسب مكونات اإلنفاق ،وذلك
على أساس نتائج دراسة نمط اإلنفاق االستهالكي للسكان املقيمين في التجمعات العمالية الكبيرة.
في شهر يونيو  2015تم تغيير سنة األساس لسلسلة بيانات االسعار الثابتة من عام  2004إلى عام 2013
ُ
واملستخدمة ملعرفة حجم التغيرات ومعدالت النمو.
في شهر يونيو  2016تم عرض الناتج املحلي االجمالي حسب النشاط باستخدام تصنيف جديد يحتوي
على  17مجموعة وذلك ً
وفقا للتصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية – التنقيح
الرابع ( .)ISIC Rev. 4وتم تنفيذ هذا التصنيف بأثر رجعي حتى عام .2011

الرقم القياس ي ألسعار املستهلك







ً
اعتبارا من شهر يناير  ،2015تم تغيير سنة األساس في حساب الرقم القياس ي ألسعار املستهلك من عام
 2006إلى عام  .2013وتم حساب أوزان جديدة وإعداد سلة سلع جديدة.
ً
ن
أيضا تم تغيير املنهجية املعتمدة في حساب الوزن الخاص بمكون إيجار املسكن .وكان "مكو اإليجار" في
الرقم القياس ي ألسعار املستهلك القائم على عام  2006كسنة أساس يضم مبلغا يمثل قيمة اإليجار
املحتسبة للوحدات السكنية التي يشغلها مالكوها ،بينما في الرقم القياس ي القائم على سنة أساس ،2013
تم االستغناء عن هذه القيمة اإليجارية املحتسبة واستبدالها باإلنفاق الفعلي على اإليجار.
اإلنفاق على الترفيه والثقافة يشمل االنفاق في الخارج واملتعلق بالنقل ،والسفر والسياحة
تم عرض الرقم القياس ي ألسعار املستهلك القائم على سنة أساس  2013باستخدام أحدث إصدار
لتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض ( ،)COICOPوالذي يضم  12مجموعة فرعية.

الرقم القياس ي ألسعار املنتج






في أبريل عام  2015تم تغيير سنة أساس حساب الرقم القياس ي ألسعار املنتج من عام  2006إلى عام
 ،2013وتم إصدار سلسلة جديدة لألرقام القياسية ألسعار املنتج بسنة أساس جديدة ()2013=100
للسنوات املمتدة من عام  2011إلى .2014
ً
ً
شملت عملية االنتقال إلى سنة أساس جديدة تغييرا في سلة السلع ،وتغييرا في هيكل ترجيح االوزان
للمؤشر القياس ي ،عالوة على إحداث تغيير في التصنيف.
ُي َّ
صنف الرقم القياس ي ألسعار املنتج الجديد في  15مجموعة فرعية تستخدم التصنيف املركزي للمنتجات
– التنقيح الثاني ( .)CPC Version 2وتندرج جميع أنواع "املكثفات" في مجموعة "التعدين" ،وألغراض
تتعلق بالحسابات القومية تم إدراج بعض املكثفات في مجوعة "الصناعة التحويلية"

إحصاءات التجارة الخارجية السلعية




التغيير الرئيس ي هنا تمثل في تشغيل برنامج "نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي " وهو نظام إلكتروني
يستخدمه التجار ووكالء التخليص الجمركي في تقديم نماذج البيان الجمركي إلى الهيلة العامة للجمارك.
تم ربط وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء إلكترونيا بهذا النظام حيث انه عند نهاية كل شهر تقوم الهيلة
العامة للجمارك بتحميل نسخة احتياطية مللف أوراكل في خادم الشبكة للهيلة على الشبكة الحكومية،
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وبعدها تقوم إدارة نظم املعلومات بوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بتحميل هذا امللف في قاعدة
بيانات التجارة الخارجية ،ثم بعد ذلك يتم تخزينها في ملف مؤقت في نظام أوراكل (.)SIS

املسح االقتصادي السنوي

تم بناء إطار املسح االقتصادي السنوي لعام  2016باستخدام نتائج تعداد املنشآت لعام  2015الذي تم
تنفيذه بالتوازي مع التعداد العام املسبسط للسكان واملساكن واملنشات لعام .2015
وتم ترميز بيانات املسح لعام  2015باستخدام التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة
االقتصادية -التنقيح الرابع ).(ISIC Rev 4





املسح السنوي لالستثمار األجنيي
تم إضافة مواضيع وفقرات جديدة في االستسبيان
 في القسم (" : )5حول االستثمار االجنبي املباشر الى الداخل" تم إضافة قسمين فرعيين (االقسام الفرعية
 1.5و  ) 2.5لتحديد الشركة االم النهائية املسيطرة و/أو املستثمر املباشر الفوري.
 القسم ( : )10تم إضافة فقرة هيكل مجموعة األعمال املحلية ،وذلك لحصر البيانات الخاصة بأعمال
ومشاريع مجموعة الشركات املحلية.
 وعلى صفحة الغالف  :تم إضافة "عدد املوظفين" للمساعدة في تحديد الشركات "الكبيرة" بحسب
التعاريف املستخدمة في املسح االقتصادي السنوي.

مواضيع جديدة
الرقم القياس ي ألسعار اآلالت واملعدات

في يناير  2014بدأ قسم األسعار بنشر الرقم القياس ي ألسعار اآلالت واملعدات على أساس نصف سنوي.
ويهدف هذا املؤشر إلى تقديم قياس ملتوسط التغيرات في أسعار بيع اآلالت واملعدات املصنفة كسلع رأسممالية.
وتم تحديد سنة  2012كسنة أساس للرقم القياس ي ألسعار اآلالت واملعدات.
ً
أنواعمما مختممارة مممن اآلالت واملعممدات التممي يممتم
يغطممي الممرقم القياس م ي ألسممعار اآلالت واملعممدات فممي الوقممت الحممالي
ُ
استيرادها في الدولة ويتم بيعها عبر وكالء محليين .ومن املخطط أن يمتم توسميع همذه التغطيمة لتشممل تمدريجيا
ً
مزيدا من األصناف.

إحصاءات رخص البناء الشهرية

بمدأت وزارة التخطميط التنممموي واإلحصماء فمي ينمماير  2015بإعمداد ونشمر إحصمماءات عمن عمدد رخممص البنماء التممي
ُ
يتم إصدارها شهريا في كل بلدية وذلك من خالل بيانات صحفية ،حيث تعد هذه اإلحصاءات الشهرية مؤشمرا
ً
هاما ملستوى نشاط قطاع البناء و التشييد.

 .5رزنامة مسبقة إلصدار البيانات

يتم إعداد رزنامة مسبقة إلصدار البيانات ويجري تحديثها بانتظام.

 .6قنوات النشر




لإلصدارات السريعة ،يتم نشر جداول موجزة من خالل بيانات صحفية.
ُ
تنشر اإلحصاءات والحسابات التفصيلية في منشورات إدارة اإلحصاءات االقتصادية :النشرات
السنوية ( )10واملجموعة اإلحصائية السنوية.
يتم نشر الجداول اإلحصائية ً
جنبا إلى جنب مع تحليل موجز في منشور ربع سنوي بعنوان "نافذة على
اإلحصاءات االقتصادية في دولة قطر".

 .7الروابط

يمكن الدخول إلى املنشورات واالستسبيانات عبر الروابط التالية:
http://www.mdps.gov.qa/Eng/index.htm
http://www.qalm.gov.qa/
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الفصل الثاني
صحائف البيانات الوصفية املتعلقة باإلحصاءات
االقتصادية اليت تعدها بانتظام
إدارة اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات الوطنية
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صحيفة بيانات وصفية
احلسابات الوطنية السنوية
القسم:
املسؤولية:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

قسم الحسابات الوطنية
إعداد مجاميع وجداول الحسابات الوطنية
أمل يوسف آل ثاني
مارتن بوفيدا
هناء الشمري
نوف الكواري
رقية الكربي

aythani@ mdps.gov.qa
mpoveda@mdps.gov.qa
halshammri@ mdps.gov.qa
nalkuwari@ mdps.gov.qa
ralkurbi@ mdps.gov.qa

 .1مفاهيم وتعاريف
يتم الى حد كبير إتباع املفاهيم والتعاريف والتوصيات الدولية لنظام الحسابات الوطنية  1993الصادر عن األمم
املتحدة إلعداد تقديرات الحسابات الوطنية لدولة قطر ويجري العمل على تطبيق نظام الحسابات الوطنية
 2008وهو النسخة املعدلة لنظام الحسابات الوطنية .1993
في هذا اإلطار تتضمن نشرة إحصاءات الحسابات الوطنية مالحظات بشأن املفاهيم والتعاريف املستخدمة
إلعداد الحسابات الوطنية السنوية.
تتضمن نشرة الحسابات الوطنية لسنة  2015سالسل زمنية للفترة من  2007وحتى  2014حيث تشمل
تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي السنوي حسب النشاط االقتصادي وحسب مكونات االنفاق الى جانب الحسابات
ً
االقتصادية املتكاملة حسب القطاع املؤسس ي بما في ذلك حساب "بقية العالم" وصوال الى حساب صافي
اإلقراض/االقتراض.
 .2النطاق والتغطية
 1.2نطاق البيانات
تشمل الحسابات الوطنية من حيث املبدأ كافة األنشطة االقتصادية التي يقوم بها جميع املتعاملين
املقيمين في قطر وفق حدود اإلنتاج املوضحة في نظام الحسابات الوطنية حيث تشمل كافة أراض ي دولة
قطر بما في ذلك مياهها اإلقليمية.
ّ
ً
ً
يعتبر حجم القطاع غير املنظم في قطر صغيرا نسسبيا وتشمل التقديرات التي يتم إعدادها لهذا القطاع
بشكل أساس ي أنشطة الزراعة والبناء و املواصالت ،وال يتم إجراء أية تعديالت تتعلق باألنشطة غير
امللحوظة أو غير املشروعة.
الوحدة اإلحصائية للمسوحات السنوية والفصلية تسمى "وحدة اإلبال"" وهي عبارة عن خليط بين وحدات
كل من املنشآت واملشاريع.
ويتم نشر تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي السنوي حسب النشاط االقتصادي ومكونات اإلنفاق (باألسعار
الجارية والثابتة) والحسابات املوحدة للدولة وللقطاعات املؤسسية ولبقية العالم وتنشر بإنتظام في نشرة
الحسابات الوطنية وفي املجموعة اإلحصائية السنوية.
 2.2استثناءات الشمول.
تستبعد األنشطة غير املشروعة (مثل الدعارة واملخدرات).
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 3.2األنشطة غير املسجلة.
ال يتم تسجيل األنشطة غير املشروعة (مثل الدعارة واملخدرات).
 .3التصنيف
 1.3القطاعات املؤسسية
يتم تصنيف جميع الوحدات املؤسسية املقيمة ضمن أحد القطاعات املؤسسية التالية:
 .1الشركات املالية.
 .2الشركات غير املالية،
 .3الحكومة العامة
 .4األسر املعيشية.
ً
حاليا يتم تصنيف املؤسسات غير الربحية التي تقدم خدمات لألسر املعيشية ضمن قطاع االسر املعيشية
أما الوحدات املؤسسية التي تقيم بالخارج فهي تشكل باقي العالم
 2.3األنشطة االقتصادية
يتم تصنيف األنشطة اإلقتصادية وفق التصنيف الذي تم تطويره بواسطة دول مجلس التعاون الخليجي
وهو عبارة عن نسخة معدلة من التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الصادر
عن األمم املتحدة (التنقيح الرابع)
ً
ُت ّ
صنف األنشطة االقتصادية على الفلات السبعة عشر الرئيسية التالية وفقا للتصنيف الصناعي الدولي
املوحد:
 .1الزراعة والحراجة وصيد األسماك.
 .2التعدين واستغالل املحاجر.
 .3الصناعة التحويلية.
 .4إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ؛ إمدادات املياه وأنشطة املجاري وإدارة الفضالت واملعالجة.
 .5التشييد.
 .6تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية.
 .7النقل والتخزين.
 .8أنشطة االقامة والخدمات الغذائية.
 .9املعلومات واالتصاالت.
 .10أنشطة املالية وأنشطة التأمين.
 .11األنشطة العقارية.
 .12األنشطة املهنية والعلمية والتقنية؛ أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.
 .13اإلدارة الغامة والضمان اإلجتماعي اإللزامي.
 .14التعليم.
 .15أنشطة الصحة السبشرية والخدمة اإلجتماعية.
 .16الفنون والترفيه والترويح؛ أنشطة الخدمات االخرى.
 .17أنشطة االسر املعيشية كصاحب عمل؛ أنشطة االسر املعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة
إلستعمالها الخاص.
تشمل الخدمات االجتماعية بشكل رئيس ي مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في مجال توفير الخدمات
التعليمية والصحية للسكان .وأدرجت الخدمات التي تقدمها الحكومة في فلة "الخدمات الحكومية".
خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غير مباشرة والرسوم على املستوردات هي عبارة عن تعديالت
ُ
تجرى للحصول على الناتج املحلي اإلجمالي .وجاري العمل على تطبيق التصنيف الدولي املوحد ISIC 4
بحلول منتصف عام .2016
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 .4أسس التسجيل
 1.4التقييم
تقدر قيمة اإلنتا ج والقيمة املضافة بأسعار املنتجين .وقد ثسبت أن من الصعب استخدام التقييم (باألسعار
األساسية) بسسبب صعوبة الحصول على معلومات عن الدعم الضمني.
وتقدر قيمة اإلستخدامات املحلية ( أي اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر املعيشية واإلنفاق االستهالكي
النهائي للحكومة وإجمالي التكوينات الرأسمالية) بأسعار املشتريين .وتقدر قيمة الصادرات و املستوردات
بسعر التسليم على ظهر السفينة (فوب).
 2.4أساس التسجيل
تسجل معظم املعامالت على أساس االستحقاق بإستثناء اآلتي  )1( :املعامالت الحكومية على أساس نقدي
( )2املعامالت مع بقية العالم ( ارقام ميزان املدفوعات) هي على أساس نقدي (باستثناء الصادرات من
السلع التي يتم تسجيلها لحظة مغادرة البضائع البالد).
السنة املحاسسبية بالنسبة للغالبية من الشركات الخاصة هي السنة امليالدية (يناير -ديسمبر) .اعتبارا من
يناير  2016ستتزامن السنة املالية للحكومة العامة مع السنة امليالدية (في السنوات السابقة كانت السنة
املالية للحكومة تبدأ في أول ابريل وتنتهي في نهاية شهر مارس).
 3.4إجراءات حساب املجموع والصافي
تسجل املعامالت بين املنشآت ضمن نفس املؤسسة على أساس إجمالي .وتسجل املعامالت ضمن املنشأة
نفسها على أساس صافي.
 .5طبيعة مصادر البيانات األساسية إلعداد الناتج احمللي اإلمجالي
 1.5تعاريف ونطاق البيانات املصدرية.
طريقة اإلنتاج :يقدر الناتج املحلي اإلجمالي بشكل رئيس ي باستخدام طريقة اإلنتاج وتستند التقديرات
ً
حصرا على نتائج املسح الشامل والبيانات الواردة من الحكومة .واملصدر الرئيس ي
السنوية
لبيانات إعداد تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي السنوي حسب النشاط االقتصادي هو
املسح االقتصادي السنوي الذي يجريه بانتظام قسم اإلحصاءات القطاعية في إدارة
اإلحصاءات االقتصادية والحسابات الوطنية .وينفذ املسح في شهر أبريل من السنة التي
تلي السنة املرجعية ،وتصبح نتائج املسح النهائية متاحة بعد ً 12
شهرا من السنة املرجعية.
ويشمل املسح كافة األنشطة االقتصادية املسوقة غير الزراعية .تتم مراجعة وتدقيق
بيانات املسح بعناية وتجرى بعض التعديالت ملعالجة الشمولية قبل إدراجها في جداول
ً
الحسابات الوطنية .وتشمل تقديرات قطاعات الزراعة والبناء والنقل أيضا تقديرات
ّ
للقطاع غير املنظم.
طريقة اإلنفاق :يوزع إجمالي الناتج املحلي الذي تم الحصول عليه باستخدام طريقة اإلنتاج حسب
مكونات اإلنفاق وتحسب تقديرات مستقلة لإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر املعيشية
واالنفاق االستهالكي النهائي للحكومة وصادرات ومستوردات السلع والخدمات .و ُيحسب
كل يتم
املتبقي كتقديرات إلجمالي تكوين رأس املال بما في ذلك التغييرات في املخزون .وعلى ٍ
التحقق من مصداقية تقديرات إجمالي تكوين رأس املال بإجراء املقارنات الالزمة
مستخدمين في ذلك طريقة تدفق السلع.
طريقة الدخل :يتم توزيع إجمالي الناتج املحلي الذي تم الحصول عليه باستخدام طريقة اإلنتاج الى
مكونات التكلفة الثالث )1( :تعويضات العاملين )2( ،صافي الضرائب بعد خصم الدعم،
( )3فائض التشغيل اإلجمالي.
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جدول العرض واالستخدام :تم إعداد جدول تجريبي للعرض واالستخدام لسنة  ،2010إال أنه تعذر
إعداد جدول متكامل لعدم توفر بيانات تفصيلية حسب املنتجات .ولذلك تم تأكيد
االتساق على املستوى الكلي العام .ويجري العمل التخاذ الخطوات املناسبة لسد تلك
الثغرات في البيانات .وبشكل خاص هناك حاجة إلى تعديل استسبيان املسح االقتصادي
السنوي وإجراء بعض املسوحات املتخصصة .والخطط جارية لتوسيع جدول العرض
واالستخدام في عام  2018للسنة املرجعية 2016
سلسلة الحسابات االقتصادية  :تشمل هذه السلسلة الحسابات االقتصادية املتكاملة وفقا لنظام
الحسابات القومية لسنة  ،1993ابتداء من حساب السلع والخدمات وحتى حساب رأس
املال .يتم نشر سلسلة تلك الحسابات ضمن نشرة الحسابات القومية وذلك لإلقتصاد
ً
الكلي فضال عن القطاعات املؤسسية .تشمل القطاعات املؤسسية ()1االسر املعيشية
واملؤسسات غير الربحية ( )2الحكومة ( )3الشركات املالية ( )4الشركات غير املالية
( )5بقية العالم وبسسبب بعض القصور في البيانات يتم تضمين املؤسسات غير الهادفة
للربح والتي تخدم األسر املعيشية في قطاع االسر املعيشية.
 2.5توقيت البيانات املصدرية.
ً
يتم إصدار نتائج املسوح االقتصادية السنوية بعد نحو  12شهرا من نهاية السنة املرجعية وذلك من خالل
نشرات منفصلة بجانب النشرة السنوية لإلحصاءات اإلقتصادية.
خالل الستة أشهر التالية يعمل معدو الحسابات القومية على إجراء التعديالت الالزمة على تلك النتائج
إلعداد نسخة معدلة لتقديرات الناتج املحلي اإلجمالي السنوي االولية والتي جرى تقديرها من خالل تجميع
التقديرات الربع سنوية .إن هذا التوقيت يحقق متطلبات املعيار الخاص لنشر البيانات.
يتم الحصول على البيانات املتعلقة باملعامالت الحكومية بعد حوالي  6أشهر من انتهاء السنة املالية اضافة
الى بيانات منقحة للثالث سنوات السابقة .في هذا اإلطار توفر وزارة املالية بيانات تفصيلية تتضمن املبالغ
املرصودة في امليزانية والقيم الحقيقية للمعامالت حسب اإلدارات الحكومية بنود امليزانية .في عام2015
وفرت وزارة املالية البيانات في نماذج جديدة ال تلبي اإلحتياجات الالزمة إلعداد الحسابات القومية .ونتيجة
لذلك قامت وزارة التخطيط التنموي واالحصاء بتطوير قالب جديد مقترح لتجميع البيانات الحكومية
العامة الالزمة إلعداد الحسابات القومية وتم عرضه على وزارة املالية .وحتى يوليو  2017ال تزال
املناقشات جارية بشأنه.
أما بيانات املعامالت مع بقية العالم فيتم الحصول عليها بعد  3أشهر من السنة املرجعية من خالل ميزان
املدفوعات الذي يقوم بإعداده مصرف قطر املركزي.
 3.5تقييم البيانات املصدرية
يتم التحقق من صحة البيانات املصدرية على املستوى الكلي من قبل قسم الحسابات الوطنية قبل
إستخدامها .وتساعد املقارنة مع بيانات السنوات السابقة في تحديد القيم املتطرفة وعدم اإلتساق .وتاتي
معظم التعديالت نتيجة لعدم تصنيف بعض األنشطة بصورة صحيحة.
ً
يعتمد اإلطار اإلحصائي للمسح االقتصادي السنوي أساسا على نتائج تعداد املنشآت لعام  2015الذي
أجري بالتزامن مع التعداد املسبسط للسكان واملساكن لسنة  .2015تم جمع املعلومات في التعداد عبر عملية
حصر ميداني فعلي للمنشآت .ولتسهيل عملية جمع املعلومات تم تجميع بعض املنشآت (متعددة األفرع) في
وحدات عد موحدة .ويتم تحديث املعلومات في قائمة هذا اإلطار باستمرار (سنويا) باستخدام املعلومات
التي تم جمعها خالل العمل امليداني.
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وتشمل مصادر البيانات الرئيسية األخرى وزارة املالية التي توفر بيانات عن اإليرادات والنفقات الحكومية
ووزارة البلدية والبيلة التي توفر البيانات املتعلقة بالزراعة .كما أن الوزارات واإلدارات الحكومية األخرى
ومؤسسات الدولة هي ً
أيضا مصادر ّ
مكملة للبيانات.
في عام  2015تم إنشاء قسم جديد بوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء منوط به مسؤولية إنشاء وحفظ
السجل االحصائي لألعمال التجارية وتصنيفها .وذلك من خالل استخدام السجالت اإلدارية املوجودة في كل
من وزارة االقتصاد و التجارة ووزارة الداخلية ووزارة العمل ..الخ.
 .6ممارسات إعداد البيانات
 1.6األساليب اإلحصائية لتقدير الناتج املحلي اإلجمالي
 1.1.6عام  :تتم عملية استنباط تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي بشكل رئيس ي من خالل طريقة اإلنتاج،
ً
ُويحسب على أساس الفرق بين قيمة االنتاج ناقصا قيمة السلع والخدمات املستخدمة في إنتاج
تلك املنتجات (االستهالك الوسيط) وذلك خالل فترة محاسسبية محددة (عادة ما تكون سنة
تقويمية) .وال تسمح هذه الطريقة بتتبع األداء العام لالقتصاد الكلي فحسب بل توفر ً
أيضا بيانات
لتحليل إنتاجية كل نشاط اقتصادي على حدة الى جانب التغيرات في هيكلية االقتصاد .باإلضافة
إلى ذلك فإنها تتيح الفرصة لصناع القرار لتحليل أداء شركات معينة مقارنة بمتوسطات القطاع
ككل.
ونورد فيما يلي تفاصيل تتعلق بمنهحية عملية إعداد الناتج املحلي اإلجمالي حسب النشاط باألسعار الجارية
والثابتة لكل مجموعة نشاط :
 2.1.6الناتج املحلي اإلجمالي حسب النشاط (باألسعار الجارية)
 . 1الزراعة والحراجة وصيد األسماك (الباب ألف من التنقيح الرابع : ) ISIC
يشمل هذا الباب أنشطة زراعة املحاصيل وتربية الحيوانات وصيد األسماك .في العام 2015
بلغت حصة نشاط الزراعة والحراجة وصيد األسماك حوالي  %0.2من إجمالي الناتج املحلي.
الزراعة  :تشكل األراض ي الصالحة للزراعة قرابة  ٪6من املساحة اإلجمالية لدولة قطر .ويتم
تلقي بيانات اإلنتاج املحصود التي تشمل اإلنتاج لإلستهالك الذاتي عالوة على أسعار
باب املزرعة لنحو ً 25
منتجا من وزارة البلدية والبيلة.
صيد األسماك  :تستند تقديرات االنتاج اإلجمالي على املعلومات املقدمة من وزارة البلدية
والبيلة .يتم الحصول على املعلومات الخاصة بكميات األسماك الطازجة من سوق
السمك املحلي .وتحسب قيمة االنتاج اإلجمالي على أساس كمية األسماك الواردة
مضروبة بمتوسط السعر لكل نوع من أنواع األسماك .ويقدر االستهالك الوسيط
باستخدام بعض املعامل الفنية الخاصة بعالقة املدخالت الى املخرجات.
 . 2التعدين واملحاجر(الباب باء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تمتلك قطر احتياطيات من الهيدروكربون تبلغ ما يعادل نحو  185,9مليار برميل نفط مكافئ
مع احتياطيات مؤكدة تتكون من  872تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي و3,1
مليار برميل من النفط الخام و 22,6مليار برميل من املكثفات.
في العام  2015شكلت حصة النفط والغاز ما نسسبته  % 38.6من الناتج املحلي االجمالي
االسمي .يتم تجميع بيانات تفصيلية عن االنتاج واملدخالت من خالل املسح االقتصادي
السنوي.
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 . 3الصناعة التحويلية (الباب جيم من التنقيح الرابع: ) ISIC -
هذه املجموعة الصناعية تشمل التحويل املادي أو الكيميائي للمواد أو العناصر أو املكونات إلى
منتجات جديدة .في العام  2015بلغت حصة الصناعة التحويلية في الناتج املحلي اإلجمالي
حوالي  .٪ 9.7ويتم إعداد تقديرات إجمالي القيمة املضافة لنحو  30مجموعة صناعية .وبما أن
تنظيما ً
ً
جيدا فإنه يتم جمع كافة البيانات
جميع أنشطة الصناعة التحويلية بالدولة منظمة
عبر املسح االقتصادي السنوي .ويساهم تصنيع املنتجات الهيدروكربونية النهائية كالغاز املسال
والبوليمرات وامليثانول عالوة على التوسع في مجموعات صناعية انتاجية أخرى كالحديد
والصلب واأللومنيوم واألسمدة وغيرها يصورة ايجابية في دفع عجلة النمو اإلقتصادي وتنويعه.
 . 4إمدادات الكهرةاء والغاز والبخار ونكييف الهواء؛ إمدادات املياه وأنشطة املجاري وإدارة
الفضالت واملعالجة (األبواب دال وهاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
بلغت مساهمة مجموعة النشاط االقتصادي هذه في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي  ٪0,6في
عام  .2015من خالل املسح االقتصادي السنوي يتم جمع بيانات شاملة من جميع املنشآت
ً
العاملة في هذا النشاط االقتصادي .تقدر قيمة االنتاج لهذا النشاط وفق أسعار املنتجين نظرا
لصعوبة التأكد من القيمة الحقيقية للدعم الضمني.
 . 5البناء والتشييد (الباب واو من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تصنف بيانات هذا النشاط التي يتم جمعها من خالل املسح االقتصادي السنوي حسب
املجموعات الفرعية التالية من التصنيف الدولي لألنشطة اإلقتصادية  :تشييد املباني (القسم
 -)41إنشاءات أعمال الهندسة املدنية (القسم  )42وأنشطة التشييد املتخصصة إذا نفذت
فقط كجزء من عملية التشييد(القسم .)43
يتم تجميع البيانات باستخدام استسبيانين :أحدهما للمنشآت الكبيرة التي يعمل بها  50شخصاً
ً
شخصا .في العام 2015بلغت
فأكثر واألخرى للمنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 50
مساهمة قطاع التشييد في الناتج املحلي اإلجمالي .٪9.6
 . 6تجارة الجملة والتجزئة؛إصالح املركبات ذات املحركات (الباب زاي من التنقيح الرابع: )ISIC -
يتضمن هذا الباب تجارة الجملة والتجزئة ( أي البيع أي تحول في طبيعة السلعة) لكافة أنواع
السلع وتقديم الخدمات املرتبطة بسبيع هذه السلع .يعتبر البيع بالجملة والتجزئة الخطوات
ً
النهائية في عملية توزيع السلع .أيضا يضم هذا الباب أنشطة إصالح السيارات والدراجات
النارية.
بلغت مساهمة هذا النشاط خالل سنة  2015حوالي  %8.8من الناتج املحلي االجمالي .املصادر
الرئيسية للمعلومات هي املسح االقتصادي السنوي و إحصاءات الواردات .يقاس إنتاج تجارة
التوزيع بواسطة إجمالي قيمة هوامش التجارة املحققة على السلع املشتراة إلعادة بيعها .ويضم
ُ
هذا القطاع ً
عددا ً
كبيرا من املنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من عشرة عمال .وتجمع
بيانات املنشآت التي تستخدم عشرة عاملين بصورة شاملة عبر املسح االقتصادي السنوي في
ُ
حين تجمع بيانات املنشآت التي تستخدم أقل من عشرة عن طريق العينة.
 . 7النقل والتخزين (الباب حاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
في سنة 2015بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي  .%2.9يتم
إعداد حسابات اإلنتاج لكل مجموعة فرعية على حدة وهي  )1( :النقل البري ( )2النقل املائي
( )3النقل الجوي ( )4أنشطة الدعم للنقل .واملصادر الرئيسية للمعلومات هي البيانات املالية
للشركات املدرجة في سوق األوراق املالية واملسح االقتصادي السنوي.
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 . 8أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية ( :الباب طاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
يشمل هذا النشاط توفير سكن االقامة القصيرة للزوار واملسافرين االخرين وتوفير الوجبات
الكاملة واملشروبات الصالحة لإلستهالك الفوري.
في سنة  2015بلغت مساهمة هذا النشاط في الناتج املحلي االجمالي حوالي  .% 1.2املصادر
الرئيسية للمعلومات هي املسح االقتصادي السنوي والهيلة العامة للسياحة.
 . 9املعلومات واالتصاالت ( :الباب ياء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
يشمل هذا النشاط إنتاج وتوزيع املعلومات واملنتجات الثقافية وتوفير وسائل بث أو توزيغ هذه
ً
املنتجات فضال عن البيانات أواالتصاالت وأنشطة تكنولوجيا املعلومات ومعالجة البيانات
وأنشطة خدمات املعلومات األخرى .في سنة  2015بلغت مساهمة هذا النشاط في الناتج املحلي
االجمالي حوالي  .% 1.6املصادر الرئيسية لبيانات هذا النشاط تتمثل في املسح االقتصادي
السنوي والبيانات املالية للشركات التي تتوفر من خالل سوق األوراق املالية.
 . 10األنشطة املالية وأنشطة التأمين ( :الباب كاف من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تشمل هذه املجموعة من األنشطة مخرجات املصارف (الوساطة املالية) والتأمين .في سنة
 2015بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي  . % 8.2تتكون مخرجات
املصارف من مكونين :رسوم صريحة ورسوم ضمنية تعرف بإسم "الخدمات املالية املقاسة
ً
رسوما على خدمات
بصورة غير مباشرة" فالعديد من الوسطاء املاليين ال يفرضون صراحة
الوساطة التي يقدمونها لعمالئهم .تقدر قيمة هذا االنتاج بشكل عير مباشر من خالل "الخدمات
املالية املقاسة بصورة غير مباشرة" التي يتم الحصول من خالل الفرق بين الفوائد املقبوضة
على قروض العمالء والفوائد املدفوعة على الودائع.
املصدر الرئيس ي للمعلومات هو البيانات املالية للمصارف التجارية وبيانات الودائع والقروض
التي يقوم بنشرها مصرف قطر املركزي.
 . 11األنشطة العقارية ( :الباب الم من التنقيح الرابع: ) ISIC -
يشمل هذا النشاط املؤجرين والوكالء و/أو الوسطاء في واحد أو أكثر مما يلي  :بيع أو شراء
العقارات وتأجير العقارات وتوفير الخدمات العقارية االخرى مثل تقييم العقارات أو أنشطة
وكالء حسابات الضمان العقارية .يمكن أن يتم تنفيذ أنشطة هذا القطاع على املمتلكات
العقارية الخاصة أو املؤجرة كما يمكن أن تتم على أساس رسوم أو عقود.
في سنة  2015بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي . % 6.4
املصدر الرئيس ي لبيانات هذا النشاط تتمثل في املسح االقتصادي السنوي .تستند تقديرات
القيمة اإليجارية املحتسبة للمساكن التي يسكنها مالكوها إلى املعلومات التي تم جمعها عبر
مسح دخل وإنفاق األسرة .2013/2012
 .12األنشطة املهنية والعلمية والتقنية؛ أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم (األبواب ميم
ونون من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تتضمن هذه األبواب األنشطة املهنية والعلمية والتقنية املتخصصة .وتتطلب هذه األنشطة
درجة عالية من التدريب وجعل املعرفة واملهارات املتخصصة متاحة للمستخدمين.
في عام  2015بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي. % 3.2
املصدر الرئيس ي لبيانات هذا النشاط هو املسح االقتصادي السنوي.
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 .13اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي (الباب سين من التنقيح الرابع: ) ISIC -
يشمل هذا الباب األنشطة ذات الطابع الحكومي التي تقوم بها اإلدارة العامة ويشمل ذلك سن
القوانين والتشريعات وتفسيرها القضائي فضال عن إدارة البرامج القائمة على أساسها وكذلك
األنشطة التشريعية والضرائب والنظام العام والسالمة وخدمات الهجرة والشؤون الخارجية
وإدارة البرامج الحكومية .ويشمل هذا الباب أيضا أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي.
في عام  2015بلغت مساهمة هذا النشاط في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي .% 3.2
املصدر الرئيس ي للبيانات هو ميزانية الحكومة التي تردت من وزارة املالية.
 . 14التعليم (الباب عين من التنقيح الرابع: ) ISIC -
يشمل هذا النشاط التعليم من قبل املؤسسات املختلفة في النظام املدرس ي العادي
بمستوياته املختلفة وكذلك تعليم الكبار وبرامج محو األمية الخ كذلك يشمل املدارس
واألكاديميات العسكرية ومدارس السجون الخ حسب مستويات كل منها .ويشمل الباب
التعليم العام وكذلك التعليم الخاص.
في عام  2015بلغت مساهمة هذا النشاط في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي .% 1.8
املصادر الرئيسية للبيانات تتمثل في املسح االقتصادي السنوي وميزانية الحكومة .
 .15أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية (الباب فاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
ً
يشمل هذا الباب مجموعة واسعة من األنشطة بدءا من الرعاية الصحية املقدمة من قبل
ً
أطباء ّ
مدربون في املستشفيات وغيرها من املرافق إمتدادا الى الرعاية املنزلية التي تنطوي على
درجة كبيرة من أنشطة الرعاية الصحية وكذلك أنشطة العمل االجتماعي دون أي تدخل من
جانب املهنيين في مجال الرعاية الصحية.
في عام  2015كانت مساهمة هذا النشاط في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي ٪1.8
ملصادر الرئيسية للبيانات هي املسح االقتصادي السنوي وميزانية الحكومة.
 .16الفنون والترفيه والترويح؛ أنشطة الخدمات األخرى (االبواب صاد وقاف من التنقيح الرابع: )ISIC -
هذا النشاط يجمع بابين من أبواب التنقيح الرابع للتصنيف املوحد لألنشطة :االول الفنون
والترفيه والترويح ويشمل مجموعة واسعة من األنشطة التي تلبي االحتياجات الثقافية
والترفيهية املتنوعة للجمهور بما في ذلك أداء العروض الحية وتشغيل مواقع املتاحف والعاب
القمار واألنشطة الرياضية والترفيهية .والثاني انشطة الخدمات االخرى ويشمل أنشطة
املنظمات ذات العضوية وإصالح أجهزة الحاسوب واألجهزة الشخصية واملنزلية كما يشمل
مجموعة متنوعة من الخدمات الشخصية غير املشمولة في أي موضع آخر من هذا التصنيف.
املصادر الرئيسية للبيانات هي املسح االقتصادي السنوي وميزانية الحكومة.
في عام  2015بلغت مساهمة هذا النشاط في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي ٪ 1.3
ُ
ُ
ً
 .17أنشطة األسر املعيشية التي تستخدم أفرادا؛ وأنشطة األسر املعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير
َّ
مميزة الستعمالها الخاص (الباب راء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
ً
يشمل هذا الباب أنشطة االسر املعيشية التي تستخدم أفرادا للعمل املنزلي مثل الخدم
والطباخين ومقدمي الطعام والغساالت والجنائنية والبوابين ُ
والسياس والسائقين واملشرفين
واملربيات وجليسات االطفال واملعلمين والسكرتيرات ..الخ
يتم إحتساب قيمة هذه الخدمات فقط عن طريق قيمة التعويضات املدفوعة لهؤالء العاملين.
ومصادر البيانات هي مسح دخل وإنفاق االسرة ومسح القوى العاملة.
في عام  2015بلغت مساهمة هذا النشاط في الناتج املحلي اإلجمالي حوالي ٪ 0.6
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 3.1.6الناتج املحلي اإلجمالي حسب النشاط (باألسعار الثابتة).
املنهجية املستخدمة لتقدير الناتج املحلي االجمالي باألسعار الثابتة هي مزيج من تقنيات اإلستقراء
ً
والتكميش :يتضمن اإلستقراء تحريك تقديرات سنة األساس وفقا ملؤشرات الججم التي حرى
ً
خصيصا .وتتطلب عملية التكميش توفر مؤشرات األسعار املناسبة (مثل مؤشر أسعار
إعدادها
املستهلك ومؤشر أسعار املنتجين واألجور ...الخ) لتكميش قيم السعر الجاري.
ً
حاليا ال يستخدم املؤشر العام ألسعار املنتجين ً
كثيرا ألنه يحتوي على مزيج من أسعار قيمة الوحدة.
بالنسبة لقطاع الخدمات تستخدم مكونات مؤشر أسعار املستهلك ذات الصلة كمعامل تكميش في
ظل عدم وجود مؤشر لألجور أو غيرها من مؤشرات الججم املناسبة .سنة األساس ملؤشر أسعار
املستهلك ومؤشر أسعار املنتج هي سنة  .2013هنالك خطة جارية إلعداد مؤشر ربعي لإلنتاج
الصناعي (يشمل التعدين واملحاجر ،الصناعة التحويلية ،إمدادات الكهرباء والغاز والبخار ونكييف
الهواء؛ إمدادات املياه وأنشطة املجاري وإدارة الفضالت واملعالجة) ومؤشرات شهرية ألسعار كل من
الصادرات والواردات
تم اعداد تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ( بأسعار  )2013عبر مزيج من ثالثة طرق
ً
هي )1( :استقراء التقديرات باألسعار الجارية لعام  2013لألنشطة االقتصادية الرئيسية وفقا
ً
خصيصا في املقام األول لقطاعي التعدين والصناعة التحويلية
ملؤشرات الججم التي جرى إعدادها
ً
( )2تكميش قيمة التقديرات باألسعار الجارية وفقا ملكونات ملؤشري أسعار املستهلك وأسعار
املنتجين ذات الصلة لبعض األنشطة االقتصادية ( )3التكميش بمعامل تكميش األسعار الضمنية
املشتقة من الحسابات القومية لألنشطة االقتصادية األخرى.
يتم إستقراء الخدمات املالية املقاسة بصورة غير مباشرة بإستخدام مؤشرات مبنية على القيمة
املكمشة لقروض وودائع املصارف التجارية.
ً
ويتم إستقراء القيمة اإليجارية املحتسبة وفقا للنمو السكاني.
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ملخص املؤشرات املستخدمة للوصول إلى مقاييس الحجم
التنقيح الرابع
األبوا

الف
باء
جيم

التنقيح الرابع
األقسام

01-03

زاي
حاء
طاء
ياء
كاف
الم
ميم +نون
سين
عين
فاء

مؤشر أسعار املستهلك  -الغذاء

05-09

التعدين واستغالل املحاجر

ضمنية

مؤشر الحجم للنفط والغاز

10-33

الصناعة التحويلية

ضمنية

مؤشر الحجم لسلع الصناعة
التحويلية

35-39

إمدادات الكهرةاء والغاز والبخار
وتكييف الهواء ،
إمدادات املياه وأنشطة الصرف وإدارة
النفايات ومعالجتها

41-43

التشييد

45-47

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات
ذات املحركات والدراجات النارية

49-53

النقل والتخزين

55-56

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

58-63

املعلومات واالتصاالت

64-66

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

دال +هاء

واو

النشاط

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

معامل تكميش األسعار

احلجم

68
69-82

84
85
86-88

صاد+قاف
90-96

راء
97-98

مؤشر أسعار املنتج للكهرةاء واملاء

تكميش

بنود مؤشر أسعار املنتج ذات الصلة
بالتشييد

تكميش

ضمنية

مؤشر الحجم للمبيعات
املكمشةحسب مؤشر أسعار
املستهلك للسلع

مؤشر أسعار املستهلك -النقل

تكميش

مؤشر اسعار املستهلك /االقامة مؤشر اسعار
املستهلك  /انشطة الخدمات الغذائية

تكميش

مؤشر اسعار املستهلك /االتصاالت

تكميش

ضمنية

مؤشر حجم القروض والودائع
املكمشة

مؤشر اسعار املستهلك /االيجار

تكميش

مؤشر اسعار املستهلك  /سلع وخدمات
متنوعة

نكميش

مؤشر اسعار املستهلك  /البنود املتعلقة
بالخدمات االجتماعية

تكميش

مؤشر اسعار املستهلك  /التعليم

تكميش

األنشطة العقارية
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية،
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات
الدعم
اإلدارة العامة والضمان االجتماعي
االلزامي
التعليم
األنشطة في مجال صحة اإلنسان
والعمل االجتماعي
الفنون والترفيه والترويح ،وانشطة
الخدمات االخرى
ُ
أنشطة األسر املعيشية التي تستخدم
ً
أفرادا؛
ُ
وأنشطة األسر املعيشية في إنتاج سلع
وخدمات غير َّ
مميزة الستعمالها الخاص
الخدمات املالية املقاسة بصورة غير
مباشرة
رسوم االستيراد

مؤشر اسعار املستهلك  /العناية والخدمات
الطبية
مؤشر أسعار املستهلك /التسلية والترفيه
والثقافة
مؤشر أسعار املستهلك  /السلع الثمينة
والسلع غير املصنفة في موضع اخر

تكميش

تكميش

مؤشر اسعار املستهلك  /خدمات االسر
املعيشية

تكميش

ضمنية

مؤشر حجم القروض والودائع
املكمشة

مؤشر اسعار املستهلك و مؤشر اسعار املنتج

تكميش
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 .7نشر البيانات
 1.7العرض اإلحصائي
يتم توفير إحصاءات مفصلة في املنشور السنوي "نشرة الحسابات القومية".
ولتحقيق التوازن بين توقيت نشر البيانات والجودة ً
غالبا ما تقدر اإلحصاءات املتعلقة بالفترة األخيرة
باستخدام بعض االفتراضات .يستخدم مصطلح " أولية" لوصف اإلصدار األول من أي سلسلة بيانات،
و"مراجعة" لوصف اإلصدارات الالحقة قبل التعديل النهائي.
ً
تنشر سالسل زمنية لتقديرات الناتج املحلي اإلجمالي السنوي حسب النشاط بدءا من  1980في موقع قطر
لتبادل املعلومات (قلم) .QLAM
 2-7وسائط وأشكال النشر
توجد قائمة باملنشورات على موقع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء :
http://www.mdps.gov.qa/
http://www.qix.gov.qa/

 .8جوانب أخرى
 1.8التحديات
 يتعين على أي بلد ما تتبع مسار إنتاجه من السلع والخدمات شأنه في ذلك شأن أي عمل آخر .وفي هذا
السياق يتمثل التحدي في تتبع مسار التنمية السريعةالتي تشهدها دولة قطر خاصة في ظل عدم توفر
سجل إحصائي حديث لألعمال التجارية يضم كافة املنشآت
 كما يشكل التصنيف السليم للشركات(وحدات اإلبال") مع املنشآت متعددة الكيانات /االنشطة تحدياً
آخر.
 إنتاج املنتجات املعقدة على نحو متزايد يجعل قياس االنتاج واألداء االقتصادي أكثر صعوبة في بعض
املجموعات القطاعية ،فزيادة االنتاج هنا مسألة متعلقة بزيادة الجودة أكثر منها بالكمية .وبالتالي فإن
ً
ً
تحديا كبيرا.
معرفةتغير الجودة يشكل
ً
تحديا آخر.
 يشكل قياس االقتصاد املتنامي القائم على املعرفة بشكل رئيس ي في قطاع الخدمات
ً
 أيضا من التحديات األخرى وجود العديد من املنتجات ذات الجودة املعقدة واملتعددة األبعاد والتي
تخضع للتغير السريع.
 2.8خطط مستقبلية
في قسم الحسابات الوطنية:
 إنتاج كافة الجداول لتلبية متطلبات الحد األدنى من البيانات ( )MRDSالتي قامت بتحديدها شعبة
اإلحصاء في األمم املتحدة
 إعداد جدول عرض واستخدام للسنة املرجعية .2016
 تنفيذ أقص ى حد ممكن من التوصيات الدولية لنظام الحسابات الوطنية 2008
في أقسام أخرى في إدارة اإلحصاءات االقتصادية:
 تنفيذ التوصيات الدولية للتصنيف الصناعي الدولي املوحد )IRIS( 2008
 إعادة هندسة منهجية جمع البيانات الدورية
 مراجعة وإعادة تصميم إستبانات املسح االقتصادي السنوي واملسح االقتصادي ربع السنوي
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 إعداد ونشر مؤشر اإلنتاج الصناعي ومؤشرات أسعار جديدة وغيرها من اإلحصاءات واملؤشرات قصيرة
املدى
 تعيين موظفين إحصائيين إضافيين ملواجهة الزيادة في حجم العمل
 بناء القدرات عبر التدريب املستمر أثناء العمل
 3.8اإلنجازات الرئيسية مقارنة بالبيانات الوصفية السابقة (سبتمبر )2014
 في مايو عام  2013أجريت دراسة نمط اإلنفاق االستهالكي للسكان الذين يعيشون في التجمعات
العمالية الكبيرة واستخدمت لتحسين تقديرات اإلنفاق االستهالكي لألسر.
 تعديل سنة االساس لسلسلة االسعار الثابتة من سنة االساس  2004إلى سنة االساس .2013
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جداول عرض واستخدام جتريبية  – 2010دراسة حالة
 .1مقدمة
تقع مسؤولية إعداد الحسابات القومية للدولة على عاتق إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات الوطنية
ويوص ي نظام الحسابات القومية باستخدام إطار جدول العرض واالستخدام لتقدير الناتج املحلي اإلجمالي.
يتطلب إعداد جدول العرض واالستخدام تقديرات مستقلة للناتج املحلي اإلجمالي باستخدام طريقتي اإلنتاج و
اإلنفاق.
في سنة  2011جرت محاولة إلعداد جدول عرض واستخدام تجريبي للسنة املرجعية  2010باالستفادة من كافة
البيانات املتوفرة .وكما هو معلوم فإن عملية إعداد جدول العرض واالستخدام تتطلب توفر بيانات مفصلة
ً
وشاملة من مجموعة واسعة من املصادر .ونظرا لعدم إجراء أي عمل ميداني لجمع معلومات إضافية الزمة
إلستيفاء كافة خاليا الجدول لم يكن من املمكن إنتاج جدول عرض وإستخدام بتفاصيل كبيرة.
 .2تنبيه للمستخدمني
ً
ً
منتجا و 8مجموعات صناعية فقط في مصفوفة
نظرا لوجود قيود رئيسية في البيانات فقد أمكن إظهار 15
جدول العرض واالستخدام لسنة  .2010وتم إعتبار جدول العرض واالستخدام أداة تشخيصية تسلط الضوء
على املجاالت التي يجب تعزيزها للمساعدة في إعداد جدول عرض واستخدام شامل ومفصل يشتمل على أكثر
ً
من  100صف و 50عمود .ونظرا لعدم توفر املعلومات فإنه لم يتم إعداد مصفوفات لكل من الواردات
واالستثمارات والهوامش والضرائب.
 .3مصادر البيانات
استخدمت مصادر البيانات التالية:
 املسح االقتصادي السنوي لعام .2010
 املوازانة العامة للحكومة .2011/2010
 ميزان املدفوعات لعام .2010
 اإلحصائيات الدولية للسلع لعام .2010
 مسح دخل وإنفاق األسرة .2007/2006
 النشرة السنوية ألسعار السلع الزراعية لعام .2010
 .4جدول العرض
يوفر لنا جدول العرض إجابة على أحد التساؤالت األساسية التي تدور في أذهاننا يتعلق بأرقام الحسابات القومية
ً
وهو" :من ينتج ماذا؟" .يتم إعداد جدول العرض وفقا ألسعار املنتج وهو يتألف من مصفوفتين فرعييتين هما:
ً
جدول اإلنتاج املحلي وجدول الواردات .وتشمل جداول التقييم معلومات عن الضرائب مطروحا منها الدعم على
املنتجات وهوامش التجارة وهوامش النقل .وتسمح جداول التقييم هذه بالتحول من إجمالي العرض بأسعار
املنتج إلى إجمالي العرض بأسعار املشترين .ويوضح جدول العرض قيمة السلع والخدمات حسب املنتج وحسب
نوع املورد ويميز بين العرض املحلي (مصفوفة اإلنتاج) والعرض الخارجي (الواردات) .في ظل عدم وجود بيانات عن
الواردات حسب املستورد ،لم يكن باالمكان إعداد "مصفوفة الواردات".
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 .5جدول االستخدام
ً
يتم إعداد جدول االستخدام وفقا ألسعار املشترين .ويتكون من ثالث مصفوفات فرعية  :مصفوفة االستهالك
الوسيط ومصفوفة االستهالك النهائي وجدول القيمة املضافة .توضح مصفوفة االستهالك الوسيط مدخالت
السلع والخدمات كمستلزمات لإلنتاج في كل صناعة وتوفر إجابات عن السؤال الخاص بم " :كيف تنتج السلع
والخدمات؟ " .ويجري إعداد جدول االستخدامات النهائية بأسعار املشترين وفلات االستخدامات النهائية هي
اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر املعيشية واإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة وإجمالي تكوين رأس املال الثابت،
والتغير في املخزون وصادرات السلع والخدمات .ويوضح هذا الجدول الهدف الذي يتم من أجله إنتاج السلع
ً
والخدمات .أخيرا يوضح جدول القيمة املضافة بأسعار املنتج مكونات القيمة املضافة أي أجور العاملين وفائض
التشغيل اإلجمالي حسب نوع الصناعة.
 .6االتساق الداخلي
إن الهدف من جدول العرض واالستخدام هو ضمان اإلتساق والتماسك الرقمي الداخلي بين العرض
واالستخدامات أي بين طريقة اإلنتاج وطريقة اإلنفاق .من حيث املبدأ يجب أن تظهر كالهما القيمة نفسها
ملستوى الناتج املحلي اإلجمالي.
على املستوى الكلي وبعد حساب صافي بعض املعامالت تم تحقيق االتساق التالي لسنة .2010
طريقة اإلنتاج
+
=
+
=

القيمة اإلجمالية لإلنتاج بأسعار املنتج
االستهالك الوسيط بأسعار املشتريين
إجمالي القيمة املضافة بأسعار املنتجين
الضرائب على املنتجات
الناتج املحلي اإلجمالي بأسعار السوق

642,511
190,858
451,652
3,793
455,445

طريقة اإلنفاق
+
+
+
+
+
=

استهالك األسر املعيشية
استهالك الحكومة
إجمالي تكوين رأس املال الثابت
التغير في املخزون *
صادرات السلع والخدمات
مستوردات السلع والخدمات
الناتج املحلي اإلجمالي بأسعار السوق

75,839
66,144
133,765
4,599
283,270
108,171
455,455

* يتضمن فروقات إحصائية

 .7خامتة
يتماش ى مستوى الناتج املحلي اإلجمالي لعام  2010الذي نشر في نشرة الحسابات القومية في أبريل  2013مع
املجاميع التي تم الحصول عليها باستخدام إطار جدول العرض واالستخدام.
ينظر إلى جدول العرض واالستخدام التجريبي  2010بإعتباره دراسة حالة ،وذلك بسسبب القيود الكبيرة بشأن
البيانات حيث أن مسوحات واستسبيانات إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات الوطنية الحالية ليست
مصممة لتلبية متطلبات جدول العرض واالستخدام من البيانات .ومع ذلك أثبتت هذه املمارسة والتجربة أنها
أداة تدريسبية جيدة من أجل  )1( :التحقق من صحة االفتراضات فيما يتعلق بنسب املدخالت الى املخرجات)2( ،
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صقل وجهات النظر بشأن اتساق متغيرات االقتصاد الكلي )3( ،تسليط الضوء على مفهوم الوحدات اإلحصائية
وفهم أهمية التصنيف الصحيح للوحدات واملنتجات.
ً
استنادا إلى الدروس املستفادة من جدول العرض واالستخدام االستكشافي هذا اتخذت وزارة التخطيط
التنموي واإلحصاء خطوات لتحسين وتعزيز البنية التحتية اإلحصائية على النحو التالي :
 العمل على إنشاء سجل إحصائي لألعمال .إلى جانب توفير إطار ألخذ العينات سيساعد هذا السجل على
تحديد كافة الشركات متعددة املنشآت والفروع والوحدات التابعة والوحدات املساعدة والشركات القابضة
ووحدات اإلنتاج املتجانسة  ...الخ.
 مراجعة كافة استسبيانات املسح االقتصادي السنوي ملوائمة وتنسيق املفاهيم وتضمين تصنيف للمنتجات
ينسجم مع نظام الحسابات القومية لعام  2008والتوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية ( IRIS
. )2008
 اتخاذ الترتيبات الالزمة لجمع بيانات تفصيلية عن املخرجات واملدخالت الالزمة لجدول العرض واالستخدام
من جميع املساهمين الكبار في الناتج املحلي اإلجمالي.
 إجراء مسح لهامش التجارة ملعرفة قنوات التوزيع التجاري مع معدل هوامش كل منها حسب املنتجات ،بما
يتفق مع التوصيات الدولية بشأن إحصاءات تجارة التوزيع (. )IRDTS 2008
 العمل بشكل وثيق مع موظفي وزارة املالية ووزارة االقتصاد والتجارة لوضع قائمة بجميع الوحدات العاملة
خرج نطاق املوازنة العامة وكذلك إنشاء تصنيف وطني للمنتجات قائم على  ،CPC 2.0وتطبيق نظام
إحصاءات املالية الحكومية (.)GFS2001
 مواءمة وإتساق بيانات العمالة من مسوح القوى العاملة.
 إجراء مسوح ميزان املدفوعات بالشراكة مع مصرف قطر املركزي لجمع معلومات عن التجارة الدولية في
الخدمات.
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إسرتاتيجية إدارة اإلحصاءات اإلقتصادية واحلسابات الوطنية لتنفيذ نظام احلسابات الوطنية 2008
(كما يف فرباير )2016
في مارس  2001حدد فريق العمل املشترك املعني بالحسابات الوطنية وبموافقة من شعبة اإلحصاءات في األمم
املتحدة ،الحد األدنى من مجموعة البيانات املطلوبة ( )MRDSكأداة لتقييم نطاق تنفيذ الحسابات الوطنية الخاصة
بنظام الحسابات الوطنية  .1993سوف يتم إستخدام مجموعة الحد االدنى للبيانات لعام  2001كمعيار لتقييم
الوضع الراهن لتنفيذ نظام الحسابات الوطنية  ،1993وبالتالي لتصميم استراتيجية لتنفيذ نظام الحسابات الوطنية
 2008باستخدام نهج مرحلي .هناك بعدان سوف يؤخذان بعين االعتبار لبلو" هذه األهداف( :أ) تغطية الحسابات،
(ب) االلتزام املفاهيمي بنظام الحسابات الوطنية لعام  2008وقضايا الجودة .وسيتم تناول هذين البعدين على
مراحل :
ً
املرحلة " :1تغطية مجموعة الحسابات وفقا ملعيار الحد األدنى من مجموعة البيانات لعام "2001
املرحلة  " :2االلتزام املفاهيمي بنظام الحسابات الوطنية لعام  2008وقضايا الجودة"
املرحلة األوىل  -تغطية احلسابات
ً
من حيث الحسابات وفقا للحد األدنى من مجموعة البيانات فإنه يتعين على إدارة اإلحصاءات االقتصادية
والحسابات الوطنية إعداد الجداول الثالثة اإلضافية التالية  )1( :مكونات القيمة املضافة السنوية (تعويضات
العاملين والضرائب وإجمالي فائض التشغيل) حسب النشاط باألسعار الجارية )2( ،البيانات السنوية للعمالة
حسب النشاط ( )3الحسابات الربع سنوية لالقتصاد ككل (حتى صافي اإلقراض/صافي اإلقتراض) .الجدول ()1
ً
يوفر ملخصا لخطة العمل.
الجدول  :1املرحلة األولى
األهداف

األهداف الفرعية
( )1مكونات القيمة
املضافة حسب القطاع،
باألسعار الجارية

تلبية معيار الحد األدنى من مجموعة البيانات املطلوةة

( )2العمالة حسب
القطاع

العمل الداخلي ( بقسم
الحسابات الوطنية)
جمع مكونات إجمالي القيمة
املضافة من نظام أوراكل
وقاعدة بيانات وزارة املالية
ومصادر إحصائية أخرى.
دراسة نظرية لضمان
االتساق بين بيانات العمالة
في املسح االقتصادي السنوي
ومسح القوى العاملة

العمل الخارجي

اإلطار الزمني

التأثير

توفير الرواتب الحكومية املدفوعة
بتفاصيل االنشطة االقتصادية من
قبل وزارة املالية

سيتم تحديده
من قبل
الجهة املعنية

تلبية معيار الحد
األدنى من مجموعة
البيانات املطلوبة

ينسق قسم اإلحصاءات القطاعية في
إدارة اإلحصاءات االقتصادية مع
إدارة االحصاءات االجتماعية
املسؤولة عن العمالة حسب النشاط

بحلول فبراير
2017

تلبية معيار الحد
األدنى من مجموعة
البيانات املطلوبة

تقدير اإلنفاق االستهالكي
الفصلي لألسر املعيشية

توفير معدالت النمو السكاني الفصلية
من قبل اإلدارة االجتماعية الستقراء
اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية

منجز

تقدير اإلنفاق االستهالكي
الفصلي للحكومة

الطلب من وزارة املالية إعداد تقارير
فصلية باتباع توصية إحصاءات
املالية الحكومية إلنتاج أرقام جيدة
لالستهالك الحكومي.

( )3الحسابات الفصلية
لالقتصاد ككل (حتى
صافي اإلقراض
/االقتراض)
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تلبية معيار الحد
األدنى من مجموعة
البيانات املطلوبة
والناتج املحلي
اإلجمالي الفصلي
حسب اإلنفاق
تلبية معيار الحد
األدنى من مجموعة
البيانات املطلوبة
والناتج املحلي
اإلجمالي الفصلي
حسب اإلنفاق
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املرحلة الثانية  -اإللتزام املفاهيمي بنظام احلسابات الوطنية  2008وقطايا اجلودة
سيتم إنجاز هذه املرحلة باستخدام إطار جدول العرض واالستخدام .ويعتبر توفر بيانات عالية الجودة ومصادر
بيانات أولية تفصيلية أحد املعوقات الرئيسية إلنتاج جداول الحد األدنى من مجموعة البيانات املطلوبة التز ًاما
بمفاهيم نظام الحسابات الوطنية  .2008وهنالك سلسلة من األعمال التي ينبغي القيام بها من أجل بناء جدول
العرض واالستخدام للعام  2016بحلول يوليو عام .2018
وينبغي إنجاز كافة األعمال املذكورة في الجدول  2ليتسنى لنا بدء العمل في اعداد جدول العرض واالستخدام
لعام .2016
الجدول  :2املرحلة الثانية
األهداف

األهداف الفرعية

العمل الداخلي (ضمن قسم
الحسابات الوطنية)

العمل الخارجي

( )1تنفيذ التصنيف الصناعي
الدولي املوحد تنقيح 4.0

التنسيق مع قسم اإلحصاءات القطاعية
لالنتقال من التصنيف الصناعي الدولي
املوحد تنقيح  3.1إلى التصنيف الصناعي
الدولي املوحد تنقيحل 4.0

يقدم قسم اإلحصاءات القطاعية
استراتيجيته للتحول إلى التصنيف الصناعي
الدولي املوحد 4.0

( )2تخصيص الخدمات
املالية املقاسة بصورة غير
مباشرة

إجراء دراسة مكتسبية بمجرد الحصول
على البيانات من مصرف قطر املركزي

( )2تخصيص التأمين

إجراء دراسة مكتسبية بمجرد الحصول
على البيانات من مصرف قطر املركزي

اإللتزام املفاهيمي بنظام الحسابات الوطنية  2008وتحسين جودة البيانات

( )3إجمالي تكوين رأس املال
حسب امللكية وحسب نوع
األصل

( )4استهالك رأس املال
الثابت

مساعدة وزارة املالية في توزيع اإلنفاق
الرأسمالي إلى أصول غير مالية مختلفة،
ومساعدة قسم اإلحصاءات القطاعية في
تحسين األساليب اإلحصائية للحصول
على إجمالي تكوين رأس املال في املسح
االقتصادي السنوي
إجراء دراسة مكتسبية.
تعيين خبير/مهندس لفترة قصيرة
لتصميم مشروع تقدير االهتالكات
حسب نوع األصول.

( )5إدخال البحث والتطوير
في تقديرات الحسابات
الوطنية

( )6التقييم باألسعار
األساسية

الطلب من املصرف املركزي تزويد إدارة
اإلحصاءات االقتصادية بالفائدة على
القروض ورصيد القروض والفائدة على
الودائع ورصيد الودائع حسب القطاع
املؤسس ي
الطلب من املصرف املركزي تزويدنا بقيم
األقساط املستلمة واملطالبات املدفوعة
حسب القطاع املؤسس ي
تطبق وزارة املالية دليل إحصاءات مالية
الحكومة  .2001وتوظف إدارة اإلحصاءات
االقتصادية ً
خبيرا ملراجعة عملية جمع
البيانات والتصنيف وأخذ العينات ومراجعة
البيانات وتدقيقها ومعالجتها وإعادة تصميم
استسبيانات املسح االقتصادي السنوي.
الطلب من وزارة املالية توفير بيانات إهتالك
رأس املال الثابت

يقوم قسم اإلحصاءات القطاعية بتغيير
استسبيان املسح االقتصادي السنوي لتحديد
االنفاق على البحث والتطوير

العمل بشكل وثيق مع وزارة املالية
لتصنيف الضرائب والدعم

توفر وزارة املالية تفاصيل عن الضرائب
والدعم

التعاون مع قسم سجل املنشاءات وقسم
إنشاء سجل إحصائي للمنشاءات يكون جيد
( )7تحديد الوحدات امللحقة
اإلحصاءات القطاعية لبناء إطار منشاءات
التنظيم وفق التوصيات الدولية
واملؤسسات غير الهادفة للربح
املسح االقتصادي السنوي
تعيين خبير زائر من ذوي الخبرة العملية في
تنفيذ التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات
( )8تعزيز اإلحصاءات األساسية
الصناعية ( .)2008 IRISينبغي أن يراجع الخبير
التعاون مع قسم اإلحصاءات القطاعية
املستخدمة للحصول على
عملية جمع البيانات والتصنيف وأخذ
لتصميم استسبيانات تلبي متطلبات نظام
تقديرات أفضل لإلنتاج
العينات ومراجعة البيانات وتدقيقها
الحسابات الوطنية 2008
واالستهالك الوسيط.
ومعالجتها وإعادة تصميم استبيانات املسح
االقتصادي السنوي.

35

اإلطار
الزمني

التأثير

أنجز

عام
2016

عام
2016

تحسين جودة
الحسابات الوطنية

تحسين جودة
الحسابات الوطنية

عام
2016

تحسين جودة
الحسابات الوطنية

بحلول
عام
2018

تحسين جودة
الحسابات الوطنية

سيتم
تحديده
من قبل
الجهة
املعنية
سيتم
تحديده
من قبل
الجهة
املعنية
جاري
التنفيذ

2018

تحسين جودة
الحسابات الوطنية

تحسين جودة
الحسابات الوطنية
التغطية والتصنيف
القطاعي

الجودة
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( )9مسح املدخالت واملخرجات
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توفير االرشادات الالزمة بشأن تحليل
املدخالت واملخرجات إلى القسم املسؤول
عن إجراء املسح

إنتاج مصفوفة بسيطة ،سنوية ،حسب
( )10تفاصيلي املستوردات حسب التصنيف املركزي للمنتجات ومجموعة
األنشطة (التصنيف الصناعي الدولي
الجهة املستوردة
املوحد)

إنشاء البنية التحتية لبناء جدول العرض واالستخدام لعام 2016

( )11مسح هامش التجارة

التعاون مع فريق مسح هامش التجارة
لتصميم املنهجية

( )12دراسة حول استخدامات
املستوردات

التعاون مع فريق مسح هامش التجارة
لتصميم املنهجية

( )13دراسة حول النمط
االستهالكي للعمال الذين يعيشون
في تجمعات كبيرة2013 ،

استخدام الدراسة لتحسين تقديرات
استهالك األسر املعيشية

( )14تحليل وتوزيع استخدام
الحكومة للسلع والخدمات وفق
التصنيف املركزي للمنتجات
ملستوى الحد الثاني وحسب
التصنيف الوظيفي لإلنفاق
الحكومي

مساعدة وزارة املالية فيما يتعلق
بالتصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف
الوظيفي لإلنفاق الحكومي

( )15املسح السنوي مليزان
املدفوعات املتعلق بالتجارة في
الخدمات
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قيام وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
بتنفيذ ً
مسحا للمدخالت واملخرجات ،وتعين
ً
خبيرا لتنظيم املسح (اإلطار ،العينة،
2018
االستسبيان ،الخ) بالتشاور مع مجموعة من
الخبراء الخارجيين مهندسون/
معماريون/متخصصون في كل نشاط).
يوفر فريق التجارة الخارجية لقسم
الحسابات الوطنية بيانات تفصيلية عن
املستوردات حسب رقم السجل التجاري
السم الحهة املستوردة

سيتم
جداول االستيراد الخاصة
تحديده من
بجدول العرض
قبل الجهة
واالستخدام
املعنية

تجري وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
ً
مسحا لهامش التجارة تحت توجيه من خبير
لديه خبرة مشهود بها في هذا املجال وينبغي
تعيينه لوضع منهجية مالئمة (اإلطار،
2018
التصنيف ،تصميم العينات ،تصميم
االستسبيانات ،دليل إجراءات جمع البيانات،
مراجعة البيانات وتدقيقها ،معالجة
البيانات ،نشر البيانات).
متابعة ملسح هامش التجارة تجري وزارة
ً
التخطيط التنموي واإلحصاء دراسة حول
2018
إطارا ً
استخدامات املستوردات يغطي ً
فرعيا
ملسح هامش التجارة.

استخدام داخلي

هيكل االنتاج لجدول
العرض ودالة اإلنتاج
لجداول االستخدامات
الوسيطة

منجز

جداول هامش التجارة
الخاصة بجدول العرض
واالستخدام وتحسين
حساب اإلنتاج لنشاط
تجارة التوزيع

جداول املستوردات

جدول االستخدام النهائي

قيام وزارة املالية بتزويد وزارة التخطيط
التنموي واإلحصاء بالبيانات املطلوبة بعد
تطبيق نظام معلومات اإلدارة املالية
الحكومية

جدول العرض وجدول
سيتم
تحديده من االستخدامات الوسيطة
قبل الجهة وجدول االستخدامات
النهائية
املعنية

يستخدم مصرف قطر املركزي نتائج املسح
لتحسين أرقام صادرات ومستوردات
الخدمات.

سيتم
تحديده من
قبل الجهة
املعنية

جدول االستخدامات
النهائية
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جدول  : 3الحد األدنى من مجموعة البيانات املطلوةة لتنفيذ نظام الحسابات الوطنية 2008
الحسابات السنوية

الحسابات الفصلية

م

القياس االسمي والججمي للناتج املحلي اإلجمالي حسب النشاط أو حسب مكونات اإلنفاق

الحد االدنى املطلوب

الحد األدنى املطلوب

1-1

االنفاق على الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

الحد االدنى املطلوب

2-1

االنفاق على الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

الحد االدنى املطلوب

1-2

القيمة املضافة والناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حسب النشاط

الحد االدنى املطلوب

2-2

القيمة املضافة والناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة حسب النشاط

الحد االدنى املطلوب

مكونات القيمة املضافة حسب النشاط باألسعار الجارية

الحد االدنى املطلوب

موص ى به

العمالة حسب النشاط

الحد االدنى املطلوب

موص ى به

3-2

الوصف

إختياري ،الحد االدنى
املطلوب
إختياري ،الحد االدنى
املطلوب
إختياري ،الحد االدنى
املطلوب
إختياري ،الحد االدنى
املطلوب

الحسابات والجداول املتكاملة بما في ذلك الحسابات املتكاملة الفرعية
1-3
1-4

1-5

الحد االدنى املطلوب

الحد االدنى املطلوب

حسابات االقتصاد ككل (حتى صافي اإلقراض /صافي اإلقتراض)
جدول العرض واالستخدام

موص ى به

مرغوب فيه

تصنيف تقاطعي لإلنتاج  /القيمة املضافة حسب االنشطة والقطاعات

موص ى به

حسابات السياحة وحسابات البيئية والحسابات االجتماعية واالقتصادية األخرى

*

تصنيف اإلنفاق حسب الغرض
1-3

اإلنفاق االستهالك النهائي للحكومة العامة (وغيره) حسب الغرض باألسعار الجارية
اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة العامة حسب الغرض باألسعار الثابتة

2-3

اإلنفاق االستهالكي الفردي (وغيره) حسب الغرض باألسعار الجارية

موص ى به
*
موص ى به

اإلنفاق االستهالكي الفردي حسب الغرض باألسعار الثابتة

*

تصنيف االستهالك الوسيط والنهائي حسب الغرض في كافة القطاعات

*

حسابات القطاع املؤسس ي (حتى صافي اإلقراض/صافي اإلقتراض)
2-4

حساب بقية العالم (حتى صافي اإلقراض/صافي اإلقتراض)

الحد االدنى املطلوب

الحد االدنى املطلوب

3-4

حساب قطاع الشركات غير املالية (حتى صافي اإلقراض/صافي اإلقتراض)

الحد االدنى املطلوب

موص ى بها

4-4

حساب الشركات املالية (حتى صافي اإلقراض /صافي اإلقتراض)

الحد االدنى املطلوب

موص ى بها

5-4

حساب قطاع الحكومة العامة (حتى صافي اإلقراض/صافي اإلقتراض)

الحد االدنى املطلوب

موص ى بها

6-4

حساب قطاع األسر املعيشية (حتى صافي اإلقراض/صافي اإلقتراض)

الحد االدنى املطلوب

موص ى بها

الحد االدنى املطلوب

موص ى بها

حساب قطاع املؤسسات غير الهادفة للرةح وتخدم األسر املعيشية (حتى صافي اإلقراض/صافي
7-4
اإلقتراض)
* مجموعة بيانات أخرى تؤخذ بعين اإلعتبار عند تقييم مستوى تنفيذ نظام الحسابات القومية .2008
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الحسابات املالية
1-4
2-4

موص ى بها

الحسابات املالية لكافة القطاعات

مرغوب فيها

املوازنات العمومية والتغيرات األخرى في حسابات األصول
املوازانات العمومية وإعادة التقييم والتغيرات الججمية األخرى في حسابات األصول لكافة
القطاعات
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موص ى بها

مرغوب فيها
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صحيفة بيانات وصفية
الناتج احمللي اإلمجالي الفصلي
القسم:
املسؤولية:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

قسم الحسابات الوطنية
إعداد مجاميع وجداول الحسابات الوطنية
aythani@ mdps.gov.qa
أمل يوسف آل ثاني
mpoveda@mdps.gov.qa
مارتن بوفيدا
هناء الشمري
halshammri@ mdps.gov.qa
نوف الكواري
nalkuwari@ mdps.gov.qa
ralkurbi@ mdps.gov.qa
رقية الكربي

 .1مفاهيم وتعاريف
ً
الغرض الرئيس ي من التقديرات الفصلية للناتج املحلي اإلجمالي هو توفير تقديرات أفضل توقيتا من التقديرات
ً
السنوية وكذلك صورة أكثر شموال مقارنة باملؤشرات قصيرة املدى
تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي تتبع إلى ح ٍد كبير املفاهيم والتعاريف والتوصيات الدولية لنظام
الحسابات الوطنية  1993لألمم املتحدة وكذلك "دليل الحسابات الوطنية الفصلي  :مفاهيم ،مصادر البيانات
وإعداد" .هنالك خطط جارية لتنفيذ نظام الحسابات الوطنية  2008وهو النسخة املعدلة لنظام الحسابات
القومية .1993
تتضمن نشرة إحصاءات الحسابات الوطنية مالحظات بشأن املفاهيم والتعاريف املستخدمة في إعداد الناتج
املحلي االجمالي الفصلي .
 .2النطاق والتغطية
 1.2نطاق البيانات
تشمل الحسابات الوطنية من حيث املبدأ كافة األنشطة االقتصادية التي يقوم بها جميع املتعاملين
املقيمين في قطر وفق حدود اإلنتاج املوضحة في نظام الحسابات الوطنية .تغطي الحسابات الوطنية كافة
أراض ي دولة قطر بما في ذلك مياهها اإلقليمية.
ّ
ً
ً
نسسبيا وتشمل التقديرات التي يتم إعدادها لهذا القطاع
صغيرا
يعتبر حجم القطاع غير املنظم في قطر
بشكل أساس ي أنشطة الزراعة والبناء و املواصالت ،وال يتم إجراء أية تعديالت تتعلق باألنشطة غير
امللحوظة أو غير املشروعة.
الوحدة اإلحصائية للمسوحات السنوية والفصلية تسمى "وحدة اإلبال"" وهي عبارة عن خليط بين وحدات
كل من املنشآت واملشاريع.
ويجري إعداد الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط االقتصادي (باألسعار الجارية والثابتة) بانتظام
الى جانب مكونات االنفاق باالسعار الجارية وينشر من خالل بيانات صحفية ويقدم في النشرة الفصلية
املسماة "نافذة على اإلحصاءات االقتصادية في قطر".
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 2.2استثناءات الشمول
تستبعد األنشطة غير املشروعة (مثل الدعارة واملخدرات).
 3.2األنشطة غير املسجلة.
ال يتم تسجيل األنشطة غير املشروعة (مثل الدعارة واملخدرات).
 .3التصنيف
 1.3القطاعات املؤسسية
يتم تصنيف جميع الوحدات املؤسسية املقيمة ضمن أحد القطاعات املؤسسية التالية:
 .1الشركات املالية.
 .2الشركات غير املالية،
 .3الحكومة العامة
 .4األسر املعيشية.
ً
حاليا يتم تصنيف املؤسسات غير الربحية التي تقدم خدمات لألسر املعيشية ضمن قطاع االسر املعيشية
أما الوحدات املؤسسية التي تقيم بالخارج فهي تشكل باقي العالم
 2.3األنشطة االقتصادية
يتم تصنيف األنشطة اإلقتصادية وفق التصنيف الذي تم تطويره بواسطة دول مجلس التعاون الخليجي
وهو عبارة عن نسخة معدلة من التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الصادر عن
األمم املتحدة (التنقيح الرابع)
ً
ُت ّ
صنف األنشطة االقتصادية على الفلات السبعة عشر الرئيسية التالية وفقا للتصنيف الصناعي الدولي
املوحد:
 .1الزراعة والحراجة وصيد األسماك.
 .2التعدين واستغالل املحاجر.
 .3الصناعة التحويلية.
 .4إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ؛ إمدادات املياه وأنشطة املجاري وإدارة الفضالت واملعالجة.
 .5التشييد.
 .6تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية.
 .7النقل والتخزين.
 .8أنشطة االقامة والخدمات الغذائية.
 .9املعلومات واالتصاالت.
 .10أنشطة املالية وأنشطة التأمين.
 .11األنشطة العقارية.
 .12األنشطة املهنية والعلمية والتقنية؛ أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم.
 .13اإلدارة الغامة والضمان اإلجتماعي اإللزامي.
 .14التعليم.
 .15أنشطة الصحة السبشرية والخدمة اإلجتماعية.
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 .16الفنون والترفيه والترويح؛ أنشطة الخدمات االخرى.
 .17أنشطة االسر املعيشية كصاحب عمل؛ أنشطة االسر املعيشية إلنتاج سلع وخدمات غير مميزة
إلستعمالها الخاص .
 .4أسس التسجيل
 1.4التقييم
تقدر قيمة اإلنتاج والقيمة املضافة وفق أسعار املنتجين .وتقدر قيمة اإلستخدامات املحلية (أي اإلنفاق
االستهالكي النهائي لألسر املعيشية واإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة وإجمالي التكوينات الرأسمالية ) وفق
أسعار املشتريين وتقدر قيمة الصادرات والواردات وفق سعر التسليم على ظهر السفينة (فوب).
 2.4أساس التسجيل
تسجل معظم املعامالت على أساس اإلستحقاق ويستثنى من ذلك ما يلي  )1( :املعامالت الحكومية وهي في
ً
معظمها على أساس نقدي ( )2املعامالت مع بقية العالم (أي ارقام ميزان املدفوعات) هي أيضا على أساس
نقدي باستثناء الصادرات من السلع التي يتم تسجيلها في وقت مغادرة البضائع البالد.
السنة املحاسسبية بالنسبة للغالبية العظمى من الشركات الخاصة هي السنة امليالدية التي تبدأ في األول من
شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .اعتبارا من شهر يناير  2016ستتزامن السنة املالية
ً
للحكومة العامة مع السنة امليالدية ،علما بأنها كانت في السنوات السابقة تبدأ مع بداية شهر ابريل وتنتهي
بنهاية شهر مارس من العام التالي.
 .5طبيعة مصادر البيانات األساسية إلعداد الناتج احمللي اإلمجالي الفصلي
 1.5تعاريف ونطاق البيانات املصدرية
الناتج املحلي االجمالي الفصلي حسب النشاط االقتصادي  :يتم اعداد تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي
الفصلي حسب النشاط االقتصادي منذ سنة  .2008مصادر البيانات الرئيسية هي تلك البيانات املعدة
ً
ً
سلفا من قبل مؤسسة قطر للبترول الى جانب نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلية فضال عن بيانات
أخرى يتم الحصول عليها من بورصة قطر  .هذا وتشكل حصيلة جمع بيانات االربعة فصول التقديرات
األولية للناتج املحلي االجمالي السنوي وفق االسعار الجارية والثابتة .
الناتج املحلي االجمالي الفصلي حسب عناصر االنفاق  :منذ الفصل االول لسنة  2014جرى توزيع
ً
تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي باالسعار الجارية حسب مكونات اإلنفاق ،متضمنة االنفاق
االستهالك النهائي لكل من األسر املعيشية والحكومة اضافة الى تكوين رأس املال اإلجمالي ،والصادرات
والواردات من السلع والخدمات.
 2.5توقيت البيانات املصدرية
يتم الحصول على بيانات مسح املؤشرات اإلقتصادية الفصلي وتراجع من قبل فريق الحسابات الوطنية
ً
ً
خالل  70يوما من نهاية الفصل املرجعي .وخالل الم  15يوما التالية يقوم الفريق بتحليل النتائج واجراء
التعديالت الالزمة للتوصل الى املؤشرات الخاصة بإعداد الناتج املحلي االجمالي الفصلي
ُ
تجمع البيانات الفصلية املتعلقة باملعامالت الحكومية بشكل منتظم بعد نحو  9أسابيع من نهاية الفصل
املرجعي .في عام 2015أعدت وزارة املالية نموذج جديد ال يلبي احتياجات الحسابات الوطنية .ونتيجة لذلك
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قامت وزارة التخطيط التنموي واالحصاء بتطوير نموذج جديد لتجميع بيانات الحكومة العامة ألغراض
الحسابات الوطنية وتم عرضه على وزارة املالية في شهر ديسمبر  2016وال زالت املناقشات جارية بشأنه.
يتم الحصول على البيانات الفصلية عن املعامالت مع بقية دول العالم من خالل ميزان املدفوعات الذي
يقوم بإعداده مصرف قطر املركزي في غضون حوالي  3أشهر بعد الفصل املرجعي .يتم نشرتقديرات الناتج
املحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط وحسب مكونات االنفاق في غضون  14اسبوع بعد الفصل املرجعي
ً
وذلك حينما يتم توفير بيانات ميزان املدفوعات .ويجري العمل حاليا للتنسيق مع مصرف قطر املركزي
لتعديل موعد نشر بيانات ميزان املدفوعات حتى يتسنى نشر بيانات كل من الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي
حسب النشاط والناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب مكونات اإلنفاق في نفس غضون  12اسبوع بعد
إنتهاء الفصل املرجعي.
يتم الحصول على البيانات الفصلية حول األسعار (مؤشر أسعار املستهلك ومؤشرأسعار املنتج) من قسم
ً
االسعار في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء خالل  75يوما بعد إنتهاء الفصل املرجعي.
البيانات الفصلية من بورصة قطر يتم توفيرها خالل شهرين من إنتهاء الفصل املرجعي.
 3.5تقييم البيانات املصدرية
يتم التحقق من صحة البيانات على مستوى املجاميع من قبل قسم الحسابات الوطنية قبل إستخدامها.
تحليل السالسل الزمنية وأساليب االحتساب تساعد على تحديد القيم املتطرفة وتحسين املؤشرات.
البيانات الخاصة باملنتجات الرئيسية (منتجات التعدين والصناعة التحويلية) يتم التحقق منها ومضاهاتها
مع بيانات الصادرات من خالل إحصاءات التجارة الخارجية السلعية التي توفرها وزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء .
يعتمد اإلطار اإلحصائي ملسح املؤشرات االقتصادية الفصلي في املقام األول على املسح االقتصادي السنوي
حيث يتم مسح قائمة تضم  320مؤسسة وشركة (وحدات محلية ) بصورة منتظمة وهذه القائمة تغطي
الجزء االكبر من النشاط االقتصادي في دولة قطر .
بالنسبة للوحدات متعددة املنشآت ،ال تكون بيانات االستسبيانات مستمدة من منشأة بعينها بل من وحدة
اإلبال".
 .6ممارسات إعداد البيانات
 1.6االساليب اإلحصائية لتقدير الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي
 1.1.6منهجية تقدير الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط
يتم إعداد تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط من خالل املؤشرات
اإلقتصادية الرئيسية املستخلصة من مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي وبعض املصادر االخرى
مثل قطر للبترول والبيانات املالية للشركات املدرجة في بورصة قطر.
يتم إعداد التقديرات الفصلية للناتج املحلي اإلجمالي ً
غالبا عن طريق تحريك تقديرات الفصل
ً
املقابل في السنة السابقة لنشاط اقتصادي معين وفقا ملعدالت النمو املشاهدة في املؤشرات ذات
الصلة على املستوى التفصيلي للبند/أو مجموعة البنود.
 2.1.6املؤشرات املستخدمة في إعداد التقديرات الفصلية للناتج املحلي اإلجمالي حسب النشاط هي
كما يلي:
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 . 1الزراعة والحراجة وصيد األسماك (الباب ألف من التنقيح الرابع : ) ISIC
يعتمد املؤشر على النمو السكاني في الدولة.
 . 2التعدين واملحاجر(الباب باء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على بيانات فصلية لكميات اإلنتاج والتصدير وكذلك عائدات تصدير النفط
الخام والغاز الطبيعي املسال واملكثفات وتحويل الغاز إلى سائل  ...الخ.
 . 3الصناعة التحويلية (الباب جيم من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تستند املؤشرات على بيانات فصلية حول إنتاج وإيرادات املبيعات/التصدير ملنتجات الصناعة
التحويلية الرئيسية كمنتجات تكرير البترول واإلسمنت والحديد الصلب واألسمدة  ...الخ.
 . 4إمدادات الكهرةاء والغاز والبخار ونكييف الهواء؛ إمدادات املياه وأنشطة املجاري وإدارة
الفضالت واملعالجة (األبواب دال وهاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
بيانات شهرية عن كمية توليد وتوزيع الكهرباء واملاء.
 . 5البناء والتشييد (الباب واو من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي املتعلقة بالعمالة واألجور
والرواتب وقيمة االعمال املنفذة لتشييد املباني وغير املباني والطرق/الجسور وتشييد البنية
التحتية األخرى ،وكذلك إنتاج األسمنت والصلب ومؤشرات األسعار ذات الصلة.
 . 6تجارة الجملة والتجزئة؛إصالح املركبات ذات املحركات (الباب زاي من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي بشأن اإليرادات من املبيعات.
املتغيرات االخرى التي يتم جمع بياناتها تتمثل في حجم العمالة واألجور والرواتب .املصادر
األخرى هي البيانات املالية من بورصة قطر.
 . 7النقل والتخزين (الباب حاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي من حيث حجم العمالة
واألجور والرواتب وإيرادات نقل الركاب وإيرادات عمليات الشحن ،وبيانات نقل الركاب لكل
كيلومتر ونقل البضائع بالطن لكل كيلومتر .املصادر األخرى هي البيانات املالية الفصلية من
بورصة قطر.
 . 8أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية ( :الباب طاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
بالنسبة لنشاط اإلقامة تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي من
حيث عدد العمالة واألجور والرواتب وعدد ليالي االقامة وإيرادات الغرف ومبيعات املطاعم
واإليرادات األخرى .أما بالنسبة للخدمات الغذائية تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات
االقتصادية الفصلي من حيث عدد العمالة واألجور والرواتب وعدد الوجبات التي تم تقديمها
واإليرادات من املبيعات و الخدمات.
ً
ً ً
أيضا هيلة قطر للسياحة تشكل مصدرا اخرا للبيانات.
 . 9املعلومات واالتصاالت ( :الباب ياء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على البيانات املالية الفصلية للشركات الرئيسية العاملة في هذا املجال
واملدرجة في بورصة قطر.
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 .10األنشطة املالية وأنشطة التأمين ( :الباب كاف من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على البيانات املالية الفصلية للمصارف وشركات التأمين الرئيسية املتاحة على
موقع سوق الدوحة لألوراق املالية على شبكة اإلنترنت .وثمة مصدر آخر للمعلومات هو بيانات
الودائع والقروض التي ينشرها مصرف قطر املركزي.
 .11األنشطة العقارية ( :الباب الم من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي من حيث حجم العمالة
واألجور والرواتب واإليرادات .املصادر األخرى هي البيانات املالية الفصلية التي تنشرها بورصة
قطر .يتم تقدير إجمالي القيمة املضافة للمساكن التي يشغلها مالكوها باستخدام اتجاهات
النمو في عدد السكان ومؤشر أسعار املستهلك املتعلق بإيجارات املنازل.
 -12األنشطة املهنية والعلمية والتقنية؛ أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم (األبواب
ميم ونون من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تسخلص املؤشرات من نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي املتعلقة بحجم العمالة
واألجور والرواتب
 -13اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي (الباب سين من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على بيانات مالية الحكومة بما في ذلك النفقات الجارية والرأسمالية
الحكومية.
 .14التعليم (الباب عين من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي من حيث عدد العاملين
واألجور والرواتب وعدد الطالب امللتحقين بالدراسة والعائد من اإليرادات.
 .15أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية (الباب فاء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي من حيث عدد العاملين
واألجور والرواتب وعدد املرض ى والعائد من اإليرادات.
 .16الفنون والترفيه والترويح؛ أنشطة الخدمات األخرى (االبواب صاد وقاف من التنقيح
الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على نتائج مسح املؤشرات االقتصادية الفصلي من حيث العمالة واألجور
والرواتب والعائد من اإليرادات الخاصة بالخدمات اإلجتماعية األخرى.
ُ
ُ
ً
 .17أنشطة األسر املعيشية التي تستخدم أفرادا؛ وأنشطة األسر املعيشية في إنتاج سلع
وخدمات غير َّ
مميزة الستعمالها الخاص (الباب راء من التنقيح الرابع: ) ISIC -
تعتمد املؤشرات على النمو السكاني ومؤشر أسعار املستهلك لخدمات األسر املعيشية
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 3.1.6منهجية تقدير الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط باألسعار الثابتة
يتم إعداد تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي باألسعار الثابتة على أساس أسعار  2013عن
طريق ( )1استقراء التقديرات الفصلية لسنة األساس بمؤشرات الججم ( الخاصة بأنشطة
التعدين والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء واملياه ) )2( ،تكميش قيمة التقديرات باألسعار
الجارية بمعامل تكميش أسعاراملكونات ذات الصلة في مؤشر أسعار املستهلك ومؤشر أسعار املنتجين
(ملجموعات األنشطة األخرى).
 2.6األساليب اإلحصائية لتقدير الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب عناصر االنفاق
 1.2.6منهجية تقدير الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب عناصر االنفاق
يتم إعداد التقديرات الفصلية لإلنفاق االستهالكي النهائي ً
غالبا عن طريق تحريك تقديرات الفصل
املقابل في السنة السابقة ملكون إنفاقي معين مع معدالت النمو املسجلة في مختلف املؤشرات ويتم
الحصول على البيانات املتعلقة بالصادرات والواردات من السلع والخدمات من ميزان املدفوعات
ويتم الحصول على تكوين رأس املال االجمالي كعنصر متبقي من الناتج املحلي االجمالي
 20206املؤشرات املستخدمة للتقديرات الفصلية للناتج املحلي اإلجمالي حسب عناصر االنفاق هي
على النحو التالي :
االنفاق االستهالكي النهائي لألسر املعيشية :مؤشر مركب من كل من عدد السكان ومؤشر اسعار
املستهلك ونفقات السفر واملساكن التي يشغلها أصحابها.
االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي :يستند على مؤشر مركب مكون من القيمة املضافة االجمالية
للخدمات الحكومية وكذلك االنفاق االستهالكي النهائي لألسر املعيشية.
إجمالي التكوينات الرأسمالية :يتم تقديره كمكون متبقي لالنفاق
الصادرات من السلع والخدمات :مصدر بيانات الصادرات من السلع والخدمات هو ميزان
املدفوعات الفصلي املعد من قبل مصرف قطر املركزي.
الواردات من السلع والخدمات :مصدر بيانات الوادرات من السلع والخدمات هو ميزان
املدفوعات الفصلي املعد من قبل مصرف قطر املركزي.
 .7نشر البيانات
 107العرض اإلحصائي
تقدم نشرات فصلية من خالل بيانات صحفية.
ً
ً
واعتبارا من أكتوبر  ،2012يقدم تحليل موجز للناتج املحلي اإلجمالي الفصلي في النشرة الفصلية
أيضا
"نافذة على اإلحصاءات االقتصادية في قطر".
لتحقيق التوازن بين توقيت نشر البيانات والجودة ً
غالبا ما يتم تقدير اإلحصاءات املتعلقة بالفترة األخيرة
باستخدام بعض االفتراضات .ويجري إستخدم مصطلح " أولية" لوصف اإلصدار األول من أي سلسلة
بيانات و "مراجعة" لوصف اإلصدارات الالحقة قبل التعديل النهائي.
ويتم نشر سلسلة زمنية لتقديرات الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب النشاط في موقع قطر لتبادل
املعلومات (قلم) .QALM
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 207وسائط وأشكال النشر
تنشر أدلة املنشورات على موقع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء:
http://www.mdps.gov.qa/
http://www.qix.gov.qa/

 .8جوانب أخرى
 108التحديات
 يتعين على أي بلد ما تتبع مسار إنتاجه من السلع والخدمات شأنه في ذلك شأن أي عمل آخر .وفي
هذا السياق يتمثل التحدي في تتبع مسار التنمية السريعةالتي تشهدها دولة قطر خاصة في ظل عدم
توفر سجل إحصائي حديث لألعمال التجارية يضم كافة املنشآت
 كما يشكل التصنيف السليم للشركات(وحدات اإلبال") مع املنشآت متعددة الكيانات /االنشطة تحدياً
آخر.
 إنتاج املنتجات املعقدة على نحو متزايد يجعل قياس االنتاج واألداء االقتصادي أكثر صعوبة في بعض
املجموعات القطاعية ،فزيادة االنتاج هنا مسألة متعلقة بزيادة الجودة أكثر منها بالكمية .وبالتالي فإن
ً
ً
تحديا كبيرا.
معرفةتغير الجودة يشكل
ً
تحديا آخر.
 يشكل قياس االقتصاد املتنامي القائم على املعرفة بشكل رئيس ي في قطاع الخدمات
ً
 أيضا من التحديات األخرى وجود العديد من املنتجات ذات الجودة املعقدة واملتعددة األبعاد والتي
تخضع للتغير السريع.
 208خطط مستقبلية
 تنفيذ أقص ى حد ممكن من التوصيات الدولية لنظام الحسابات الوطنية 2008
ً
ً
 دمج نتائج مؤشر الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي الجديد والذي سوف يكون متاحا إعتبارا من الربع
اإلول من 2017في عملية تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي
 إعداد الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي حسب مكونات االنفاق باألسعار الثابتة .
 308اإلنجازات الرئيسية مقارنة بالبيانات الوصفية السابقة (ديسمبر )2013
 إنتاج تقديرات فصلية للناتج املحلي اإلجمالي حسب مكونات اإلنفاق باألسعار الجارية.
 تطبيق التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة اإلقتصادية (تنقيح  )4في نشر بيانات الناتج
املحلي اإلجمالي الفصلي حسب األنشطة
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صحيفة بيانات وصفية
مؤشر أسعار املستهلك
القسم:
املسؤولية:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

قسم األسعار واألرقام القياسية
جمع وإعداد بيانات مؤشر أسعار املستهلك
أسماء سلطان بن سويلم
احمد الصبا"
معتز كامل عبد الغني
منيرة إسماعيل رحيمي
عمر مخيبر إدريس

a.sma@ mdps.gov.qa
aelsabbagh@mdps.gov.qa
mkgany@mdps.gov.qa
mrahimi@mdps.gov.qa
oedris@mdps.gov.qa

 .1مفاهيم وتعاريف

يقيس مؤشر أسعار املستهلك متوسط التغير في مستوى أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يشتريها
ً
املستهلك .إن العنصر األكثر اهمية في مؤشر األسعار هو مقارنة املثل باملثل .ولذلك ينبغي أن يعكس مؤشر أسعار
املستهلك التغير في تكلفة شراء سلة من السلع والخدمات من نوعية ثابتة.
يعكس تكوين سلة مؤشر أسعار املستهلك نمط استهالك جميع أنواع األسر املعيشية (القطرية أو غير القطرية).
وتشمل هذه السلة السلع التي تدفع األسر املال للحصول عليها أو استخدامها .التغير الرئيس ي الذي حدث في
مؤشر أسعار املستهلك بأسعار  2013كسنة أساس جديدة و بدأ العمل به في يناير  2015هو عدم تضمين
القيمة اإليجارية للمساكن التي يشغلها مالكوها  ،وذلك لحساب وزن مكون اإليجار في مؤشر أسعار املستهلك.
وتسترشد منهجية اإلعداد باملبادئ التوجيهية في دليل مؤشر أسعار املستهلك الذي أصدرته منظمة العمل
الدولية وهو تصنيف اإلستهالك الفردي حسب الغرض.

 .2النطاق والتغطية

نطاق البيانات تشمل بيانات السكان الذين يعيشون ضمن "أسر معيشية عائلية" .وهذا يعني أن البيانات ال
تغطي السكان القاطنون في املؤسسات ،مثل نزالء السجون واملستشفيات وكذلك السكان الذين يعيشون في
التجمعات العمالية الكبيرة.
يغطي الرقم القياس ي ألسعار املستهلك كافة مناطق الدولة.

 .3التصنيف

ً
تم اعداد مؤشر أسعار املستهلك بأسعار  2013كسنة أساس وفقا ألحدث إصدار لتصنيف االستهالك الفردي
حسب الغرض ( .)COICOPيشتمل هذا التصنيف الجديد على  12مجموعة فرعية ،خالفا لسلسلة املؤشر
ً
السابق القائم على أسعار  2006كسنة أساس والذي كان يتم إعداده وفقا لتصنيف قديم لالستهالك الفردي
حسب الغرض حيث كان يضم  8مجموعات فرعية فقط.
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في هذه السلسلة الجديدة تم تقسيم مجموعة "الغذاء واملشروبات والتبغ" السابقة إلى مجموعتين هما :
مجموعة "الغذاء واملشروبات غير الكحولية" ومجموعة "املشروبات الكحولية والتبغ واملخدرات" .كما تم تقسيم
ً
مجموعة "النقل واالتصال" إلى مجموعتين أيضا هما" :النقل" و"االتصال" ،أما فيما يخص "التعليم" الذي كان
يندرج في السابق ضمن مجموعة "الترفيه والثقافة" ،فقد تم تصنيفه في مجموعة منفردة وكذلك بالنسبة لم
"الفنادق واملطاعم" واللتين كانتا مصنفتين ضمن مجموعة "سلع وخدمات متنوعة" فقد تم إدراجهما في
مجموعة واحدة منفصلة

 .4أسس التسجيل

 1. 4التقييم
فيما يتعلق بحساب أوزان مؤشر أسعار املستهلك فإنه يتم تقدير قيمة اإلنفاق االستهالكي حسب أسعار
املشترين .واألسعار التي يتم رصدها هي أسعار املعامالت أي األسعار التي يدفعها أي فرد من الجمهور لشراء
سلع أو خدمات محددة في منافذ ومناطق محددة.
 2.4السلة الجديدة للسلع
تماشيا مع التصنيف الجديد وكذلك النمط الجديد لإلنفاق جرى زيادة عدد السلع من  128إلى  228منتجاً
في قائمة األسعار وتضم السلة الجديدة للسلع ً 1048
صنفا.
وتم االستغناء عن عدد كبير من املنتجات القديمة ومنها :
 مياه معدنية غازية
 إصالح األحذية وتأجيرها ،وخدمات تنظيفها
 أجهزة سخانات املياه
 اجهزة التدفلة الكهربائية
 الدراجات النارية
 أجهزة الراديو واملسجالت
 3.4هيكل األوزان
ً
السلسلة الجديدة تعكس النمط الجديد إلنفاق األسر املعيشية القطرية وغير القطرية وفقا ملا تم الكشف
ً
عنه من خالل نتائج مسح دخل وإنفاق األسر املعيشية  .2013/2012وتماشيا مع إرتفاع مستوى املعيشة
فقد حدثت بعض التحوالت الكبيرة على نمط اإلنفاق حيث انعكس ذلك في هيكل أوزان مؤشر أسعار
املستهلك املبني على سنة أساس  2013وذلك على النحو التالي :
 ظل وزن "الغذاء واملشروبات" في املستوى نفسه تقريبا (حوالي )%13؛
 حافظ وزن مجموعة " السكن ،واملاء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى" على مستواه كأعلى مكون
بنسبة  %21.9مقارنة ب  %32.1في مؤشر أسعار املستهلك بسنة أساس  2006ويعزى هذا االنخفاض
جزئيا للتغير الذي طرأ على منهجية حساب اإليجار حيث تم حذف القيمة اإليجارية املقدرة للمساكن
التي يقطنها مالكوها.
 الوزن الخاص بمجموعة "الترفيه والثقافة" والذي يشمل اإلنفاق في الخارج واملتعلق بالنقل والسفر
والسياحة ارتفع من  %4.1إلى  %12.7في مؤشر أسعار املستهلك القائم على سنة أساس .2013
 ظل وزن مجموعة "النقل" على ما هو عليه في حدود حوالي .%15
 ارتفع وزن مجموعة "املطاعم والفنادق" من  %3.7إلى .%6.1
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يوضح الجدول أدناه االختالفات في هيكل أوزان مؤشر أسعار املستهلك املبني على سنة أساس ( 2006بعد
مالءمتها مع التصنيف الجديد لالستهالك الفردي حسب الغرض ( )COICOPومؤشر أسعار املستهلك املبني
على سنة أساس .2013
أقسام
تصنيف
االستهالك
الفردي
حسب
الغرض
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

الوزن اجلديد ()%
ملؤشر أسعار
املستهلك بسنة
أساس 2013

البيان

الغذاء واملشروبات غير الكحولية
املشروبات الكحولية والتبغ واملخدرات
املالبس واألحذية
السكن واملاء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى
التجهيزات واملعدات املنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية للمساكن
الصحة
النقل
االتصال
الترفيه والثقافة
التعليم
املطاعم والفنادق
سلع وخدمات متنوعة
املجموع

الوزن القديم ()%
(بعد مالءمته)

12.6

13.0

0.3

0.3

5.1

5.8

21.9

32.1

7.7

8.2

1.8

2.0

14.5

15.0

5.9

5.5

12.7

4.1

5.7

6.7

6.1

3.7

5.7

3.6

100.0

100.0

ملحوظة :ضمت السلة القديمة ثماني مجموعات ولتيسير املقارنة بين عامي  2006و 2013فقد اجريت
عمليات فصل في املجموعات التالية  :فصل املشروبات الكحولية عن الغذاء ،واالتصال عن النقل،
والتعليم عن الترفيه والثقافة.
 4.4تغيير منهجية حساب وزن مكون اإليجار في مؤشر أسعار املستهلك
طرأ تغيير في منهجية حساب وزن مكون إيجار السكن الخاص بمؤشر أسعار املستهلك املبني على سنة أساس
مبلغ
 .2013في حساب مكون اإليجار الخاص بمؤشر أسعار املستهلك بسنة أساس  2006جرت العادة بإدراج ٍ
محتسب كقيمة إيجار للوحدات السكنية التي يقطنها مالكوها ولكن في مؤشر أسعار املستهلك بسنة أساس
 2013تم إزالة هذه القيمة اإليجارية مما جعل مكون اإليجار يضم فقط اإلنفاق الفعلي على اإليجار.
 5.4أسس التسجيل
يتم جمع أسعار حوالي  1048صنف من السلع والخدمات بصورة شهرية ويجري إدخال نحو  6500سعر
ً
شهريا .يتم التحقق من صحة األسعار املجمعة بعد إجراء املراجعة والتدقيق املناسب .ويخضع جامعو
بيانات األسعار إلشراف منتظم لضمان جودة البيانات .ويمارس املشرف ً
مزيدا من الرقابة في حال وجود
اختالفات كبيرة في البيانات التي يتم جمعها.
هنالك نوعان ملصادر البيانات :
ُ
ُ
( )iمصادر أسعار محلية وتتمثل في منافذ البيع التي تصنف حسب طبيعة املنتجات التي تباع فيها وتشمل
املحالت التجارية الصغيرة واملحالت التجارية املتخصصة ومحالت السوبر ماركت واملخابز واملالحم
وأماكن األسواق ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص.
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( )iiومصادر أسعار مركزية وتعتبر األسعار فيها ثابتة خالل الفترة باكملها (سنة واحدة أو أكثر) .ومن األمثلة
على ذلك أسعار املاء والكهرباء .وتجمع هذه البيانات من املكاتب الحكومية مثل كهرماء.

 .5طبيعة البيانات األساسية

 1.5تعريف ونطاق البيانات املصدرية
يتم اختيار املنافذ /الشركات من قائمة اإلطار املستخدم في املسح االقتصادي السنوي .ويتم هذا االختيار
باستخدام املعلومات التي ُجمعت بالتزامن مع مسح دخل وانفاق األسرة لسنة  ،2007/2006حيث طلب من
األسر ذكر املنافذ التي يتسوقون منها (اسم املحل) .يتم اختيار عينة املنافذ بشكل يتناسب مع حجم
ً
املبيعات وقد بلغ عددها  365منفذا /شركة.
ً
أنواعا مختلفة من املنافذ من قبيل املحالت التجارية التقليدية ومراكز التسوق واملطاعم
تشمل العينة
والفنادق واملدارس..وغيرها.
في املتوسط يتم جمع نحو  6500عرض اسعار بشكل أسبوعي وشهري وبعضها بشكل فصلي .وتقع املنشآت
املختارة ضمن العينة في بلديتي الدوحة والريان باعتبارهما أكبر البلديات من حيث عدد املنشآت املتواجدة
بهما.
ً
يتم جمع بيانات األسعار بواسطة  12عدادا يعملون بدوام جزئي حيث يقومون بزيارة منافذ البيع املختارة
الستيفاء استسبيان مؤشر أسعار املستهلك .وفي حال مالحظة تغيرات كبيرة في األسعار عادة ما يطلب هؤالء
ً
العدادون من املستجيبين بتزويدهم بأية مبررات أو ذكر األسباب التي أدت لحدوث ذلك .إعتبارا من شهر
ديسمبر  2015تم اعتماد رابط الكتروني لجمع البيانات من أسواق التبضع الكبيرة التي تسبيع املواد الغذائية
ومنتجات العناية الشخصية.
 2.5تقييم البيانات املصدرية
يتم وبشكل منتظم استقصاء التوجهات غير العادية في املؤشر .تتم مراجعة البيانات والتحقق من صحتها
بطريقتين :
املقارنة مع أسعار من منافذ أخرى مماثلة في نفس الفترة.
( )iاملقارنة مع السعر في نفس املنفذ لفترات مختلفة من الزمن .ويساعد نظام حاسوبي باستخدام
مايكروسوفت إكسل/أكسس على مراجعة وتدقيق البيانات.
إن املؤشرات الفرعية التي تنشر مع مؤشر أسعار املستهلك الشهري تجعل من املمكن تقييم مدى منطقية
البيانات.
لقد تم تطوير قاعدة بيانات وفق نظام أوراكل لتخزين وتنظيم بيانات األسعار قبل أن يتم تغذية البيانات في
ملفات اكسل من أجل حساب الرقم القياس ي ألسعار املستهلك.
عندما يحل منتج جديد محل منتج قديم ُتطبق طريقة التداخل ،أي أن أي تغيير في السعر مرتبط بالتحول
إلى منتج جديد يعامل كما لو كان ً
ناجما عن تغير في النوعية .وتجرى التعديالت املناسبة ملواكبة تغييرات
النوعية عبر جمع األسعار لفترة التداخل أو عبر التشاور مع وحدة البيع.
إذا لم يتم العثور على أي صنف بديل يتم توزيع وزن الصنف املختفي نهائيا على األصناف املتبقية.
تستبدل األسعار املفقودة مؤقتا بأسعار الفترة السابقة أو يتم تقديرها حسب التغير النسبي لسعر أصناف
مماثلة في املجموعة نفسها.
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 .6ممارسات إعداد البيانات
 1.6األساليب اإلحصائية
ُ
يتم إدراج أسعار السلع والخدمات املمثلة في استسبيانات مؤشر أسعار املستهلك .تجمع أسعار املواد الغذائية
الطازجة كاألسماك واللحوم والخضراوات والفاكهة على أساس أسبوعي .وبالنسبة للتعليم والصحة تجمع
هذه البيانات على أساس ربع سنوي .يتم تجمع جزء كبير من األسعار عبر استسبيانات ترسل إلى املنافذ في
األول من كل شهر.
لتحديث سلة مؤشر أسعار املستهلك يتم إجراء مسوح خاصة لجمع أسعار سنة األساس لجميع العناصر في
سلة مؤشر أسعار املستهلك وعلى وجه الخصوص املنتجات الجديدة ويسمى سعر هذه الفترة (سعر فترة
األساس) .ويتم استخدام سعر األساس في حساب االرقام القياسية
إن لكل بند في سلة مؤشر أسعار املستهلك مواصفات خاصة تميزه عن العناصر األخرى ولكل يند رمز
تصنيفي واحد مخصص له.
تم استخدام البيانات التالية لحساب مؤشر أسعار املستهلك
 سلة من السلع والخدمات مصنفة حسب الباب والفصل والقسم واملجموعة واملجموعة
الفرعية
 مصدر البيانات
 أسعار السلع لسنة األساس وسنة املقارنة
ً
 الوزن النسبي لكل مجموعة فرعية وصوال إلى كل باب
ُ يستخدم الوسط الهندس ي لحساب متوسط األسعار واملؤشر على أدنى مستوى.
 لحساب املؤشر على املستوى األدنىً ،
بدءا من العناصر األولية ،يتم ضرب نسبة الوسط الهندس ي في
وزن أدنى مستوى في املجموعة .وبعد ذلك يتم تطبيق معادلة السبير.
 2.6معادلة حساب مؤشر أسعار املستهلك
ُ
تستخدم معادلة السبير لحساب املؤشر
𝑡𝑖𝑝
; ∑ 𝑤𝑖0 = 1
𝑝𝑖0

=
It
= wi0
= pi0
= pit
=
i

∗ 𝐼𝑡 = ∑ 𝑤𝑖0

مؤشر السبير ملجموعة السلع في الزمن t
وزن الصنف  iفي الزمن  = 0وزن املنتج في فترة األساس
سعر الصنف  Iفي الزمن 0
سعر الصنف  Iفي الزمن t
الصنف

 3.6إجراءات إحصائية أخرى
ً
نظرا ألن مؤشر أسعار املستهلك هو مؤشر من نوع السبير ،يتم إبقاء أسعار وأوزان األساس ثابتة لفترة 5
سنوات.
تتوفر عوامل ربط بين فترات أساس مختلفة لتمكين املقارنة بين السالسل الزمنية التاريخية.
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مثال عملي لطريقة حساب الرقم القياس ي ألسعار املستهلك CPI
هذا املثال يقدم نموذج مصغر لطريقة حساب الرقم القياس ي ألسعار املستهلك ،عن طريق حساب الرقم القياس ي
للمجموعة الرئسية الفنادق واملطاعم كما هو موضح في الجدول املعروض بالصفحة رقم 54
توضيحات للرموز املوجودة في الجدول
 .1رموز املصادر ....HOTL001 ,REST002 ,REST001 ,COFFE001, JUIC001 :إلخ.
 .2اسعار سنة األساس P :
 .3أسعار سنة املقارنة Pn :
ولحساب أي رقم قياس ي يجب ان تتوافر البنود التالية :
 .1سلة السلع والخدمات مقسمة إلى :املستوى األول -املستوى الثاني -املستوى الثالث -املستوى الرابع-
املستوى الخامس-املستوى السادس ثم إلى السلع والخدمات.
 .2مصادر جمع البيانات.
 .3سعر السلعة او الخدمة في سنة األساس وسنة املقارنة لنفس املصادر.
 .4األهمية النسسبية إبتداء من املجموعة السلعية او الخدمية ووصوال إلى األهمية النسسبية للمستوى األول
(تحسب من بحث إنفاق األسرة).
 .5الطريقة املناسبة لحساب الرقم القياس ي.
حساب الرقم القياس ي للمجموعة الرئيسية (الفنادق واملطاعم)11-
مجموعة املطاعم والفنادق مقسم إلى :
 111املطاعم والفنادق
 1111املطاعم والفنادق
 11111مطاعم الوجبات السريعة
 111111مطاعم الوجبات السريعة

11111101
11111105

وجبة كنتاكي
وجبة فروج الطازج

11112101
11112105
11112106

نصف دجاجة مشوي عل اللحم
صحن شاورما لحم
صحن شاورما دجاج

11113101
11113102

اسبريسو حجم صغير
كوب شاي صغير

11114101
11114102
11114103

عصير برتقال
عصير كوكتيل
سندويش بيض

 11112اإلنفاق على الوجبات خارج املنزل
 111121اإلنفاق على الوجبات خارج املنزل

 11113اإلنفاق في املقاهي والفنادق
 111131اإلنفاق في املقاهي والفنادق

 11114الكافتيريا
 111141الكافتيريا

 112اإلقامة بالفنادق خالف الوجبات واملشروبات

 1120اإلقامة بالفنادق خالف الوجبات واملشروبات
 11201اإلقامة بالفنادق خالف الوجبات واملشروبات
 112011اإلقامة بالفنادق خالف الوجبات واملشروبات

11201101
11201102

غرفة مفردة في فندق  5نجوم
غرفة مفردة في فندق  4نجوم

البنود السلعية او الخدمية تتكون من  8رموز
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الخطوات الحسابية لحساب الرقم القياس ي للمجموعة الرئيسة املطاعم والفنادق ،تبعا للجدول بالصفحة :54
 .1حساب الرقم القياس ي السبسيط وذلك بقسمة سعر السلعة في سنة املقارنة  0Pعلى سعر نفس السلعة في
سنة األساس  .Pnعمود . 2
 .2ايجاد املتوسط الهندس ي للمناسيب على مستوى املصادر املأخوذ منها السعر  ،عمود 3
 .3ايجاد املتوسط الهندس ي للمستوى السادس عمود 4
 .4ضرب املتوسط الهندس ي الناتج من الخطوة  3في األهمية النسسبية لنفس املجموعة التابعة للمستوى
السادس ،عمود 5
 .5إيجاد الرقم القياس ي املرجح للمستوى الخامس  :جمع الناتج املحسوب في خطوة  4لكل مستويات
السادس الواقعة تحت ااملستوزى الخامس مقسوم على األهمية النسسبية للمستوى الخامس مضروب في
 ،100عمود رقم 6
 .6إيجاد الرقم القياس ي املرجح للمستوى الرابع :جمع الناتج في خطوة  4لكل مستويات السادس الواقعة
تحت املستوى الرابع ،مقسوم على األهمية النسسبية للمستوى الرابع مضروب في  ،100عمود رقم 6
 .7إيجاد الرقم القياس ي املرجح الثالث  :جمع الناتج املحسوب في خطوة  4لكل مستويات السادس الواقعة
تحت املستوى الثالث ،مقسوم على األهمية النسسبية للمستوى الثالث مضروب في  ،100عمود رقم 8
 .8إيجاد الرقم القياس ي املرجح للمجموعة الرئيسية :جمع الناتج املحسوب في خطوة  4لكل مستويات
السادس الواقعة تحت املجموعة الرئيسية  ،مقسوم على األهمية النسسبية لللمجموعة الرئيسية مضروب
في  ،100عمود رقم .9
باتباع هذه الخطوات ،بإمكاننا حساب الرقم القياس ي لجميع املجموعات الررئيسية املكونة لسلة السلع  ،ومن ثم
حساب الرقم القياس ي ألسعار املستهلك  ،CPIوذلك بجمع جميع النواتج الحاصل عليه في خطوة  4لكل السلة ثم
تقسم على .10000

 .7نشر البيانات

 7.1قنوات النشر
ُ
 يتم إصدار مؤشر أسعار املستهلك عن طريق بيانات صحفية شهرية وينشر على املوقع اإللكتروني.
ُ ينشر مؤشر أسعار املستهلك على أساس فصلي ً
مرفقا به تحليل موجز في املنشور الفصلي "نافذة على
االحصاءات االقتصادية في دولة قطر".
 تنشر البيانات املفصلة في النشرة السنوية إلحصاءات األسعار واألرقام القياسية.
 7.2الدورية  :شهري .
 7.2التوقيت  :بعد نحو خمسة عشر يوما من إنتهاء الفترة املرجعية

 .8جوانب أخرى

 8.1التحديات والخطط املستقبلية
 متابعة التغيرات في النوعية وإجراء ضبط للجودة
 زيادة إستخدام التقارير والبيانات اإللكترونية
 التوجه الى جمع االسعار عبر الربط االليكتروني أو عبر االيميالت من املواقع مباشرة .
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صحيفة بيانات وصفية
مؤشر أسعار املنتج
القسم:
املسؤولية:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

قسم األسعار واألرقام القياسية
جمع وإعداد بيانات مؤشر أسعار املنتج
أسماء سلطان بن سويلم
احمد الصبا"
عمر مخيبر إدريس
إيمان السعدي
تماضر الدوسري

a.sma@ mdps.gov.qa
aelsabbagh@mdps.gov.qa
oedris@mdps.gov.qa
ealsaadi@mdps.gov.qa

 .1املفاهيم والتعاريف
مؤشر أسعار املنتج هو مقياس ملتوسط التغيرات في أسعار بيع السلع املصدرة و /أو املباعة في السوق املحلية.
املفاهيم والتعاريف املستخدمة تتبع بصورة عامة املعايير الدولية املنصوص عليها في "دليل مؤشر أسعار املنتج،
النظرية واملمارسة لعام  "2004الذي أعده صندوق النقد الدولي وكذلك نظام الحسابات القومية لعام .1993
 .2النطاق والتغطية
 1.2تغطية البيانات

مؤشر أسعار املنتج هو مؤشر صناعي ألسعار املنتج ويغطي املجموعات الصناعية " :التعدين واستغالل
املحاجر" و"الصناعات التحويلية" و"الكهرباء والغاز واملاء".
ً
يغطي مؤشر أسعار املنتج حاليا السلع والبضائع املنتجة في هذه املجموعات الصناعية الثالث .أما بالنسبة
للخدمات كإصالح وصيانة معدات الحفر املضمنة في املجموعة الفرعية "خدمات التعدين" ضمن مجموعة
"التعدين واستغالل املحاجر" فال يتم تغطيتها في املؤشر.
 .3التصنيف
ً
يتم تجميع املنتجات أوال وفق مجموعات املنتجات ثم يتم تصنيفها حسب املجموعات الصناعية املناسبة .يتم
تصنيف املنتجات والصناعة باستخدام تصنيفين دوليين هما :
 التصنيف املركزي للمنتجات (تنقيح  )2لتصنيف املجموعات الفرعية ضمن كل مجموعة رئيسية .وتصنف
سلة السلع إلى مستويات من واحد إلى سبعة.
 التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية (تنقيح  )4للتصنيف حسب مجموعات
الصناعات الرئيسية (التعدين واستغالل املحاجر والصناعات التحويلية والكهرباء واملاء).
 .4أسس التسجيل
 1.4التقييم
األسعار هي متوسط أسعار أو أسعار وحدة بيع السلع املصدرة أو املباعة في السوق املحلية خالل فترة
اإلسناد .ال تتضمن األسعار املسجلة أي نوع من الدعم على املنتجات.
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 .5طبيعة مصادر البيانات األساسية
 1.5تعريف ونطاق مصدر البيانات
املصدرين األساسيين للمعلومات هما املسح الشهري ملؤشر أسعار املنتج وكذلك السجالت اإلدارية لشركة
قطر للبترول.
ً
واعتبارا من يناير  2013يتم تجميع معلومات األسعار بصفة شهرية بواسطة عدادين يعملون بدوام جزئي
مستخدمين في ذلك االستسبيان الجديد ملؤشر أسعار املنتج .بعض املنشآت توفر البيانات بشكل إلكتروني
باستخدام استسبيان مؤشر أسعار املنتج اإللكتروني أو عبر البريد اإللكتروني PPI questionnaire.pptx
ً
ً
منتجا وما يقرب من  145عرضا
تتكون العينة من  82منشأة بينما تتضمن سلة مؤشر أسعار املنتج 57
لألسعار يتم تجميعها كل شهر.
 2.5اختيار املنشآت
يتم اختيار املنشآت البالغ عددها  82منشأة من اإلطار الذي يستخدم للمسح االقتصادي السنوي .ويتم
اختيار املنشآت عن طريق عينة منتظمة من كامل قائمة الشركات .ويستند احتمال اختيار الشركة عادة
على حجم عمالتها والقيمة املضافة التي تقدمها.
ُ
تتكون سلة مؤشر أسعار املنتج من ً 57
ً
منتجا نموذجيا .يستخدم اسلوب العينة االحتمالية لتحديد نوعية
املنتجات التي يتم إدراجها في سلة مؤشر أسعار املنتج.
عند إدراج منشأة جديدة يقوم موظفو القسم بزيارة املنشأة إلبالغها عن املسح وبالتعاون مع موظفيها
ً
تحدد املنتجات التي سيتم رصدها ومتابعتها كل شهر .وتعطى تعليمات للموظف لتحديد املنتج األكثر تمثيال
ً
ومتوفرا في املنشأة ومالحظة مواصفات املنتجات .وتقدم إرشادات لتحديد أهم املنتجات املتفق عليها بين
موظفي املنشأة وموظفي وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء .وترد تفاصيل مواصفات كل منتج من
املنتجات بما في ذلك حجمه ووحدته ومواده ومواصفاته ومدخالت إنتاجه.
يتم جمع عروض األسعار كل شهر وتتم زيارة املنشآت من قبل العدادين كل شهر لطلب تعاونها في ملء
االستسبيان .وتقوم بعض املنشآت بتوفير املعلومات املطلوبة عبر صفحات االنترنت أو عبر البريد اإللكتروني.
 .6ممارسات إعداد البيانات
 1.6االساليب اإلحصائية
في أبريل  2015تم تغيير سنة األساس ملؤشر أسعار املنتج من  2006إلى  ،2013وتم إصدار سلسلة جديدة
من مؤشر أسعار املنتج بسنة األساس  100 = 2013لألعوام من  2011إلى  .2014شمل التحول إلى سنة
األساس الجديدة على تغيير في سلة السلع وتغيير في هيكل االوزان للمؤشر وكذلك تغير في التصنيف.
الحساب  :يتم احتساب مؤشر أسعار املنتج باستخدام صيغة السبير .يتم الحساب عند املستوى األدنى
(املستوى االبتدائي) باستخدام متوسط هندس ي للحصول على متوسطات األسعار (  ) piالتي توفرها
مختلف الجهات .ويتم بعد ذلك تقسيم هذه األسعار على سعر سنة األساس للحصول على النسب (االسعار
النسسبية) لكل نوع ولكل مجموعة .ون ً
ظرا ألن سلة مؤشر أسعار املنتج تتكون من سبعة مستويات يتم حساب
ً
وانتهاء باملستوى االول.
املؤشر املرجح بداية من املستوى السادس
𝑛

∑𝑛𝑖=0 𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑄𝑖0
𝑡𝑖𝑃
𝑛 = 𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑃 𝑠𝑒𝑟𝑦𝑒𝑝𝑠𝑎𝐿
∗ 𝑖𝑤 ∑ =
𝑜𝑖𝑄 ∗ ∑𝑖=0 𝑃𝑖0
𝑃𝑖0
𝑖=0
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 2.6األوزان الجديدة ملؤشر أسعار املنتج
مؤشر أسعار املنتج هو مؤشر أسعار املنتج على أساس سلعة محددة وفقا لنظام التصنيف املركزي
للمنتجات (التنقيح الثاني) .يعكس هيكل األوزان مكونات املنتجات وليس األنشطة .وبالتالي ،فإن األوزان ال
تتسق مع األوزان املستخدمة في الحسابات القومية ،والتي تقوم على اإلنتاج اإلجمالي للمنشأت  /الشركات
مصنفة حسب النشاط االقتصادي (التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية-
تنقيح..)4
اجملموعة الصناعية (التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة
االقتصادية  -تنقيح )4

الوزن
سنة األساس 2006

الوزن
سنة األساس 2013

اإلجمالي

100.0

100.0

 .1التعدين واستغالل املحاجر

77.1

72.7

 .2الصناعة التحويلية

21.0

26.8

 .3الكهرباء واملاء

1.9

0.5

 3.6التصنيف الجديد ملؤشر أسعار املنتج
أثناء عملية تغيير سنة األساس تم تغيير هيكل تصنيف املنتجات والصناعات .يصنف مؤشر أسعار املنتج
الجديد إلى  15مجموعة فرعية باستخدام التصنيف املركزي للمنتجات (التنقيح الثاني) .يتم تجميع
ً
العناصر أوال حسب مجموعات املنتجات ثم تصنيفها على سلم مستويات من واحد إلى سبعة ،وذلك
باستخدام التصنيف املركزي للمنتجات (التنقيح الثاني) .وبعد ذلك يتم إعادة تجميع مجموعات املنتجات
في مجموعات أنشطة باستخدام التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية (تنقيح .)4
وتحتوي السلسلة الزمنية الجديدة ملؤشر أسعار املنتج على  15مجموعة فرعية مقابل  11مجموعة فرعية
في السلسلة السابقة.
ملؤشر أسعار املنتج تم تصنيف كافة "املكثفات" ضمن مجموعة صناعة "التعدين" على الرغم من أن بعض
املكثفات يتم تصنيفها ضمن مجموعة "الصناعة التحويلية" ألغراض الحسابات القومية.
 4.6التغييرات الرئيسية بين مؤشر أسعار املنتج ( )100 = 2006ومؤشر أسعار املنتج ()100 = 2013
يمكن تلخيص التغييرات الرئيسية بين مؤشر أسعار املنتج بسنة األساس  2006ومؤشر أسعار املنتج بسنة
األساس  2013في الجدول التالي :
مؤشر أسعار املنتج
()100 = 2006

مؤشر أسعار املنتج
()100 = 2013

 .1عدد املجموعات الفرعية في التصنيف املركزي للمنتجات
 .2عدد املنتجات

11

15

128

111

 .3عدد املصادر

75

82

التفاصيل

 5.6إجراءات إحصائية أخرى
 1.5.6استنباط أوزان سنة األساس 2013
يتم تصنيف سلة مؤشر أسعار املن ِتج إلى  7مستويات بحيث يكون املنتج في املستوى السابع .ولحساب
ً
األوزان يتم جمع وزن كل بند تراكميا إلى املستوى األعلى وهذه القيمة يتم قسمتها على إجمالي قيمة
االنتاج للحصول على وزن كل منتج  .وقد تم الحصول على قيم االنتاج من املوردين مباشرة.
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 2.5.6جمع بيانات مؤشر أسعار املنتج
ً
يتم جمع بيانات األسعار لحوالي  185منتجا كل شهر بواسطة العدادين وقد تم إدخال تحسينات
كبيرة لهذه العملية يتمثل في اإلبال" اإللكتروني من قبل عدد كبير من املستجيبين الذين بدأوا
باستخدام االستسبيان اإللكتروني الجديد ملؤشر أسعار املنتج .ويتمتع املوظفون في قسم األسعار
بصالحية الوصول إلى املعلومات باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور حصرية .وتشير األسعار التي
تم جمعها إلى متوسط أسعار السلع املباعة خالل فترة اإلسناد .وال تتضمن األسعار املسجلة أي نوع
من الدعم على املنتجات.
 3.5.6تقدير القيم املفقودة
ً
يتم إدخال البيانات باستخدام نظام إدارة قاعدة بيانات أوراكل املصمم خصيصا الحتساب مؤشر
الرقم القياس ي ألسعار املنتج كما يتم استخدام برنامج اإلكسل  /األكسس من نظام مايكروسوفت
ملراجعة البيانات.
ً
في حالة عدم توفر األسعار مؤقتا في منشأة معينة يتم تقدير السعر بناء على التغير الحاصل في منشاة
مماثلة أو سلع مماثلة وإذا تم فقده بشكل نهائي فإنه يتم استبداله بمصدر اخر .ويتم حذف املنتج
إذا لم يتوفر له بديل.
.

 4.5.6التقييم والتحقق من البيانات الوسيطة واملخرجات
تتم مراجعة البيانات والتحقق من صحتها بثالثة طرق :
 .1مقارنة األسعار من منشآت مشابهة في نفس الفترة
 .2املقارنة مع السعر في نفس املنشأة في فترات زمنية مختلفة
 .3املقارنة مع بيانات التجارة الخارجية وخاصة مع بيانات الصادرات

 .7نشر البيانات
قنوات النشر :
ُ
يتم إصدار مؤشر أسعار املنتج عبر بيانات صحفية وينشر على املوقع اإللكتروني .ويبين البيان الصحفي ملؤشر
أسعار املنتج (بما يشمله من جداول وتحليل مختصر) مدى تطور املؤشر ً
شهريا كما يتم توفير تحليل وصفي
للتغيرات الفصلية والسنوية التي تطرأ على املؤشر في املنشور الفصلي "نافذة على اإلحصاءات االقتصادية
لدولة قطر".
وتنشر بيانات تفصيلية في النشرة السنوية إلحصاءات األسعار واألرقام القياسية.
الدورية ً :
ً
اعتبارا من يناير 2013
شهريا
ً
التوقيت  :بعد حوالي  7أسابيع من نهاية الفترة املرجعية وسيتم تقليصها الى  30يوما من نهاية الفترة املرجعية
خالل األشهر القادمة

 .8جوانب أخرى
التحديات والخطط املستقبلية
 محاولة تحويل جميع االستمارات الى نظام اليكتروني (ربط إليكتروني  +ايميالت) .
 تقليص فترة توقيت النشر الى  30بعد نهاية الفترة املرجعية .
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صحيفة بيانات وصفية
مؤشر أسعار اآلآلت واملعدات ()MEPI
القسم:
املسؤولية:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

قسم األسعار واألرقام القياسية
جمع وإعداد بيانات مؤشر أسعار اآلآلت واملعدات
a.sma@ mdps.gov.qa
أسماء سلطان بن سويلم
aelsabbagh@mdps.gov.qa
احمد الصبا"
oedris@mdps.gov.qa
عمر مخيبر إدريس
mkgany@mdps.gov.qa
معتز كامل عبد الغني

 .1مفاهيم وتعاريف
يهدف مؤشر أسعار اآلالت واملعدات ( )MEPIإلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع اآلالت واملعدات املصنفة
كسلع رأسمالية .والسلع الرأسمالية هي السلع التي يتم استخدامها بشكل مستمر في عملية اإلنتاج ،وعادة
تستخدم ألكثر من سنة واحدة.
بدأ قسم األسعار واالرقام القياسية بنشر مؤشر أسعار اآلالت واملعدات في عام  .2014ومنذ عام  2011انضمت
دولة قطر إلى مشروع برنامج البنك الدولي/اإلسكوا للمقارنات الدولية ( .)ICPوتتبع املفاهيم والتعاريف
املستخدمة لحساب مؤشر أسعار اآلالت واملعدات املنهجية املستخدمة في برنامج املقارنات الدولية(.)ICP
ً
وقد تم تحديث سنة األساس ملؤشر أسعار اآلالت واملعدات لكي تصبح سنة  .2013ويغطي املؤشر حاليا أنواعا
مختارة من اآلالت واملعدات املستوردة للدولة والتي تباع من خالل وكالء محليين ويتم إصدار مؤشر أسعار اآلالت
واملعدات بشكل نصف سنوي.
 .2النطــاق والتغطية
 1.2التغطية
تقتصر تغطية مؤشر أسعار اآلالت واملعدات على أنواع مختارة من اآلالت واملعدات ،وال تشمل كافة قطع
الغيار وامللحقات ذات الصلة .تم إضافة مجموعات سلعية جديدة إلى سلة اآلالت واملعدات ،فأصبحت
السلة تتكون من  9مجموعات سلعية بعد ان كانت تحتوي على  4مجموعات فقط  ،مصنفة بحسب
التصنيف املركزي CPC.V2 -
فيما يلي املجموعات الرئيسية من التصنيف املركزي للمنتجات ( )CPCالتي يشملها املؤشر خالل عامي
:2013- 2012
التصنيف
املركزي
38
42
43
44
45
46
47
48
49

2012

2013
مجموعة أثاث وسلع اخرى قابلة للنقل غير مصنفة في موضع أخر.
مجموعة املنتجات املعدنية املصنوعة.
مجموعة اآلالت املستعملة في االغراض العامة.
مجموعة اآلالت املخصصة الغرض.
مجموعة أالت املكاتب واملحاسبة والحسابات االلكترونية.
مجموعة اآلالت واملولدات الكهرةائية.
ن
مجموعة معدات واجهزة الراديو والتلفزيو واالتصاالت.
مجموعة اآلالت الطبية و االدوات البصرية ( اجهزة مسح االراض ي).
مجموعة معدات النقل .
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ومن الجدير بالذكر أنه عند حساب هيكل أوزان مؤشر أسعار اآلالت واملعدات تم استبعاد القيمة التقديرية
لآلالت واملعدات التي تملكها األسر لالستخدام الشخص ي (مثل السيارات وأجهزة الحاسوب) من إجمالي
قيمة الواردات (سنة األساس .)2013
 .3التصنيف
يتم تصنيف البنود حسب القسم واملجموعة واملجموعة الفرعية باستخدام التصنيف املركزي للمنتجمات (CPC
التنقيح  .)2ويتم تصنيف سلة السلع الى مستويات من واحد إلى ثالثة حسب املجموعة الفرعية واملجموعة
الرئيسة.
 .4أسس التسجيل
 1.4بيانات األسعار
ً
األسعار هي أسعار بيع املنتجات املباعة .واألسعار املقدمة هي األسعار التي يذكرها الوكيل و تشمل احيانا
تكاليف إضافية مثل النقل والتركيب.
ووفقا للمواصفات الواردة في استسبيان املسح يتم جمع بيانات األسعار فقط ألغلب املعدات واآلالت
ويستثنى من ذلك املجموعات التالية :
 44مجموعة اآلالت املخصصة الغرض.
 46مجموعة اآلالت واملولدات الكهربائية.
حيث يتضمن مع السعر أيضا  ،تكاليف التوصيل والتركيب وتكاليف أخرى .
 2.4أسس التسجيل
ً
يتم جمع أسعار حوالي  188سلعة بانتظام من حوالي  80منشأة وذلك بواسطة استسبيان مصمم خصيصا
لكل نوع من املنتجات .ويتم استالم نحو  110عرض أسعار كل ستة أشهر ،ويتم التحقق من صحتها بعد
مراجعتها وتدقيقها.
 3.4تشمل مواصفات املنتج ما يلي:
 .1العالمة التجارية
 .2نوع املوديل
 .3الرقم املسلسل
 .4قوة املحرك
 .5الوزن التشغيلي
 .6بلد املنشأ
ويتضمن االستسبيان أيضا صورة فوتوغرافية لهذا البند املطلوب له بيانات أسعار.
 .5طبيعة مصادر البيانات األساسية
 1.5البيانات املصدرية والنطاق
يتم جمع بيانات األسعار من خالل املسوح التي تتم بشكل نصف سنوي خالل شهري يناير ويوليو  .وفي
املتوسط ،يتم جمع حوالي  110عرض أسعار كل ستة أشهر من عينة تضم  80منشأة.
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ويتم جمع املعلومات املتعلقة باألسعار من خالل املسح املباشر لعينة من محالت البيع بالجملة وبالتجزئة.
ً
ُ
تجمع املعلومات املطلوبة باستخدام استسبيان مصمم خصيصا لذلك الغرض بواسطة عداد يعمل بدوام
جزئي باالضافة الى موظف ذو خبرة من العاملين في قسم األسعار واالرقام القياسية والذي يقوم
بزيارةاملنشات املختارة لجمع املعلومات الخاصة باألسعار.
 2.5اختيار املنشات واملنتجات
تم اختيار املنشات من اإلطار املستخدم في املسح االقتصادي السنوي لعام  .2015وتضم العينة حوالي 80
منشأة.
وتم اختيار الوحدات (وكالء ،ومحالت بيع بالجملة وبالتجزئة) عن طريق أخذ عينة منتظمة من قائمة تضم
جميع املنشات .يتم اختيار الوحدة عادة على أساس حجم العمالة والقيمة املضافة.
قبل تنفيذ هذا املسح قام موظفوا قسم االسعار واالرقام القياسية بزيارة املنشات املختارة إلبالغها عن
املسح وقاموا وبالتعاون مع موظفي املنشات باختيار البنود التي سيتم رصد أسعارها كل ستة أشهر .ويتم
ً
توجيه موظف املسح الختيار البند األكثر تمثيال من املواد املوجودة في املنشأة مع االهتمام باالطالع على
مواصفات كل مادة.
ويتم تقديم اإلرشادات لتحديد اآلالت واملعدات األكثر أهمية والتي تباع بشكل منتظم .وتتضمن املعلومات
عن مواصفات كل منتج الججم والوحدة واملادة الرئيسية املستخدمة ،والصنع واملوديل والسعة وبلد املنشأ.
املعلومات التي تم جمعها في املعرض السنوي "بروجكت قطر" ،حيث يتم عرض أنواع مختلفة من اآلالت
واملعدات أثبتت فائدتها الكبيرة ملشاهدة بعض البنود وكذلك إقامة اتصاالت مع مديري التسويق في شركات
التوريد الدولية واملحلية.
 .6ممارسات إعداد البيانات
 1.6األساليب اإلحصائية
يتم إعداد هذا املؤشر باعتماد سنة  2013كسنة أساس وذلك باستخدام صيغة السبيرز:
𝑛

𝑛

𝑖=0

𝑖=0

∑𝑛𝑖=0 𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑄𝑖0
𝑡𝑖𝑃
∗ 𝑖𝑤 ∑ =
𝑖𝑤 ∑ /
𝑛
𝑜𝑖𝑄 ∗ ∑𝑖=0 𝑃𝑖0
𝑃𝑖0

= 𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑃 𝑠𝑒𝑟𝑦𝑒𝑝𝑠𝑎𝐿

 : Pitسعر البند في العام الحالي (سنة املقارنة).
 : Pi0سعر البند في سنة األساس.
 : nعدد السلع في سلة اآلالت واملعدات لحساب مؤشر األسعار.
 : wiوزن كل بند في السلة.
يستخدم متوسط السعر لعام  2012ملقارنة األسعار (سعر سنة األساس).
يتم استخدام قيم الواردات في عام  2012لحساب األوزان املستخدمة لتجميع األسعار النسسبية لكل
مجموعة فرعية ومجموعة رئيسة وقسم.
يتم إدراج أسعار السلع املمثلة في استسبيانات مؤشر أسعار اآلالت واملعدات  .كل بند في سلة املؤشر له
مواصفات خاصة تميزه عن البنود األخرى وكل بند يعطى رمز تصنيف خاص به.
يتم استخدام األسعار الخاصة بشهري يناير ومارس من السنة  nلحساب مؤشر أسعار اآلالت واملعدات
للنصف األول (يناير حتى يونيو) من السنة  .nأما األسعار الخاصة بشهري يوليو وسسبتمبر من السنة n
فتستخدم لحساب مؤشر أسعار اآلالت واملعدات للنصف الثاني من السنة .n
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ً
ً
وعادة ما تستغرق عملية جمع األسعار  30يوما .أما معالجة البيانات وحساب املؤشر  ،فيستغرقان  45يوما
ً
ً
أخرى ويكون مؤشر أسعار اآلالت واملعدات جاهزا للنشر بعد حوالي  45يوما من الفترة املرجعية.
 2.6األساليب اإلحصائية األخرى
 1.2.6استنباط الوزن لسنة األساس 2013
ً
نظرا ألن جميع اآلالت واملعدات املدرجة في السلة هي بنود مستوردة فقد تم حساب الوزن كنسبة
قيمة السلع املستوردة ذات الصلة كما ورد في إحصاءات التجارة الخارجية لكل مجموعة
(مجموعات رئيسة وفرعية) إلى القيمة اإلجمالية لآلالت واملعدات املستوردة في عام .2013
سنة االساس الجديدة 2013

الرقم القياسي ألسعار االالت واملعدات 2017

الرمز
1
38
383
42
429
43
432
434
435
439
44
441
442
444
445
446
448
449
45
451
452
46
461
47
472
473
478
48
481
482
49
491
494
499

أثاث؛وسلع أخرى قابلة للنقل

المجموعات الرئيسية

األوزان

الرقم القياسي العام

100.00
0.40
0.40
0.34
0.34
5.80
0.56
1.65
1.88
1.71
23.71
1.24
0.55
20.55
0.10
0.13
1.13
0.01
21.44
2.48
18.96
4.53
4.53
7.13
0.04
7.03
0.06
1.83
1.72
0.11
34.82
30.11
3.77
0.94

اآلالت املوسيقية

َّ
املنتجات املعدنية َّ
واملعدات
املصنعة باستثناء اآلالت
منتجات معدنية جاهزة اخرى

اآلالت املستخدمة في االغراض العامة
مضخات وضواغط ومحركات تعمل بقوة دفع املاء والهواء املضغوط
أفران ومشاعل أفران صهر واجزاؤها (وحدات الخاليا الشمسية )
معدات رفع ومناولة وأجزاؤها
االت أخرى متعددة االغراض

اآلالت املخصصة الغرض
االت زراعية وحراجية وأجزاؤها
عدد الية وأجزاؤها وتوابعها
االت عمليات التعدين واملحاجر والتشييد وأجزاؤها
آالت تجهيز األغذية واملشروبات والتبغ وأجزاؤها
أالت إلنتاج املنسوجات واملالبس والجلود وأجزاؤها
اجهزة منزلية واجزاؤها
أالت أخرى مخصصة الغرض وأجزاؤها

اآلالت املكاتب واملحاسبة والحاسبات االلكترونية
االت املكاتب واملحاسبة وأجزاؤها وتوابعها
االت الحاسبات االلكترونية وأجزاؤها وتوابعها

اآلالت واالجهزة الكهرةائية
محركات ومولدات ومحوالت كهربائية وأجزاؤها

معدات واجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت
أجهزة ارسال اذاعي وتلفزيوني
أجهزة استقبال اذاعي وتلفزيوني ‘ أجهزة التسجيالت السمعية واملرئية
برمجيات للحاسوب معبأة في أغلفة

األجهزة الطبية واالجهزة الدقيقة واالدوات البصرية
املعدات الطبية والجراحية وأجهزة تقويم االعضاء
أدوات وأجهزة للقياس والفحص

معدات النقل
املركبات ذات املحركات ،املركبات املقطورة ونصف املقطورة وأجزاؤها وتوابعها
قوارب النزهة والقوارب الرياضية
معدات نقل أخرى وأجزاؤها
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 2.2.6التقييم والتحقق من صحة البيانات الوسيطة واملخرجات
تم تطوير ورقة إكسل لحساب مؤشر أسعار اآلالت واملعدات .وتتم مراجعة البيانات والتحقق من
صحتها بطريقتين :
 .1باملقارنة بأسعار منشات مماثلة في نفس الفترة.
 .2باملقارنة بأسعار نفس املنشأة لفترات مختلفة من الزمن.
ويساعد نظام حوسبة باستخدام اكسل مايكروسوفت على مراجعة وتدقيق بيانات األسعار.
 3.2.6تقدير القيم املفقودة:
يتم استبدال األسعار املفقودة بأسعار الفترة السابقة.
 4.2.6التعديل بسبب التغير في الجودة
يتمثل التحدي هنا في تتبع التغير في الجودة وإجراء التعديالت الالزمة .عندما يتم استبدال منتج
قديم بآخر جديد يتم تطبيق طريقة التداخل ،أي يتم التعامل مع أي تغير في األسعار مرتبط
ً
بالتحول إلى منتج جديد كما لو أنه كان ناتجا عن تغير في الجودة .ويتم إجراء التعديالت املناسبة
للتغير الذي يطرأ على الجودة من خالل جمع األسعار لفترة التداخل أو بالتشاور مع وحدة البيع.
 .7نشر البيانات
قنوات النشر:
يتم إصدار مؤشر أسعار اآلالت واملعدات من خالل بيان صحفي ويتم نشره على موقع الوزارة االلكتروني.
الدورية  :كل ستة أشهر.
ً
التوقيت  :بعد حوالي  45يوما من انتهاء الفترة املرجعية.
 .8استخدامات مؤشر أسعار اآلالت واملعدات
ً
 نظرا ألن مؤشر أسعار اآلالت واملعدات هو مؤشر اقتصادي فهو يهدف إلى تتبع حركة أسعار جميع أنواع
اآلالت واملعدات الرأسمالية .وعلى املدى البعيد سوف يثسبت هذا املؤشر فائدته في حساب التقديرات
باألسعار الثابتة واستخدامه كمعامل تكميش.
ً
 نظرا ألن كافة سلع اآلالت واملعدات يتم استيرادها فإنه يمكن لهذا املؤشر أن يثسبت فائدته كذلك في
إعداد مؤشر أسعار الواردات.
 .9اخلطط املستقبلية
 تغيير سنة األساس ملؤشر أسعار اآلالت واملعدات
 توسيع التغطية لتشمل املزيد من البنود واملزيد من مجموعات نظام التصنيف املركزي للمنتجات
 زيادة الدورية من نصف سنوية إلى ربع سنوية.
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صحيفة بيانات وصفية
إحصاءات التجارة اخلارجية السلعية
القسم:
املسؤولية:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

قسم إحصاءات التجارة الخارجية
إعداد إحصاءات التجارة الخارجية السلعية
فاطمة محمد الحمادي
Falhammadi@mdps.gov.qa
-حميدة الشيبة
Halshaiba@mdps.gov.qa
حنين باسم
Hmarmash@mdps.qa
أمينة العبيدلي
Aalobaidli@mdps.gov.qa

 .1مفاهيم وتعاريف
التوصيات الدولية في عملية إعداد إحصاءات التجارة الخارجية يتم اإللتزام الى حد بعيد بالتوصيات الدولية
الصادرة من األمم املتحدة وفق دليل إحصاءات التجارة السلعية الدولية ( ) IMTSلعام  -2010املفاهيم
والتعاريف:
 1.1احصاءات التجارة الخارجية السلعية
ُ
ُ
تشير إحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر إلى السلع التي تضيف أو تنقص من مخزون دولة
قطر من املوارد املادية .أما السلع املنقولة عبر دولة قطر (سلع الترانزيت) وكذلك السلع التي تدخل أو تخرج
من قطر بشكل مؤقت فهي ال تندرج ضمن إحصاءات التجارة الخارجية السلعية.
 2.1السلع
هي األشياء املادية التي تتسم بوجود طلب عليها يمكن على أساسه إنشاء حقوق ملكية ،وحيث يمكن نقل
هذه امللكية من أي وحدة مؤسسية إلى أخرى من خالل اإلنخراط في صفقات السوق.
 3.1امليزان التجاري السلعي
يمثل الفرق بين إجمالي قيمة صادرات دولة قطر السلعية على أساس التسليم على ظهر السفينة ()FOB
وإجمالي قيمة الواردات السلعية على أساس قيمة التكلفة والتأمين والشحن (.)CIF
 4.1الواردات :
هي السلع التي تضيف إلى مخزون املوارد املادية في قطر نتيجة حركتها الى داخل الدولة .وتشمل الواردات
ً
حاليا فقط السلع املستوردة إلى الدولة بغرض االستهالك املحلي ويتم تخليصها عبر إجراءات جمركية سواء
كانت هذه السلع خاضعة للرسوم الجمركية أم معفاة.
 5.1إجمالي الصادرات
يقيس إجمالي الصادرات حركة البضائع الفعلية من قطر إلى الدول األجنسبية ،ويشمل صادرات السلع ذات
املنشأ املحلي و املعاد تصديرها.
 6.1صادرات السلع املحلية
هي السلع التي يتم طرحها من مخزون املوارد املادية في قطر نتيجة حركتها الى خارج الدولة .ويتم إنتاج أو
تصنيع هذه السلع داخل قطر.
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 7.1السلع املعاد تصديرها
هي البضائع التي سبق استيرادها وتخليصها عبر اإلجراءات الجمركية وأعيد تصديرها دون إجراء أي تعديل
على شكلها أو قيمتها .وال يعتبر هذا النوع من الصادرات من إنتاج أو صناعة دولة قطر.
 8.1بلد املنشأ
هو البلد املنتج أو البلد الذي تمت فيه املرحلة النهائية لإلنتاج أو التصنيع.
 9.1بلد املقصد االخير
هو وجهة املقصد النهائية املعروفة عند التصدير والتي سيتم تسليم السلع إليها.
 10.1نظام التجارة
ً
تطبق دولة قطر نظام التجارة الخاص وفقا لقانون الجمارك والالئحة التنفيذية لعام  .2011وبموجب هذا
ً
النظام يتوافق اإلقليم اإلحصائي مع املنطقة الجمركية .وال تعتبر األسواق الحرة واملناطق الحرة جزءا من
اإلقليم اإلحصائي.
 11.1اإلقليم اإلحصائي
يتوافق اإلقليم اإلحصائي لدولة قطر مع املنطقة الجمركية وبالتالي فإن األسواق الحرة واملناطق الحرة ال
ً
تعتبر جزءا من اإلقليم اإلحصائي  .وتعامل السلع الخارجة من املناطق الحرة إلى املنطقة الجمركية معاملة
السلع األجنسبية حتى وإن اشتملت على مواد خام أو سلع محلية تم تحصيل رسوم جمركية عليها قبل إدخالها
إلى املناطق الحرة.
 12.1اإلدخال املؤقت
هو أن تكون البضائع األجنسبية الداخلة إلى قطر بصورة مؤقتة أو مودعة بمستودع ملدة معينة ،فإذا بقيت
بعد هذه املدة تخضع حينلذ للرسوم إذا جرى استهالكها وتعفى من الرسوم إذا أعيد تصديرها.
 13.1تجارة الترانزيت
هي عبارة عن البضائع العابرة للدولة والتي تستخدم مرافق الدولة "البرية ،البحرية ،الجوية" ولم تبرح
املناطق الجمركية حتى يعاد شحنها إلى مقصدها النهائي دون أن تخضع ألي تخليص جمركي.
 .2النطاق والتغطية
 1.2نطاق البيانات
يوص ى بأن تسجل إحصاءات التجارة الخارجية السلعية جميع السلع التي تضيف أو تنقص من مخزون
املوارد املادية لدولة قطر من خالل دخول السلع أو مغادرتها لإلقليم االقتصادي.
 2.2تغطية البيانات
بصورة أساسية فإنه يتم تغطية كافة سلع الصادرات والواردات بشرط عمل إقرار جمركي لها وأن قيمة
السلع تتجاوز الحد االدنى الذي حددته الهيلة العامة للجمارك.
السلع املشمولة في إحصاءات التجارة الخارجية هي :
 الذهب غير النقدي.
 األوراق النقدية واألوراق املالية والقطع النقدية غير املتداولة.
ً
 السلع املتداولة وفقا التفاقيات املقايضة.
 السلع التي تعبر الحدود نتيجة معامالت بين األطراف ذات العالقة.
 الغاز والنفط .
 األقمار الصناعية ومعدات إطالقها.
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خطوط الكهرباء وخطوط األنابيب وكابالت االتصاالت تحت البحر.
السلع املستعملة.
النفايات والخردة.
السلع التي يغتنيها كافة فلات املسافرين.
أمتعة املهاجرين.
السلع املرسلة أو الواردة عن طريق البريد العادي أو البريد السريع.
الكهرباء واملاء.
السلع املتداولة على حساب الحكومة.
املساعدات اإلنسانية بما فيها املساعدات الطارئة.
السلع املخصصة لالستخدام العسكري.
وسائل اإلعالم سواء كانت مسجلة أو غير ذلك.
السلع الواقعة تحت اإليجار التمويلي.
البضائع الواردة أو املرسلة إلى الخارج من قبل املنظمات الدولية.
السلع الواردة أو املرسلة من املنشآت البحرية.
السلع املنقولة من أو إلى جهة تخزين احتياطي.
السلع في التجارة اإللكترونية.
الهدايا والهبات.
صيد االسماك وانتشال املعادن من قاع البحر.

 3.2السلع املوص ي بإدراجها في قاعدة بيانات التجارة الخارجية في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ولكن
لم تدرج بعد :
 السفن والطائرات.
 املعدات املتحركة التي تتغير ملكيتها أثناء وجودها خارج بلد إقامة املالك األصلي.
 الصوامع واملخازن والصابورة وأخشاب التبطين.
ً
 4.2السلع املستثناة وفقا لدليل إحصاءات التجارة السلعية الدولية :2010
 السلع املنقولة بسبساطة عبر دولة.
 السلع املنقولة وتشمل السلع قيد اإلجراءات الجمركية الخاصة بم"العبور" أو " إعادة الشحن" ولكن ال
تقتصر عليها.
ً
 السلع التي يسمح بإدخالها أو إرسالها مؤقتا.
 الذهب النقدي.
 األوراق النقدية واألوراق املالية والقطع النقدية املتداولة.
 البضائع املرسلة من وإلى الجيوب اإلقليمية.
 األصول غير املالية.
 السلع التي تعامل كجزء من التجارة في الخدمات :








أ) السلع التي يحصل عليها كافة فلات املسافرين.
ب) الصحف والدوريات املرسلة ضمن االشتراك املباشر.
ج) السلع املوردة للحكومات مثل السفارات والقواعد العسكرية.

السلع تحت املتاجرة.
السلع الواقعة تحت عقد تأجير تشغيلي.
السلع التي فقدت أو دمرت بعد مغادرة منطقة التصدير وقبل وصولها إلى منطقة االستيراد.
األقمار الصناعية ومعدات اإلطالق التي أطلقت في بلد آخر دون تغيير امللكية.
السلع املستخدمة كوسائل النقل.
املحتويات التي تسلم إلكترونيا (تحميل ،بريد إلكتروني ..الخ).
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 .3أنظمة التصنيف
 1.3النظام املنسق لوصف وترميز السلع (: )HS
يتم نشر البيانات التفصيلية عن الواردات حسب نظام التعرفة الجمركية املوحدة الصادر عن األمانة
العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مستوى الحد الثامن من النظام املنسق () HS 2012
بالنسبة للواردات وعلى مستوى الحد الرابع بالنسبة للصادرات (لضمان السرية).
وبدأ العمل باإلصدار الجديد للتصنيف املنسق  2012اعتبارا من األول من يناير سنة .2012
 2.3التصنيف الدولي املوحد للتجارة الدولية (: )SITC
يتم نشر البيانات على مستوى الحد الثاني من التنقيح الثالث للتصنيف الدولي املوحد للتجارة الدولية
).(SITC-Rev3

 3.3أنظمة التصنيف األخرى املستخدمة :
 التصنيف حسب استخدام املواد.
 التصنيف حسب طبيعة املواد.
 التصنيف االقتصادي العريض).(BEC
 التصنيف حسب الدولة باستخدام التسميات الجغرافية .
 .4أسس التسجيل
 1.4التقييم
يتم تسجيل الواردات حسب قيمة تكلفتها وتأمينها وشحنها ( ،)CIFوتسجيل الصادرات حسب قيمة تسليمها
على ظهر السفينة (.)FOB
 2.4أسس التسجيل
ُ
يتم التعبير عن قيمة البيانات بالريال القطري ويتم تحويل بيانات الصادرات املسجلة بعمالت أجنسبية إلى
الريال القطري ،وذلك باستخدام سعر الصرف الرسمي وهو 3.64 :ريال قطري =  1دوالر أمريكي ،والذي
ً
يعتبر ثابتا ومرتبط بالدوالر األمريكي.
 3.4دورية جمع البيانات
شهرية.
 .5طبيعة مصادر البيانات األساسية
يحصل قسم إحصاءات التجارة الخارجية على بياناته من مصادر مختلفة ويتم الحصول على هذه البيانات
بشكل يومي أو شهري على النحو التالي :
 1.5بيانات الواردات وإعادة التصدير :
تعتبر الهيلة العامة للجمارك هي املصدر الرئيس ي لبيانات الواردات وإعادة التصدير ويعتبر نموذج البيان
الجمركي هو املصدر الوحيد لتلك البيانات .تقوم الهيلة العامة للجمارك بتزويد وزارة التخطيط التنموي و
اإلحصاء بسبيانات الصادرات والواردات وإعادة التصدير بطريقتين هما  :برنامج النافذة الواحدة و برنامج بن
نعمة
 .1نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي:
نظام النافذة الواحدة هو نظام إلكتروني يستخدمه وكيل التخليص الجمركي لتقديم نموذج البيان
الجمركي لالعتماد
ً
 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء مرتبطة الكترونيا بذلك النظام
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 في نهاية كل شهر تقوم الهيلة العامة للجمارك بتحميل نسخة احتياطية مللف األوراكل الى خادم
(سيرفر) الهيلة العامة للجمارك على شبكة حكومي .تقوم بعد ذلك إدارة نظم املعلومات بوزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء بتحميل امللف من خادم (سيرفر) الهيلة العامة للجمارك إلى قاعدة
بيانات التجارة الخارجية .
 يتم تخزين البيانات املستلمة في ملف مؤقت في نظام االوراكل ( .) SIS
 .2برنامج بن نعمة ( : )Bin-Nimaa
 تقوم الهيلة العامة للجمارك بتزويد وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بسبيانات نظام بن نعمة
ً
على شكل قرص مضغوط ويتم تسليمها يدويا نهاية كل شهر إلدارة نظم املعلومات في وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء .
 خالل عام  2013تم االتفاق على أن يتم تسليم بيانات بن نعمة إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني
لرئيس قسم إحصاءات التجارة الخارجية .
ً
 تم ايقاف تلقي البيانات من نظام بن نعمة اعتبارا من يونيو .2015
 2.5بيانات الصادرات:
ً
يتم استالم بيانات الصادرات بصورة شهرية مباشرة من الشركات املصدرة بداء من عام  .2012تغطي هذه
البيانات  %95من إجمالي الصادرات وتعتبر املصدر الرئيس ي لبيانات صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي
ً
واملنتجات البترولية املكررة والبتروكيماويات واألسمدة والحديد واالملنيوم ومنتجات أخرى .واعتبارا من
الفصل الثالث لعام  2011تم توفير بيانات صادرات النفط الخام واملنتجات البترولية املكررة من شركة
تسويق املحدودة.
 .6ممارسات إعداد البيانات
 1.6إدخال البيانات :
ً
 1.1.6يتم إدخال البيانات املستلمة عبر نظام النافذة الواحدة في ملفات مؤقتة تمهيدا لفحصها ومراجعتها
ومن ثم نقلها إلى بيانات ذات صفة دائمة على نظام أوراكل.
 2.1.6يتم تدقيق البيانات الواردة من الشركات املصدرة عن طريق موظفي التجارة الخارجية ومن ثم يعاد
توجيهها إلى إدارة تقنية املعلومات لنقلها إلى نظام أوراكل (.)SIS
 6.2تنقية البيانات :
 1.2.6تعني املراجعة األولية للبيانات على امللفات املؤقتة وهي  :التحقق من رمز السلعة وبلد املنشأ أو
املقصد وقيمة السلع والوزن.
 2.2.6يتم التأكد من إتساق قيمة (سعر) الوحدة لسلعة معينة مع بيانات السنوات /األشهر السابقة.
 3.2.6يتم نقل البيانات السليمة من امللفات املؤقتة إلى امللفات الدائمة إلعداد الجداول ومن ثم إجراء
التحليالت الالزمة.
 4.2.6يتم التواصل مع مصادر البيانات إما إلقرار البيانات أو إلجراء التعديالت الالزمة.
ً
 5.2.6عادة ما تكون هناك معلومات خاطلة أو ناقصة عن الكمية او القيمة اوجهة املقصد.
 3.6مراجعة الجداول قبل النشر:
تتم مراجعة الجداول (الواردات والصادرات حسب دول املنشأ/املقصد وحسب السلع) لضمان جودة
واتساق البيانات.
تحليل السالسل الزمنية  :يتم إعداد جداول املقارنة باستخدام نسق السالسل الزمنية لضمان جودة
واتساق سالسل البيانات.
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 .7نشر البيانات
 1.7السرية
يضمن قانون اإلحصاء رقم ( )2لعام  2011خصوصية مزودي البيانات وسرية املعلومات التي يقومون
بتوفيرها واستخدامها ألغراض إحصائية فقط.
 املادة (" : )7تكون جميع البيانات املتعلقة بأسماء وهويات املنشآت واألفراد سرية ،وال يجوز إفشاؤها
إلى غير املخولين باالطالع عليها إال بموافقة كتابية من صاحب الشأن".
 املادة (" : )9ال يجوز للسلطات نشر أية بيانات عن مصدر املعلومات وعليها اتخاذ اإلجراءات والتدابير
الالزمة ملنع التعريف املباشر أو غير املباشر بهوية مصدر املعلومات".
 2.7العرض اإلحصائي
يتم نشر قيم الصادرات والواردات (بالريال القطري) واألوزان (بالكيلوغرام) من خالل نشرات مختلفة.
تتضمن البيانات املفصلة عدد الوحدات وبلد املنشأ  /آخر جهة مقصد معروفة وميناء الشحن أو التفريغ
باإلضافة إلى رموز التصنيف املختلفة.)HS, SITC, BEC( :
وتتضمن البيانات الصحفية تحليل التغير السنوي النسبي.
 3.7وسائل النشر وشكلها
يتم نشر إحصاءات التجارة الخارجية السلعية عبر ثالث قنوات :
 1.3.7نظام االستعالم حول التجارة الخارجية على اإلنترنت :
يتم نشر البيانات الشهرية عن الواردات والصادرات املحلية املنشأ وإعادة التصدير على مستوى
الحد الثامن من النظام املنسق بالنسبة للواردات ،وعلى مستوى الحد الرابع من النظام املنسق
بالنسبة للصادرات وفق نظام التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي .وتحتوي قاعدة
البيانات هذه على تفاصيل عن القيمة والوزن وعدد الوحدات وامليناء وبلد املقصد/املنشأ
وتصنيفات أخرى مثل .)SITC, BEC,( :ويمكن الحصول على التفاصيل على الرابط التالي :
http://ftq.mdps.gov.qa:8088/

 2.3.7التقارير الفصلية والسنوية للتجارة الخارجية السلعية :
ُ
يتم نشر بيانات فصلية وسنوية تتعلق الواردات والصادرات ذات املنشأ املحلي والسلع املعاد
تصديرها على مستوى الحد الرابع فيما يخص الصادرات والسلع املُعاد تصديرها وعلى مستوى
ً
الحد الثامن فيما يخص الواردات وفقا لنظام التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل هذه الجداول تفاصيل عن القيمة والوزن والوحدات وبلد املنشأ/املقصد .وتتوفر هذه
الجداول على الرابط التالي :

http://www.qix.gov.qa/portal/page/portal/QIXPOC/Documents/QIX%20Knowledge%20Base/Publication/
Economic%20statistics/Foreign%20Trade%20Statistics

 3.3.7البيانات الصحفية :
ُ
يتم نشر البيانات الشهرية للواردات والصادرات ذات املنشأ املحلي والسلع املعاد تصديرها حسب
الدولة الشريكة وحسب مجموعة السلع الرئيسة (على مستوى الحد الرابع وفق نظام التعرفة
الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي) عبر بيانات صحفية وذلك في غضون ستة أسابيع من
انتهاء الفترة املرجعية .التفاصيل متوفرة على الرابط التالي http://www.mdps.gov.qa.eng/ :
 .8اجلوانب األخرى
 1.8التحديات
 1.1.8تنفيذ دليل إحصاءات التجارة الدولية السلعية لعام  2010بشكل كامل
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 2.1.8االنتقال من التنقيح الثالث للتصنيف الدولي املوحد للتجارة الخارجية ) (SITC-Rev3إلى التنقيح
الرابع ).(SITC-Rev4
 3.1.8إدخال نظام الربط واإلبال" اإللكتروني مع مصادر بيانات الصادرات.
 2.8الخطط املستقبلية
 1.2.8تطوير سياسة للمراجعة.
 2.2.8أتمتت عملية تنقيح البيانات.
 3.2.8مراجعة وتحديث التصنيفات (النظام املنسق  2012والتصنيف الدولي املوحد للتجارة الدولية-
التنقيح الرابع والتصنيف االقتصادي العريض) في نظام األوراكل وبالتالي عمل جداول تطابقية.
 4.2.8البحث عن مصادر بيانات جديدة مللء الثغرات في بيانات الواردات.
 5.2.8التنسيق مع املركز اإلحصائي لدول الخليج العربي من أجل مواءمة إحصاءات التجارة الخارجية بين
دول مجلس التعاون الخليجي.
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صحيفة بيانات وصفية
املسح االقتصادي السنوي
القسم :
املسؤولية :
رئيس القسم :
الخبير :
املوظفون :

قسم اإلحصاءات القطاعية
إجراء املسح االقتصادي السنوي وإعداد النشرات السنوية
fobuainin@mdps.gov.qa
فاطمة البوعينين
aawad@mdps.gov.qa
عبدالهادي عوض
عبد الهادي الري
ahlari@mdps. Gov.qa
علياء الشمري
aalshamari@mdps.gov.qa
مريم املعمري
malmamari@mdps.gov.qa
مريم العنزي
malenezi@mdps.gov.qa
rfarrah@mdps.gov.qa
رانيا فراح
ramani@mdps.gov.qa
رقية أماني
sesmail@mdps@gov.qa
سماح عسيل
وضحة الهاجري
wnasser@mdps.gov.qa
yalhaj@mdps.gov.qa
ياسمين الحاج

 .1خلفية
يجري املسح االقتصادي السنوي ( )AESبشكل منتظم كل عام ويتم جمع البيانات باستخدام  9نماذج مختلفة
على النحو التالي :
 إحصاءات الطاقة و الصناعة التحويلية(مسؤولية رقية أماني)؛
 إحصاءات البناء والتشييد (مسؤولية رانيا فراح)؛
 إحصاءات تجارة الجملة وتجارة التجزئة (مسؤولية علياء الشمري)؛
 إحصاءات الفنادق واملطاعم (مسؤولية مريم العنزي وعبدالهادي الري)؛
 ا إحصاءات لنقل واالتصاالت (مسؤولية سماح عسيل)؛
 إحصاءات البنوك (مسؤولية ياسمين الحاج)؛
 إحصاءات التأمين (مسؤولية ياسمين الحاج)؛
 إحصاءات خدمات األعمال (مسؤولية وضحة الهاجري)؛
 إحصاءات الخدمات االجتماعية والشخصية – القطاع الخاص (مسؤولية مريم املعمري).
 .2التغطية
كافة الشركات (بغض النظر عن حجمها) والتي تزاول األنشطة التالية  :التعدين واستغالل املحاجر ،الصناعة
التحويلية ،الكهرباء واملاء ،البناء ،تجارة الجملة والتجزئة ،الفنادق واملطاعم ،النقل واالتصاالت ،البنوك
والتأمين وخدمات األعمال ،الخدمات االجتماعية والشخصية (القطاع الخاص).
تجدر االشارة الى أن املسح ال يشمل أنشطة القطاع غير املنظم.
 .3األهداف
الهدف الرئيس ي من املسح هو جمع البيانات الفعلية الخاصة بالسنة التقويمية .ويتم جمع بيانات العمالة
ّ
وتمكن البيانات الخاصة بقيمة اإلنتاج واملدخالت
حسب الجنسية ،والجنس ،واملهنة ،وتعويضات العاملينِ .
الوسيطة للسلع والخدمات من حساب القيمة املضافة املتولدة في كل نوع من أنواع األنشطة االقتصادية (وفق
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التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح الرابع ،مستوى  4خانات) التي تمارس
في البالد .وتعتبر املعلومات التي يتم جمعها من خالل هذا املسح بيانات مصدرية إلعداد الحسابات القومية
ً
السنوية ،فضال عن املؤشرات االقتصادية األخرى الخاصة بهيكل وتركيبة األعمال التجارية االقتصادية.
 .4النطاق والتغطية
 تتم تغطية جميع املؤسسات (الشركات) النشطة في القطاعين الخاص والعام .والوحدة اإلحصائية هي
املنشأة.
ُ
 يشمل املسح جميع املنشآت التي تستخدم  10أشخاص أو أكثر .وتجمع بيانات املنشآت التي تستخدم أقل
من  10أشخاص عن طريق عينة ممثلة لكل نشاط
ً
 بإستثناء نشاط التشييدحيث تكون التغطية شاملة لكافة املنشات التي تستخدم  50عامال فأكثر وعن
ً
طريق العينة للمنشات التي تستخدم أقل من  50عامال .
 .5الدليل املرجعي
تتبع املفاهيم والتعاريف بشكل عام توصيات نظام الحسابات الوطنية لعام .1993
 .6املفاهيم والتعاريف
ترد تفاصيل عن التعاريف في النشرات القطاعية اإلحصائية ذات الصلة.
يتبع تصنيف الصناعات التصنيف املعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي القائم على أساس التصنيف
الصناعي الدولي املوحد لألنشطة االقتصادية ،التنقيح ( 4بدأ العمل به في .)2015
وتتبع املفاهيم والتعاريف بشكل عام توصيات نظام الحسابات القومية لعام .1993
 .7طريقة مجع البيانات
ً
ُ
يتم تصميم وإعداد استبانات املسح وفقا للنماذج التسعة املختلفة املذكورة أعاله .تجمع البيانات من قبل
ُ
باحثين ميدانيين مؤقتين عبر زيارات ميدانية مباشرة للمؤسسات املستهدفة .وتسلم استسبيانات املسح ،ويعاد
جمعها باليد.
 .8حتديث إطار املسح
تم بناء إطار املسح االقتصادي السنوي لعام  2016باستخدام نتائج تعداد املنشآت لعام  2015الذي تم تنفيذه
بالتوازي مع التعداد العام املسبسط للسكان واملساكن واملنشات لعام  .2015وجرى جمع املعلومات عبر إعداد
ً
قائمة املنشآت املوجودة فعليا .وتم تجميع بعض املنشآت (التي لديها فروع متعددة) إلى وحدات "تبليغ" ألغراض
جمع بيانات املسح السنوي.
يتم تحديث املعلومات الواردة في قائمة اإلطار مثل حجم العمالة والنوع الرئيس ي للنشاط االقتصادي بشكل
سنوي ومستمر من خالل استخدام املعلومات املجمعة أثناء العمل امليداني.
 .9ختطيط العمل امليداني
يبدأ جمع البيانات بعد ثالثة أشهر من نهاية الفترة املرجعية أي في شهري أبريل ومايو ،للسنة املنتهية في 31
ً
ً
ميدانيا في العمل امليداني ملدة شهرين.
ديسمبر السابق .ويشارك نحو  150باحثا
ويتم عقد دورات تدريسبية لفريق العمل امليداني قبل إطالق املسح من أجل تطوير معارفهم حول مختلف عناصر
العمل امليداني ،وكذلك حول كيفية التعامل مع الجوانب الفنية لالستسبيانات ذات الصلة.
ويتم إعالم الجمهور من خالل بيان صحفي.
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 .10املوضوعات اليت يغطيها االستبيان
تم تصميم االستسبيانات في عام  ،2003بمساعدة خبير زائر مختص في الحسابات القومية ويتبع املسح نهجاً
ّ
ً
ً
مسحيا متكامال ،ويهدف في املقام األول إلى تلبية متطلبات املحاسبة القومية .وتمكن البيانات عن قيمة اإلنتاج
واملدخالت الوسيطة للسلع والخدمات من حساب القيمة املضافة التي يولدها كل نوع من األنشطة (وفق
التصنيف الصناعي الدولي املوحد ،تنقيح  ،4مستوى  4خانات) التي تمارس في البالد.
تصنف املواضيع التي تغطيها االستبانات ضمن األقسام التالية:
القسم  :1معلومات تعريف باملنشأة (رقم املنشأة باإلطار وتفاصيل االتصال ونوع النشاط الرئيس ي ونوع
امللكية والوضع القانوني)
القسم  :2العمالة واألجور
القسم  :3استهالك السلع الوسيطة
القسم  :4استهالك الخدمات الوسيطة
القسم  :5التحويالت واملدفوعات األخرى
القسم  :6اإليرادات من األنشطة الحالية
القسم  :7إيرادات أخرى
القسم  :8األصول واإلضافات على األصول واستهالك األصول خالل العام
القسم  :9الخصوم
القسم  :10رأس املال
.11منهجية اختيار العينة
يجري اختيار العينة لكل نموذج بشكل آلي في تطبيق نظام املعلومات اإلحصائية في بيلة أوراكل .الخطوة االولى هي
تعريف " قترة شريحة العمالة" ،ثم تحديد نسبة ملوية ثابتة لالختيار لكل فترة .على سسبيل املثال :يتم إختيار
جميع املنشآت التي تستخدم عشرة عاملين أو أكثر ،وتكون النسبة امللوية الثابتة .100
.12معدل االستجابة
ً
يصل معدل االستجابة الى  %100تقريبا بالنسبة للوحدات (املنشآت) الكبيرة.
 .13معاجلة البيانات
 1.13نظام املعلومات اإلحصائية في بيلة أوراكل
 تم تطوير نظام تطبيقات داخلي (نظام معلومات إحصائية) في مارس  2003من قبل شركة خاصة
(شركة املناعي) ملعالجة بيانات املسح وكذلك إعداد النشرات.
 عملية االختيار العشوائي تتم بشكل آلي لم "املنشآت الصغيرة" التي تستخدم أقل من  10عمال
(باستثناء شركات البناء أقل من  50عامل).
 يتم حساب عوامل تكبير البيانات باستخدام بيانات العمالة التي أفادة بها املنشات.
 يتم تعيين رقم لكل منشأة باإلطار بشكل آلي.
 تتم في املكتب مراجعة االستسبيانات بدقة لتصحيح األخطاء والتأكد من اكتمالها ،ومن ثم يتم ترميز
االستسبيانات.
 تتم معالجة البيانات باستخدام نظام أوراكل.
 2.13قواعد التحقق من صحة البيانات
ً
هناك قواعد تحقق مبنية داخليا ضمن كل نموذج.
مثال على قواعد التحقق:
 يسمح الحقل بإدخال قيم رقمية فقط.
ً
 ال يمكن ترك الحقل فارغا.
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 يحدد طول الحقل بم  5خانات
تشمل معالجة البيانات الخطوات التالية:
 مراجعة ميدانية ومكتسبية
 تطبيق مراقبة جودة البيانات
 إدخال البيانات
 التحقق من صحة البيانات
 حساب معامل تكبير البيانات وإستخراج النتائج
 3.13طريقة احتساب بيانات املنشآت غير املستجيبة
يتم تقدير بيانات املنشآت غير املستجيبة باستخدام "معامل تكبير " ،وهي عملية مشابهة لتلك
املستخدمة في تقدير القيم االجمالية للمجتمع من خالل بيانات العينة .ويتم احتساب معامل التكبير
لكل مجموعة في التصنيف الدولي املوحد لألنشطة اإلقتصادية على مستوى الحد الرابع وكذلك داخل
كل مجموعة حسب فلات حجم العمالة.
 .14برامج جتميع البيانات املصدرية
الجدول الزمني لجمع البيانات:
 يبدأ جمع البيانات بعد ثالثة أشهر من نهاية الفترة املرجعية أي في شهري أبريل ومايو.
 تغطي البيانات سنة ميالدية كاملة من يناير إلى ديسمبر .
 .15تقييم البيانات املصدرية
يتم تقييم البيانات املصدرية من خالل مقارنة بيانات السنة السابقة وكذلك من خالل تحليل بعض النسب
الفنية مثل نسب املدخالت الى املخرجات ،وأجرة العامل واإلنتاجية لكل عامل وكذلك القيمة املضافة لكل
عامل.
 .16وسائط وأشكال النشر
 يتم تقديم النتائج التفصيلية لكافة النشرات على املوقع اإللكتروني للوزارة.
 يتم تضمين مستويات مختلفة من تفاصيل النتائج في "املجموعة اإلحصائية السنوية".
 .17املشاكل والدروس املستفادة
 عدم وجود سجل إحصائي حديث لقطاع األعمال يحدد املنشآت املفردة واملؤسسات متعددة املنشآت
واملتغيرات املتعلقة ببعض التوزيعات.
 التأخير في استالم االستسبيانات املستوفاة.
 عدم اإلجابة على بعض البنود في االستسبيان.
 وجود أخطاء في تصنيف املنشآت.
 .18اخلطط املستقبلية
 إنشاء واالحتفاظ بسجل إحصائي حديث لقطاع األعمال وكذلك إطار حديث إلجراء املسوح االقتصادية
السنوية و ربع السنوية.
 تنفيذ التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية (.)IRIS 2008
 تصميم استسبيانات جديدة للمسح االقتصادي السنوي تلبي متطلبات .IRIS 2008
 تجديد وتحديث نظام معالجة املعلومات اإلحصائية ضمن بيلة أوراكل.
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صحيفة بيانات وصفية
إحصاءات املالحة البحرية
القسم:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

اإلحصاءات القطاعية
فاطمة البوعينين
عبد الهادي علي عوض
سماح عسيل
سيرين منير

fobuainin@mdps.gov.qa
aawad@mdps.gov.qa

 .1مفاهيم وتعاريف
 1.1نطاق البيانات
تضم إحصاءات املالحة جميع حركات املالحة البحرية من وإلى املوانئ األربع  :الدوحة ومسيعيد وحالول
وراس لفان .
 2.1االستثناءات من التغطية
ال تتضمن إحصاءات املالحة البحرية الحركات الساحلية للسفن والقوارب التي تقوم بأنشطة داخل الحدود
اإلقليمية لدولة قطر.
 .2التصنيف
يجري رصد بيانات حركة السفن القادمة واملغادرة في جداول شهرية ويتم إعداد البيانات املتعلقة بعدد السفن
مصنفة حسب الحمولة (اإلجمالية والصافية) وبلد التسجيل للسفن القادمة /بلد املقصد للسفن املغادرة،
ونوع السفينة ،ونوعية الحمولة ،وامليناء السابق.
 .3مصادر البيانات
 1.3برامج جمع البيانات املصدرية
ٌ
يتم جمع البيانات من املصادر بعد التنسيق معهم إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني باستخدام ملفات إكسل
للتحضير لترميز البيانات ومراجعتها ،ومن ثم إدخالها في النظام اإللكتروني (أوراكل ).
 2.3توقيت البيانات املصدرية
ً
تصل البيانات من املصادر بشكل شهري بعد حوالي  12يوما من إنتهاء الفترة املرجعية.
 .4األساليب اإلحصائية
 1.4األساليب اإلحصائية للبيانات املصدرية
يتم استالم البيانات بشكل شهري عبر البريد اإللكتروني وتكون االستجابة بنسبة  %100وعادة ما تكون
كافة عناصر البيانات مكتملة .لذا ،ال يتم استخدام أسلوب محدد.
 .5نشر البيانات
 1.5العرض اإلحصائي
 يتم نشر البيانات بشكل شهري في املنشور "قطر -إحصاءات شهرية"
 يتم نشر الجداول اإلحصائية للمالحة في "النشرة السنوية إلحصاءات املالحة البحرية".
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صحيفة بيانات وصفية
إحصاءات رخص البناء واملباني املكتملة السنوية
القسم:
املسؤولية:
رئيس القسم:
الخبير:
املوظفون:

قسم سجل املنشآت والتصانيف االقتصادية
تجميع إحصاءات عن رخص البناء وشهادات اإلنجاز من قبل السلطات البلدية
نوره الغفراني
nalghufrani@mdps.gov.qa
عبدالهادي عوض
aawad@mdps.gov.qa
عبدالباسط السادة
سالم آل حنزاب
نسرين اإلمام

املقدمة
هذه بيانات إحصائية حول رخص البناء وشهادات اإلتمام التي تصدرها السلطات البلدية .وتعرض البيانات
الخصائص الرئيسة ذات الصلة من قبيل :نوع الرخصة ونوع املبنى وعدد الوحدات السكنية واملساحات
والتكلفة وعدد الغرف ،وعدد الطوابق وعدد أماكن ركن السيارات ومواد البناء الرئيسية  ...الخ.
 .1مفاهيم وتعاريف
ً
ً
ً
مكتمال عندما يصبح جاهزاً
يعرف املبنى بأنه هيكل مستقل يضم أساسات وجدرانا وأسطحا .ويعتبر البناء
للسكنى من الناحية املادية ،ويتم تزويده بالخدمات الضرورية كالكهرباء واملاء.
هناك أربعة أنواع من رخص البناء:
ً
 .1رخصة مبنى جديد :وتشير إلى إقامة هيكل معماري جديد كليا.
 .2رخصة إضافة :وتشير إلى عمل إضافة ملبنى قائم.
 .3رخصة تحويط أو تسوير :وتشير إلى بناء سور يحيط باملبنى.
 .4رخصة صيانة :تسمح بالقيام بأعمال ترميمات وصيانة ال يترتب عليها أي تعديل في هيكل املبنى القائم.
 .2النطــاق
تغطي البيانات رخص البناء وشهادات اإلتمام للمباني السكنية وغير السكنية.
يتم تجميع البيانات من البيانات اإلدارية املجمعة بالتنسيق مع البلديات باستخدام أربعة أنواع من
النماذج/االستمارات املصاحبة لعملية إصدار رخصة البناء أو شهادة إتمام البناء .وتصدر البلديات رخصة رسمية
لتشييد املبنى بعد مراجعة واعتماد املستندات والخرائط التفصيلية .وقد تم التواصل والتنسيق بشكل فعال مع
ً
مختلف البلديات لغرض الحصول على البيانات األساسية ضمن نماذج مصممة خصيصا لهذا األمر.
وتغطي البيانات سبع بلديات ،هي :الدوحة والريان والوكرة وأم صالل والخور والشمال والظعاين أما بالنسبة
ً
لبلدية الشيحانية فإن بياناتها مدرجة حاليا ضمن بلدية الريان.
 .3التصنيف
أنواع املباني  :بشكل عام هناك نوعان من املباني :سكنية وغير سكنية
أ  -املباني السكنية وهي تصنف على النحو التالي :
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فيال :مبنى مكون من طابق أو طابقين ( أو أكثر في بعض الحاالت ) يصل بينهما درج داخلي ويحيط باملبنى
سور خارجي وتستخدم املساحة الفاصلة بين املبنى وجدران السور الخارجي كحديقة بشكل رئيس ي.
مساكن قروض اإلسكان :هذه املباني تشبه الفيال من حيث التصميم ،ويتم تمويل بنائها من قبل الدولة
وتخصص للمواطنين املستحقين لها.
مبانى العمارات  :مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما في ذلك الطابق األرض ي الذي عادة ما يضم محالت
ومخازن ويحتوي كل طابق على شقة أو أكثر ويربط بين الطوابق درج واحد و يؤدي املدخل الرئيس ي
للمبنى الى الطريق العام
مباني أخرى :وهي تشمل جميع املباني السكنية األخرى التي يختلف تصميمها عن تلك املذكورة أعاله مثل
مساكن العمال.
ب -املباني غير السكنية وتشمل :
املباني العامة  :وتشمل مباني الوزارات والدوائر الحكومية واملدارس واملستشفيات واملراكز الصحية وما
شابهها.
املباني التجارية  :وتشمل املراكز التجارية واملوالت ومباني املكاتب واملحالت واملتاجر.
الورش واملصانع  :ويقصد بها هنا مباني املناطق الصناعية.
املباني األخرى  :وتشمل أية مبان غير سكنية وغير مصنفة في مكان آخر ،مثل النوادي ودور السينما.
 .4الدقة واملصداقية
 1.4برامج جمع البيانات املصدرية
ُ
تجمع البيانات من خالل أربعة نماذج :
استمارة رخصة بناء (لجميع أنواع املباني ما عدا مباني العمارات).
نموذج :2503
استمارة رخصة بناء (مباني العمارات).
نموذج :2504
استمارة إتمام بناء (لجميع أنواع املباني ما عدا مباني العمارات).
نموذج :2507
استمارة إتمام بناء (مباني العمارات).
نموذج :2508
 2.4توقيت البيانات املصدرية
ً
توفر البلديات نسخا ورقية من االستمارات املستوفاة بشكل شهري أو سنوي مباشرة بعد إنتهاء الفترة
املرجعية.
 3.4تقييم البيانات املصدرية
يتم إرسال االستمارات إلى وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ملعالجتها .وبعد مراجعة البيانات والتحقق من
ُ
اكتمالها تجرى التصحيحات الالزمة يتم ترميز االستسبيانات وإدخالها في نظام املعلومات اإلحصائية في بيلة
أوراكل حيث يتم معالجتها.
توجد قواعد تحقق مدمجة ضمن برنامج معالجة البيانات للمساعدة في تنقية البيانات.
 .5نشر البيانات
 1.5العرض اإلحصائي
يتم عرض البيانات في ثمانية فصول حيث يضم الفصل األول جداول بيانات تجميعية لكل البلديات
وتعرض الفصول من الثاني إلى الثامن بيانات كل بلدية على حدة .أما البيانات الخاصة بالشيحانية (بلدية
جديدة) ،فما زالت تنشر ضمن بيانات بلدية الريان .وفيما يلي بعض هذه الجداول :
 رخص البناء الصادرة ،وتكلفتها التقديرية حسب نوع الرخصة.
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رخص املباني الجديدة الصادرة حسب عدد الوحدات ومساحة األرض ومساحة البناء والتكلفة
التقديرية ونوع املبنى.
وحدات املباني التي صدرت لها رخص بناء حسب مادة البناء الرئيسة ونوع املبنى.
املباني املكتملة حسب مساحة األرض ومساحة البناء والتكلفة الفعلية ونوع املبنى.
مباني العمارات املكتملة حسب عدد الطوابق ومكوناتها.
املباني املكتملة حسب فلة التكلفة الفعلية ونوع املبنى.
املباني املكتملة حسب فترة اإلنجاز ونوع املبنى.
رخص الصيانة الصادرة حسب البلدية والشهر.

 2.5وسائط وأشكال النشر
ُ
تنشر البيانات في املوقع اإللكتروني للوزارة وكذلك في اإلصدار املطبوع "النشرة السنوية إلحصاءات رخص
ً
البناء واملباني املكتملة" وتضم النشرة نسخا من االستمارات املستخدمة في جمع البيانات.
الدورية :سنوية ويمكن أن تكون فصلية أو شهرية.
التوقيت  :بعد  5 -4أشهر من إنتهاء الفترة املرجعية.
 .6اخلطط املستقبلية
ال شك أن حوسبة بيانات املصدر وتوافر املعلومات على نسخ إلكترونية سيساعدان إلى حد كبير في تحسين عملية
نقل املعلومات ومعالجة البيانات.
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صحيفة بيانات وصفية
إحصاءات رخص البناء الشهرية
القسم املسؤول :
املسؤولية :
رئيس القسم :
الخبير :
املوظف :

قسم سجل املنشآت والتصانيف االقتصادية
إعداد بيانات إحصائية عن رخص البناء الشهرية الصادرة عن السلطات البلدية
نوره الغفراني
nalghufrani@mdps.gov.qa
عبدالهادي عوض
aawad@mdps.gov.qa
نسرين اإلمام

املقدمة
ً
هذه بيانات إحصائية حول رخص البناء الصادرة شهريا عن كل بلدية.

يتم إعدادها ونشرها عبر بيانات صحفية

مخصصة لهذا الغرض .وتستخدم هذه اإلحصاءات الشهرية إلنتاج مؤشرات اقتصادية قصيرة األجل حول مستوى نشاط قطاع
البناء.

 .1مفاهيم وتعاريف
 رخصة البناء هي تفويض رسمي إلقامة هيكل بنائي وعادة ما يتم إصدار الرخصة من قبل البلدية بعد فحص
الوثائق والخرائط واعتمادها.
ً
ً
 يعرف املبنى بأنه هيكل بنائي مستقل يضم أساسات وجدرانا وأسقفا.
 هناك ثالثة أنواع من رخص البناء :
ً
 .1رخصة مبنى جديد ،وتشير إلى إقامة هيكل معماري جديد كليا.
 .2رخصة إضافة ،وتشير إلى عمل إضافة ملبنى قائم.
 .3رخصة تحويط أو تسوير ،وتشير إلى بناء سور يحيط باملبنى.
 .2النطــاق
ً
تغطي البيانات رخص البناء الصادرة رسميا للمباني السكنية وغير السكنية.
تغطي البيانات ثماني بلديات  :الدوحة والريان والوكرة وأم صالل والخور والشمال والظعاين أما بالنسبة لبيانات
ً
بلدية الشيحانية فهي مدرجة حاليا ضمن بيانات بلدية الريان.
 .3التصنيف
أنواع املباني :بشكل عام هناك نوعان من املباني  :سكنية وغير سكنية.
أ  -املباني السكنية وهي تصنف على النحو التالي:
فيال  :مبنى مكون من طابق أو طابقين ( أو أكثر في بعض الحاالت ) يصل بينهما درج داخلي ويحيط باملبنى
سور خارجي وتستخدم املساحة الفاصلة بين املبنى وجدران السور الخارجي كحديقة بشكل رئيس ي.
مساكن قروض اإلسكان  :هذه املباني تشبه الفيال من حيث التصميم ويتم تمويل بنائها من قبل الدولة
وتخصص للمواطنين املستحقين لها.
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مبانى العمارات  :مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما في ذلك الطابق األرض ي الذي عادة ما يضم محالت
ومخازن ويحتوي كل طابق على شقة أو أكثر ويربط بين الطوابق درج واحد و يؤدي املدخل الرئيس ي
للمبنى الى الطريق العام.
مباني أخرى  :وهي تشمل جميع املباني السكنية األخرى التي يختلف تصميمها عن تلك املذكورة أعاله مثل
مساكن العمال.
ب -املباني غير السكنية وتشمل :
املباني العامة  :وتشمل مباني الوزارات والدوائر الحكومية واملدارس واملستشفيات واملراكز الصحية وما
شابهها.
املباني التجارية  :وتشمل املراكز التجارية واملوالت ومباني املكاتب واملحالت واملتاجر.
الورش واملصانع  :ويقصد بها هنا مباني املناطق الصناعية.
املباني األخرى  :وتشمل أية مبان غير سكنية وغير مصنفة في مكان آخر ،مثل النوادي ودور السينما.
 .4الدقة واملصداقية
 1.4مصدر البيانات
يتم الحصول على البيانات الخام مباشرة من قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيلة من خالل الربط
اإللكتروني القائم بينها وبين وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
 2.4توقيت البيانات املصدرية
يمكن الحصول على البيانات الخام مباشرة بعد نهاية الشهر املرجعي أي في اليوم األول من الشهر التالي.
 3.4معالجة البيانات
يتم استخراج املعلومات عن ستة عناصر من قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيلة ومن ثم تنقل إلى ملف
أكسل للمعالجة .العناصر هي :رمز البلدية ،اسم البلدية ،رقم الرخصة ،تاريخ الرخصة ،وصف الرخصة/
البناء ،رمز الرخصة /البناء .ويتم التأكد من مدى اتساق البيانات مع بيانات الشهر السابق .وبعد عملية
تدقيق البيانات ،يتم ترميزها ،ومن ثم إنتاج الجداول اإلحصائية.
 .5نشر البيانات
 1.5العرض اإلحصائي
تعرض البيانات في جدول موحد يبين التوزيع الجغرافي حسب البلديات ،وحسب نوع الرخص (املباني،
ً
واإلضافات ،والتسوير) وكذلك حسب نوع املبنى سواء كان سكنيا (فلل ومساكن قروض اإلسكان ومباني
العمارات ..الخ) ،أو غير سكني (املباني الحكومية واملباني التجارية والورش و املصانع واملساجد  ..الخ)
 2.5وسائط وأشكال النشر
ُ
تنشر البيانات على املوقع اإللكتروني للوزارة وعبر البيانات الصحفية في الصحف املحلية .ويتم إرفاق تحليل
وصفي موجز االبيانات اإلحصائية.
ً
الدورية  :شهريا.
التوقيت  :بعد  10أيام من انتهاء الشهر املرجعي.
 .6اخلطة املستقبلية
توسيع نطاق التغطية لتشمل إحصاءات شهادات إتمام املباني وإنتاج بيانات إحصائية عن "املباني املكتملة"
حسب الشهر والبلدية والنوع ومساحة األرض ومساحة املبنى ،والتكلفة.
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صحيفة بيانات وصفية
مسح االستثمار األجنيب
القسم املسؤول :
رئيس القسم :
املسؤولية:
املوظفون:

تنفيذ مسح االستثمار األجنبي ،وإعداد تقرير عن املسح
pucar@MDPS.GOV.QA
بينار أوكار
abawayeh@mdps.gov.qa
عالية أحمد البواية

 .1اخللفية
يمكن تعريف االستثمار األجنبي بأنه ملكية مؤسسة أو فرد ألصول في شركة تعمل في بلد آخر .ويشكل مسح
ً
ً
االستثمار األجنبي مصدرا مهما للمعلومات املوثوق بها والحديثة عن كافة أنواع االستثمارات األجنسبية املباشرة
ً
فضال عن الصفقات االخرى العابرة للحدود واالرصدة التي تشمل األسهم وحقوق امللكية.
ومنذ عام  2010بدأت إدارة اإلحصاءات االقتصادية في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وبالتعاون مع مصرف
قطر املركزي في تنفيذ مسح االستثمار األجنبي السنوي من أجل جمع املعلومات عن املعامالت املالية الدولية
املتعلقة بأصول والتزامات الشركات التابعة للقطاع الخاص .وقد تبين أن املعلومات التفصيلية التي تم جمعها
من خالل مسوح االستثمار األجنبي كانت مفيدة ملصرف قطر املركزي من أجل إعداد ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدولي.
ويهدف املسح إلى جمع بيانات شاملة عن الشركات املقيمة في قطر تتعلق بوضع استثماراتها األجنسبية ومعامالتها
وعائداتها مع الشركات غير املقيمة في قطر.
 .2أهمية مسوح االستثمار األجنيب
يتم تسجيل املعامالت والصفقات بين قطر والدول األخرى في حسابات مختلفة (الحساب الجاري وحساب رأس
املال والحساب املالي) ضمن ميزان املدفوعات وكذلك وضع األرصدة ضمن بيان وضع االستثمار الدولي .وهذه
املعلومات ضرورية لقياس مدى نمو االستثمارات مع مرور الوقت ولفهم تأثير هذه االستثمارات على التنمية
االقتصادية.
ً
وتتوفر حاليا نتائج مسح االستثمار األجنبي لعام  2015على املوقع اإللكتروني للوزارة :
http://www.mdps.gov.qa/ar/statistics1/pages/lateststats/20160818.aspx

أما إحصاءات ميزان املدفوعات الفصلية والسنوية فهي متوفرة على املوقع اإللكتروني ملصرف قطر املركزي:
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/BalanceofPayments/ Pages/default.aspx

 .3التوصيات الدولية
ً
تم تصميم املسح وتنفيذه تبعا للتوصيات الدولية واملبادئ التوجيهية الواردة في دليل ميزان املدفوعات  -التنقيح
 .)BPM 6( 6وتم إعداد االستسبيان بالتعاون مع مصرف قطر املركزي.
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 .4السلطة القانونية والسرية
وزارة التخطيط التنموي واالحصاء لديها السند القانوني للقيام بجمع اإلحصاءات االقتصادية من كافة الشركات
ً
املقيمة في قطر .ويتم استخدام املعلومات املقدمة ألغراض إحصائية حصرا وتنشر على بصورة تجميعية مما ال
يسمح بالكشف عن املعلومات املتعلقة بالشركات املفردة .في أغسطس  2016قامت الوزارة بتنفيذ مسح
ً
االستثمار األجنبي الرابع في دولة قطر للسنة املرجعية  ،2015تنفيذا للقرار األميري رقم ( )28لسنة  2014بشأن
الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وتعيين اختصاصاتها.
 .5األهداف الرئيسة
يمكن تلخيص األهداف الرئيسة على النحو التالي:
 جمع بيانات تفصيلية عن األوضاع والصفقات والعائدات إلنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن االستثمار األجنبي
من قبل الشركات اململوكة للقطاع الخاص واملقيمة في البالد.
 تزويد مصرف قطر املركزي بالبيانات الالزمة إلعداد ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدولي.
 تبني معايير لقياس االستثمار األجنبي تكون متسقة مع املعايير الدولية مثل تلك املعتمدة لدى صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي.
 تحديد توزيع االستثمار األجنبي في قطر حسب القطاع االقتصادي.
 تحديد مصدر االستثمار األجنبي في قطر أي التوزيع الجغرافي حسب بلد املصدر.
 تلبية االحتياجات اإلحصائية للمستخدمين والباحثين واملنظمات والهيلات اإلقليمية والدولية.
 .6إطار عالقة االستثمار املباشر
يوفر إطار عالقة االستثمار املباشر معايير تحدد ما إذا كانت امللكية عبر الحدود تؤدي إلى عالقة إستثمار مباشر
على أساس بسط السيطرة والنفوذ .واملستثمر املباشر هو عبارة عن كيان أو مجموعة من الكيانات املرتبطة
ببعضها البعض تكون قادرة على ممارسة السيطرة أو التأثير بدرجة كبيرة على كيان آخر يقيم في اقتصاد مختلف.
ويمكن بسط السيطرة والنفوذ إما بشكل مباشر عبر امتالك أسهم تمنح حق التصويت في الشركة ،أو بشكل غير
مباشر من خالل امتالك حق التصويت في شركة أخرى لديها حق التصويت في هذه الشركة.
 .7التغطية
أ .الشركات املقيمة في قطر والتي تشارك في عالقة استثمار مباشر ( .)DIRمثل الشركات املقيمة في قطر
والتي لديها :
 .1مستثمر أجنبي مباشر (أو أكثر) ،بمعنى آخر شركة أجنسبية (أو أكثر) تملك  10في امللة أو أكثر من أسهم
التصويت في الشركة.
ً
 .2فرع (فروع) ،شركة (شركات) تابعة أو زميلة في الخارج .مثال شركة (شركات) استثمار مباشر غير
مقيمة.
 .3شركة (شركات) زميلة غير مقيمة .مثل شركة (شركات) أجنسبية لديها نفس املستثمر املباشر
(املستثمرين املباشرين) الذي (الذين) لدى الشركة في قطر.
ب .الشركات االخرى املقيمة في قطر والتي لديها حقوق ملكية أو سندات دين (سندات ،أذونات خزانة)
وغيرها من إلتزامات أدوات الدين (نقود وودائع ،قروض ،تأمين ،معاشات تقاعدية وةرامج الضمان
املوحدة ،وحسابات دائنة أخرى) ومشتقات مالية عبر الحدود لجهات غير مقيمة في قطر وغير مرتبطة بها.
ج .الشركات االخرى املقيمة في قطر التي لديها حقوق ملكية أو سندات دين(سندات ،أذونات خزانة) وغيرها
من أصول أدوات الدين(نقود وودائع ،قروض ،تأمين ،معاشات تقاعدية وةرامج الضمان املوحدة،
وحسابات دائنة أخرى) ومشتقات مالية عبر الحدود على غير املقيمين في قطر وغير املرتبطين بها.
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يتم جمع املعلومات فقط من الشركات اململوكة للقطاع الخاص واملؤسسات العامة .أما املعامالت الدولية
التي نفذتها الحكومة فهي غير مغطاة ويتم توفيرها مباشرة إلى البنك املركزي .وكذلك فإن جميع املعامالت
املالية الدولية املنفذة من قبل األفراد غير مغطاة.
 .8البيانات اليت يتم مجعها
يستهدف هذا املسح جمع معلومات عن أرصدة االستثمار واملعامالت املالية ،وإيرادات االستثمار ات بين
الشركة املقيمة في قطر والشركات غير املقيمة ويشمل ذلك :
أ .املستثمر األجنبي املباشر (املستثمرون األجانب املباشرون).
ب .شركة (شركات) االستثمار املباشر في الخارج.
ج .الشركات الزميلة في الخارج.
د .الشركات األخرى األجنسبية غير املقيمة – وغير املرتبطة.
 .9التصنيف
ً
تصنف االستثمارات في استبيان املسح وفقا ملا يلي :
أ .الفلات الوظيفية (االستثمار املباشر ،االستثمار في محافظ االوراق املالية ،املشتقات املالية ،خيارات
االسهم وغيرها من االستثمارات واالحتياطيات).
ب .مبدأ األصول /الخصوم لجميع الفلات الوظيفية
ج .مبدأ اتجاه االستثمار االجنبي املباشر (الى الداخل والخارج)
ى
د .االدوات املالية (حقوق امللكية ،سندات الدين واالدوات املالية االخر ).
 .10بنية االستبيان
يحتوي االستبيان  10أقسام على النحو التالي :
القسم األول  :معلومات تعريفية
القسم الثاني  :األصول املالية (املطالبات) على الشركات غير املقيمة
القسم الثالث  :االلتزامات املالية للشركات غير املقيمة
القسم الرابع  :حقوق املساهمين
القسم الخامس  :االستثمار األجنبي املباشر الداخل
القسم السادس  :االستثمار األجنبي املباشر الخارج
القسم السابع  :األرصدة مع الشركات الزميلة في الخارج
القسم الثامن  :استثمارات محفظة االوراق املالية
القسم التاسع  :معلومات أخرى
القسم العاشر  :هيكل مجموعة األعمال املحلية
.11مواضيع جديدة يف االستبيان
في صفحة الغالف ،تمت إضافة عدد املوظفين .سوف تساعد هذه املعلومات في تحديد الشركات "الكبيرة" حسب
التعريف املعمول به في املسح اإلقتصادي السنوي ً
بناء على معيار حجم العمالة املستخدمة.
في القسم ( )5حول االستثمار االجنبي املسبشر الى الداخل تمت إضافة فقرتين جديدتين ( )1-5و ( )2-5لتحديد
الشركة األم ذات السيطرة املطلقة و /أو املستثمر املباشر الفوري.
القسم العاشر :تمت إضافة قسم هيكل مجموعة األعمال املحلية في االستسبيان بهدف جمع معلومات عن هيكل
أعمال مجموعة الشركات املحلية .وعند استخدام نهج املجموعة ،يطلب من املستجيبين تقديم قائمة بجميع
الوحدات املقيمة في مجموعة شركاتهم املحلية ،مع اإلشارة إلى ضرورة تحديد ما اذا كانت أي من تلك الوحدات
"مدرجة" أو "غير مدرجة" في التقرير املوحد للمجموعة .وتعتبر هذه املعلومات عن هيكل األعمال بالغة األهمية
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لالستخدام في اآلتي( :أ) في تحديد وإزالة التكرارات في تقارير املسح؛ (ب) كإفادة حول اإلطار والسجل االحصائي
للمنشات.
في مسح االستثمار االجنيي للسنة املرجعية  2015جرى إعادة ترتيب القسم ( )9وتغيير عنوانه الى "معلومات
أخرى"
 الفقرة ( )1-9تتطلب بيانات حول "الفوائد املقبوضة من /املدفوعة إلى" للفلات املوضحة في القسم ()8
 الفقرة ( )2-9وتتعلق بإجمالي الدخل الشامل وصافي األرباح وأرباح االسهم املعلنة واملدفوعات االخرى التي
دفعت من صافي االرباح واالرباح املعاد إستثمارها للمنشأة في قطر
 الفقرة ( )3-9كما في الفقرة ( )2-9وتتعلق بشركات االستثمار املباشر غير املقيمة في قطر وحسب البلدان
.12تصميم االستبيان
في عام  ،2014تم تطوير استسبيان جديد وكذلك تم إعداد دليل مرافق يحتوي على املفاهيم وتعريف املصطلحات
لتوجيه ومساعدة الجهات املستجيبة عند ملء استسبيان املسح.
 .13حتديث إطار مسح االستثمار األجنيب
يتم بشكل منتظم تحديث قائمة الشركات التي لديها استثمارات أجنسبية وذلك بالتعاون مع جهات أخرى (الغرفة
التجارة ،ووزارة العمل ،ووزارة األعمال والتجارة ،ووزارة املالية واالقتصاد).
ً
 إعتبارا من سنة  2016أصبح مسح االستثمار االجنبي يغطي أكبر  150شركة تستحوز على القيمة األكبر
من أرصدة االستثمار االجنبي املباشر (الى الداخل والى الخارج) وتقدر مساهمة هذه الشركات بأكثر من
 %90من إجمالي االستثمار األجنبي املباشر.
 وتجدر اإلشارة إلى أن قائمة ال  150شركة املذكورة أعاله تشمل كافة الشركات التي تخضع إلشراف
مصرف قطر املركزي (حوالي  43شركة) عالوة على كافة الشركات العامة واملدرجة في بورصة قطر (44
شركة).
يتم تنفيذ مسح االستثمار االجنبي بالتنسيق مع مصرف قطر املركزي .تتولى وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
عملية جمع البيانات من الشركات غير املالية في حين يتولى مصرف قطر املركزي جمع بيانات الشركات املالية
( 43شركة) والتي تخضع إلشرافه.
 .14ختطيط العمل امليداني
يتم تنظيم ورشة عمل قصيرة لتدريب جامعي البيانات على املفاهيم واملصطلحات األساسية ،وكذلك إجراءات
جمع البيانات التي ينبغي إتباعها خالل العمل امليداني .عادة ما تبدأ عمليات مسح االستثمار األجنبي خالل شهر
أغسطس على أن يتم االنتهاء من جميع األعمال امليدانية مع نهاية شهر اكتوبر .ويجري توزيع االستسبيانات على
الشركات من قبل عدادين يعملون بدوام جزئي.
 .15معدل االستجابة
بالنسبة ملسح االستثمار األجنبي الذي أجري في عام  2016بغرض جمع بيانات عن السنة املرجعية  2015تم
توزيع االستسبيانات على  150شركة استجابت منها  130شركة .أما البقية فلم يتم الحصول على بياناتها بسسبب
الرفض أوعدم توفر البيانات املالية املطلوبة في وقت إجراء املسح .بلغت نسبة االستجابة %86
 .16معاجلة البيانات
ً
تم تدقيق كافة االستسبيانات املستوفاة مكتسبيا بمنتهى الدقة .وتمت االستفادة بشكل كبير من البيانات املالية
للشركات .وتم التأكد من اكتمالها واالتساق الداخلي بين األقسام املختلفة لإلستسبيان.
تولى مصرف قطر املركزي تدقيق البيانات التي تم جمعها من الشركات املالية.
جرى إستخدم نظام أوراكل الذي طورته إدارة تكنولوجيا املعلومات بالوزارة ملعالجة بيانات املسح.
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 .17نشر البيانات
يتم نشر النتائج األولية من خالل بيان صحفي ويتم إصدار النتائج النهائية بعد عمل املراجعات الالزمة مع
ً
اإلحصاءات املوازية املنشورة من قبل صندوق النقد الدولي وفقا لنتائج مسح االستثمار املباشر املنسق
 .18الصعوبات والدروس املستفادة
 عدم وجود سجل إحصائي محدث للمنشات لتحديد العالقات وهيكل الشركات املسجلة والتي لديها صفقات
ومعامالت استثمار أجنبي.
 التأخير في استالم االستسبيانات املستوفاة حيث تحتاج بعض الشركات إلرسال االستسبيانات إلى مقراتها الرئيسة
لتعبلتها.
 الصعوبة التي واجهتها بعض الشركات املشاركة في فهم ماهية البيانات املطلوب توفيرها واستيعاب املفاهيم
اإلحصائية.
 .19اخلطط املستقبلية
 بناء القدرات في مجال أساليب التحقق من دقة البيانات وعمل التقديرات من خالل استخدام البيانات
املالية.
 إعداد استسبيان الكتروني يتضمن تعليقات مدمجة لتوجيه عملية جمع وإعداد البيانات.
 تنظيم ورشة عمل تدريسبية للجهات املوفرة للبيانات
ً
 البدء في تنفيذ مسح االستثمار االجنبي بشكل ربع سنوي وفقا لتطلبات املعيار الخاص بنشر البيانات الذي
يديره صندوق القد الدولي.
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الفصل الثالث
أسئلة متكررة وأجوبة
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أسئلة متكررة وأجوبة
 .1ما هو الناتج احمللي اإلمجالي GDP؟
ّ
ّ
الناتج املحلي اإلجمالي هو مقياس للنشاط االقتصادي .يتم تجميع آالف املعامالت والصفقات في ناتج محلي
ً
ُ
إجمالي واحد .تفاديا لتكرار قيمة اإلنتاج ،تؤخذ القيمة املضافة فقط لكل منتج وتخصم قيمة السلع والخدمات
املستخدمة في عملية اإلنتاج (نفقات االستهالك الوسيط) من إجمالي اإلنتاج ،ويسمى الناتج من تلك العملية
(إجمالي القيمة املضافة) .مجموع إجمالي كل القيم املضافة يساوي الناتج املحلي اإلجماليّ .
تسمى هذه الطريقة في
حساب الناتج املحلي اإلجمالي بطريقة اإلنتاج .ويوص ي نظام الحسابات الوطنية ( )SNAبحساب الناتج املحلي
اإلجمالي باستخدام طريقتين أخريين هما :طريقة اإلنفاق وطريقة الدخل بشكل مستقل .من حيث املبدأ ،ينبغي
للطرق الثالثة أن تتوصل لذات القيمة .ويمكن قياس جودة تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي عن طريق حجم
واتجاه "الفروق اإلحصائية" .يتيح استخدام جدول العرض واالستخدام كإطار االستخدام املتزامن لجميع الطرق
الثالث ويضمن االتساق الداخلي في مجموعات البيانات.

 1.1فيم يستخدم الناتج املحلي اإلجمالي؟
ً
ُ
الناتج املحلي اإلجمالي هو الوسيلة الرئيسية لتحديد صحة وسالمة االقتصاد وغالبا ما يستخدم بواسطة
مجموعة متنوعة من املستخدمين ألغراض التخطيط ووضع املوازنات .ويستخدم الناتج املحلي اإلجمالي
ً
ً
وغالبا ما ُيعتبر نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ،في غياب
أيضا ملقارنة أداء مختلف االقتصاديات.
ً
مؤشرا على مستوى املعيشة أو التقدم االجتماعي .ومع ذلك ،فقد
املؤشرات املنتظمة والثابتة األخرى،
ّ
ُ
تعرض النتقادات بسسبب عدم أخذه بعين االعتبار الجوانب النوعية للنمو .فهو ال يبين كيفية توزيع الدخل،
ُويهمل جوانب النمو األخرى االجتماعية والبيئية.
 1.2ملاذا نقيس تغيرات الناتج املحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية؟
ً
ً
لرصد ما إذا كان هناك نموا اقتصاديا في البالد ،فالطريقة األنجح لذلك هي حساب تغيرات الناتج املحلي
اإلجمالي بدون تأثير تغيرات األسعار .وللوصول إلى القيمة الحقيقية للناتج املحلي اإلجمالي باستخدام طريقة
ُ
اإلنتاج ،تحسب القيمة املضافة لكل قطاع صناعي بسعر الفترة الزمنية السابقة عبر "تكميشه" باستخدام
ُ
مؤشر أسعار مناسب ،ثم تجمع هذه القيم للوصول إلى القيمة الحقيقية للناتج املحلي اإلجمالي.
 3.1ما هو معامل تكميش الناتج املحلي اإلجمالي؟
يسمى معامل تكميش الناتج املحلي اإلجمالي العام "مكمش الناتج املحلي اإلجمالي" وهو مقياس أساس ي
لتغيرات أسعار السلع والخدمات في اقتصاد ما ،ويتفوق على مؤشر أسعار املستهلك لقياس معدل التضخم
ألنه يغطي تغيرات أسعار السلع والخدمات املستهلكة من قبل الحكومة ،والسلع الرأسمالية وصافي
الصادرات ،باإلضافة إلى السلع والخدمات املستهلكة من قبل األسر املعيشية.
 .2ما هو الغرض من التصنيف؟
ليس من املمكن ً
دائما عند دراسة الظواهر االقتصادية أخذ جميع العناصر في االعتبار في آن واحد .وألغراض
يتعين اختيار عناصر محددة وتجميعها ً
التحليلّ ،
وفقا لخصائص معينة؛ وبالتالي فإن جميع الظواهر االقتصادية
ً
التي ّ
ً
منهجيا .ويمكن القول إن التصنيفات هي نظام اللغات
تصنيفا
يتعين وصفها في شكل إحصاءات تتطلب
إحصائياُ .وي ّ
ً
قسم عالم البيانات اإلحصائية إلى فلات
املستخدمة في التخاطب بشأن ظواهر معينة ومعالجتها
متجانسة قدر اإلمكان فيما يتعلق بتلك الخصائص التي تشكل موضوع اإلحصاءات قيد البحث.
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 .3ما هو التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ()ISIC؟
ً
ً
القصد من وضع هذا التصنيف هو أن يكون
موحدا لتصنيف األنشطة اإلنتاجية .والغرض الرئيس ي منه
معيارا
ً
هو توفير مجموعة من فلات األنشطة التي يمكن استخدامها لجمع اإلحصاءات وعرضها وفقا لهذه األنشطة .بني
التصنيف على أساس إطار مفاهيمي موجه نحو اإلنتاج أو قائم على أساس العرض ويجمع الوحدات املنتجة في
ً
استنادا إلى أوجه التشابه في النشاط االقتصادي ،مع مراعاة املدخالت ،وعمليات وتقنيات
قطاعات تفصيلية
اإلنتاج ،وخصائص املنتجات ،وأوجه استعمال املنتجات.
 .4ما هي الوحدات اإلحصائية يف نظام احلسابات الوطنية؟
يتألف عالم الكيانات االقتصادية من مؤسسات كثيرة ومعقدة تدير العديد من األنشطة املختلفة واملتكاملة
أسيا والتي يمكن إجراؤها في أو من العديد من املواقع الجغرافية ،وتتألف ً
أفقيا أو ر ً
ً
أيضا من مؤسسات صغيرة
ً
ً
ُ
قليال ً
ً
واحدا أو ً
جدا من األنشطة التي تجري في أو من موقع جغرافي واحد .تستخدم املنشأة
عددا
تدير نشاطا
كوحدة إحصائية ،بالجمع بين التصنيف الصناعي الدولي املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات ،لتحليل
ُ
التعامالت في السلع والخدمات وإلعداد حسابات اإلنتاج .بينما تستخدم املؤسسة باعتبارها وحدة إحصائية
لتجميع حسابات الدخل وحسابات التراكم وحسابات امليزانية العمومية ،وكذلك في التصنيف القطاعي املؤسس ي
للكيانات االقتصادية.
 1.4ما هي املؤسسة؟
ُ
تعرف الوحدة املؤسسية بصفتها من ِتجا للسلع والخدمات باسم املؤسسة .املؤسسة هي طرف تعامل
اقتصادي تتمتع باستقاللية فيما يتعلق باتخاذ القرارات املالية واالستثمارية ،وبالسلطة واملسؤولية فيما
يتعلق بتوزيع املوارد إلنتاج السلع والخدمات .ويمكن لها أن تعمل في واحد أو أكثر من األنشطة اإلنتاجية.
وقد تكون شركة (أو شبه شركة) ،أو مؤسسة ال تهدف إلى تحقيق الربح ،أو مؤسسة فردية.
 2.4ما هي املنشأة؟
ُت ّ
ي
عرف املنشأة بأنها مؤسسة أو جزء من مؤسسة توجد في مكان واحد ويجر فيها نشاط إنتاجي وحيد (غير
ثانوي) ،أو يستأثر النشاط اإلنتاجي الرئيس ي فيها بمعظم القيمة املضافة .من ّ
املرجح أن بعض الصناعات
ستكون غير متجانسة بدرجة كبيرة إذا ما قامت املؤسسات بأنشطة ثانوية تختلف ً
كثيرا عن أنشطتها
الرئيسية .ولذلك يصبح من الضرورة بمكان تقسيم املؤسسات الكبيرة واملعقدة.
املؤسسات الكبيرة واملعقدة التي تزاول العديد من األنشطة االقتصادية املنتمية إلى فلات مختلفة من
التصنيف الصناعي الدولي املوحد تصبح مكونة من أكثر من منشأة شؤيطة أن تكون وحدات إنتاج أصغر
ً
ً
تجانسا بحيث يمكن تجميع بيانات اإلنتاج الخاصة بها.
حجما وأكثر
 .5كيف نقيس إنتاج جتارة اجلملة والتجزئة؟
يعتبر تجار الجملة وتجار التجزئة ّ
موردين للخدمات وليس للسلع ،من خالل تخزينهم للسلع وجعلها في متناول
الزبائن .ويقاس إنتاج هذه الخدمات عن طريق هوامش التجارة املتحققة من السلع املشتراة بغرض إعادة بيعها.
ويعرف هامش التجارة بأنه الفرق بين إيرادات السلع املباعة وقيمة السلع املشتراة بغرض إعادة بيعها.
ً
وعلى نحو أكثر دقة يعرف إنتاج الخدمات التجارية كالتالي :
 +قيمة املبيعات (الدخل).
ى
 +قيمة االستخدامات األخر للسلع املشتراة بغرض إعادة بيعها (مكافأة عينية للموظفين على سسبيل املثال)
 قيمة السلع املشتراة بغرض إعادة بيعها +قيمة اإلضافات إلى مخزون السلع املراد إعادة بيعها
 قيمة السلع املسحوبة من مخزون السلع املراد إعادة بيعها قيمة الخسائر املتكررة بسسبب معدالت الهدر الطبيعية= اإلنتاج
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 .6ما هي خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غري مباشرة؟
يقدم الوسطاء املاليون خدمات ال يتقاضون عنها ً
ً
ثمنا مباشرا .فالوسطاء املاليون يقترضون األموال ويقرضونها
بأسعار فائدة مختلفة ،حيث يدفعون للمقرضين أسعار فائدة أقل من التي يتقاضونها من املقترضين .وتعتمد
الحسابات الوطنية طريقة غير مباشرة لقياس قيمة هذه الخدمات .ومن هنا جاءت تسمية "خدمات الوساطة
املالية املقاسة بصورة غير مباشرة".
يحسب نظام الحسابات الوطنية قيمة خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غير مباشرة كمجموع دخل
ً
مطروحا منه مجموع الفوائد املدفوعة ،ويستثنى من ذلك دخل
امللكية املقبوض من قبل الوسطاء املاليين
امللكية املتحقق من استثمار األموال الخاصة حيث أن هذا الدخل ال يتدفق من الوساطة املالية .وكمقياس
تقريبي يمكن اعتبار دخل امللكية املستثنى من الفائدة على أنه متدفق من األموال الخاصة .حينها تصبح قيمة
خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غير مباشرة تعادل الفوائد املدينة (مستحقة القبض) ناقص الفوائد
الدائنة (مستحقة الدفع).
ً
يوفر الوسطاء املاليون أيضا العديد من الخدمات املالية أو خدمات االعمال مقابل رسوم أو عموالت .ويتقاض ى
مباشراُ ،وت ّ
الوسطاء على بعض هذه الخدمات ً
ً
قدر قيمة إنتاج هذه الخدمات على أساس قيمة الرسوم.
ثمنا
ُ
باختصار ،تحسب قيمة اإلنتاج املتحقق من الوسطاء املاليين كالتالي :
 +دخل امللكية املستحق القبض
 دخل امللكية املتحقق من األموال الخاصة الفوائد مستحقة الدفع.= خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غير مباشرة
 +الرسوم والعموالت التي يتم تقاضيها بشكل مباشر
= اإلنتاج
من حيث املبدأ ،ينبغي تقسيم خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غير مباشرة بين مختلف املستفيدين من
تلك الخدمات ،أي كاالستهالك الوسيط للمنتجين ،االستهالك النهائي لألسر املعيشية ،أو الصادرات من الخدمات.
 .7كيف يقاس إنتاج البنك املركزي حسب (نظام احلسابات الوطنية لعام )1993؟
ُ
البنوك املركزية ال تقدم خدمات الوساطة املالية املقاسة بصورة غير مباشرة .ويحسب إنتاجها من مجموع
تكاليف اإلنتاج ،أي االستهالك الوسيط وتعويضات العاملين واستهالك رأس املال الثابت.
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الفصل الرابع
شرح لبعض املصطلحات اإلحصائية
(مقتطفات من نظام احلسابات الوطنية )2008
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شرح لبعض املصطلحات اإلحصائية
النشاط املساعد

هو نشاط داعم يجري ضمن املؤسسة بغية تهيلة الظروف املناسبة للقيام باألنشطة الرئيسية أو الثانوية.

االستهالك النهائي الفعلي

يقيس كمية السلع والخدمات االستهالكية املكتسبةُ .يقاس االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة بقيمة
الخدمات االستهالكية الجماعية التي تقدمها الحكومة العامة إلى املجتمع ككل أو قطاعات واسعة منهُ .يقاس
االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية بقيمة جميع السلع والخدمات االستهالكية الفردية التي تحصل عليها
األسر املعيشية املقيمة .و ُيقاس االستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر املعيشية
بقيمة الخدمات االستهالكية الجماعية التي تقدمها هذه املؤسسات إلى املجتمع أو قطاعات واسعة منه.

األصول

األصل هو ادخار للقيمة يعود على مالكه االقتصادي باملنفعة أو بسلسلة من الفوائد نتيجة حيازته أو استخدامه
لفترة من الزمن .بل هو وسيلة لنقل القيمة من فترة محاسسبية إلى أخرى.

رصيد الدخول األولية

ً
مطروحا منها جملة الدخول األولية
هو جملة قيمة الدخول األولية مستحقة التحصيل لوحدة أو قطاع مؤسس ي
مستحقة الدفع.

امليزانية العمومية

هي بيان ُيمثل ،عند نقطة زمنية معينة ،قيم األصول اململوكة واملطالبات املالية (الخصوم) املستحقة على وحدة
مؤسسية أو مجموعة من الوحدات.

السعر األساسي

ً
ً
مخصوما منه أي
هو املبلغ الذي يتلقاه املنتج من املشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة منتجة بوصفها منتجا،
ً
ضريبة مدفوعة ،ومضافا إليه أي إعانة يتلقاها املنتج على تلك الوحدة نتيجة إلنتاجها أو بيعها .وال يشمل ذلك
تكاليف النقل التي يقيدها املنتج على الفاتورة بشكل منفصل.

تغريات يف املخزون

ُ
ُ
ً
مخصوما منه قيمة املسحوبات وقيمة أي خسائر جارية في السلع املحتفظ بها
وتقاس بقيمة ما يدخل املخزون،
في املخزون في الفترة املحاسسبية.

املطالبة (املنفعة)

هي املبلغ املستحق الدفع لحامل البوليصة من قبل شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين املباشرة فيما يتعلق
بأي حدث مغطى من قبل البوليصة وخالل فترة صالحيتها.

تعويضات العاملني

هي مجموع املبالغ النقدية والعينية املستحقة الدفع من قبل املؤسسة إلى املستخدمين فيها مقابل عمل يؤدونه
في الفترة املحاسسبية.

االستهالك

هو نشاط يتكون من استخدام السلع والخدمات إلشباع احتياجات أو رغبات بشرية فردية أو جماعية .واستهالك
السلعة أو الخدمة يعني استخدامها (دون إدخال مزيد من التحويل عليها في اإلنتاج كما تم تعريفها في نظام
الحسابات الوطنية) من قبل األسر املعيشية أو املؤسسات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم األسر املعيشية أو
الوحدات الحكومية لإلشباع املباشر لالحتياجات أو(الرغبات) الفردية أو االحتياجات الجماعية ألفراد املجتمع.
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إستهالك رأس املال الثابت

هو التناقص في القيمة الحالية لألصول الثابتة اململوكة أو املستعملة في اإلنتاج أثناء الفترة املحاسسبية نتيجة
القدم أو التلف العرض ي العادي.
التدهور املادي أو ِ

استهالك السلع واخلدمات

هو التصرف باستنفاد السلع والخدمات بشكل كامل في عملية من عمليات اإلنتاج أو لإلشباع املباشر لإلحتياجات
أو الرغبات اإلنسانية.

الشركة

وتغطي من الناحية القانونية الشركات املؤسسية وكذلك التعاونيات والشراكات ذات املسؤولية املحدودة،
والوحدات اإلعتبارية املقيمة وشبه الشركات.

الضرائب اجلارية على الدخل والثروة ...إخل

ُ
هي الضرائب املفروضة بشكل أساس ّي على دخل األسر املعيشية أو على أرباح الشركات أو على الثروة ،وتدفع
ُ
ً
(تمييزا لها عن الضرائب الرأسمالية التي تفرض على نحو غير متكرر).
بصورة منتظمة كل فترة ضريسبية

التحويل اجلاري

التحويل الجاري هو معاملة تقوم فيها إحدى الوحدات املؤسسية بتوفير سلعة أو خدمة أو أصل إلى وحدة أخرى
دون أن تحصل مقابل ذلك من تلك األخيرة على أية سلعة أو خدمة أو أصل بشكل مباشر  ،كما ال تلزم أحد
الطرفين أو كليهما بحيازة أو التنازل عن أصل من األصول.

التحويالت اجلارية بني األسر املعيشية

وتشمل جميع التحويالت الجا ية التي ّ
تقدمها أسر معيشية مقيمة إلى أسر معيشية أخرى مقيمة أو غير مقيمة ،أو
ر
تتلقاها منها.

التحويالت اجلارية إىل املؤسسات غري اهلادفة للربح وختدم األسر املعيشية

هي تحويالت ترد من وحدات مؤسسية أخرى مقيمة أو غير مقيمة على هيلة رسوم عضوية ومساهمات وتبرعات...
إلخ .سواء كانت على أساس منتظم أو غير منتظم.

التحويالت اجلارية بني وحدات احلكومة العامة

هي تحويالت جارية بين وحدات حكومية مختلفة.

قواعد البيانات

تتكون من ملفات للبيانات منظمة وفق طريقة معينة بحيث تسمح بالوصول واإلستخدام الفعال للبيانات.

املؤسسات اإليداعية

ً
وتحقيقا لهذه الغاية لديها إلتزامات في شكل ودائع
باستثناء البنك املركزي ،نشاطها األساس ي هو الوساطة املالية،
أو أدوات مالية (مثل شهادات اإليداع قصيرة األجل) والتي هي بدائل مباشرة للودائع.

االستثمار املباشر

هو فلة من اإلستثمارات العابرة للحدود واملرتبطة بوحدة مقيمة في اقتصاد معين لها سيطرة أو على درجة كبيرة
من التأثير على إدارة مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر.

الدخل املتاح

هو بند توازن (موازن) في حساب التوزيع الثانوي للدخل ُويحسب في ميزان الدخول األولية لوحدة مؤسسية أو
قطاع ما بجمع كافة التحويالت الجارية باستثناء التحويالت االجتماعية العينية التي تتلقاها تلك الوحدة أو ذلك
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القطاع ،وطرح جميع التحويالت الجارية باستثناء التحويالت االجتماعية العينية التي تدفعها تلك الوحدة أو ذلك
القطاع.
أرباح األسهم

هي شكل من أشكال دخل امللكية يستحقه حاملو األسهم نتيجة لوضع أموالهم تحت تصرف الشركات.

السلعة املعمرة

هي السلعة التي يمكن استعمالها بصورة متكررة أو مستمرة ،على مدى فترة تزيد عن عام ،بافتراض أن معدل
اإلستعمال الفعلي هو معدل عادي .والسلعة االستهالكية املعمرة هي السلعة التي يمكن أن تستخدم ألغراض
اإلستهالك بصورة متكررة أو مستمرة ،على مدى فترة تزيد عن عام.

املساكن

هي مبان أو أجزاء معينة من املباني ُتستعمل ً
كليا أو بصورة رئيسية للسكن ،وتشمل أية إنشاءات ملحقة مثل
مواقف السيارات وجميع التجهيزات الدائمة التي تركب في املساكن عادة.

التدفقات اإلقتصادية

وتعكس إنشاء قيمة إقتصادية أو تحويلها أو تبادلها أو نقل ملكيتها أو إلغائها ،وتنطوي على تغيرات في حجم أو
تكوين أو قيمة أصول وديون وحدة مؤسسية ما.

املالك االقتصادي

املالك اإلقتصادي لكيانات كالسلع والخدمات واملوارد الطبيعية واألصول والخصوم املالية هو الوحدة املؤسسية
املخولة باملطالبة باملنافع املرتبطة باستخدام الكيان املعني في سياق نشاط اقتصادي بحكم القبول باملخاطر
املرتبطة.

أسعار مهمّة اقتصاديًا

هي األسعار التي يكون لها تأثير كبير على كميات السلع أو الخدمات التي يرغب املنتجون بتأمينها والتي يرغب
املشترون في شرائها .وتنشأ هذه األسعار عادة عندما (أ) يكون لدى املنتج دافع لتعديل وضبط العرض إما بهدف
تحقيق ربح على املدى الطويل أو تغطية أس املال والتكاليف األخرى ّ
كحد أدنى؛ (ب) يكون للمستهلكين حرية
ر
الشراء أو عدم الشراء ويقومون باالختيار على أساس األسعار املطلوبة.

املوظفون

أفراد يعملون لصالح وحدة مؤسسية مقيمة بموجب إتفاق ويحصلون على مكافأة نظير األعمال التي يؤدونها.

مساهمات أربا العمل اإلجتماعية

هي مساهمات إجتماعية يدفعها أرباب العمل لصناديق الضمان اإلجتماعي أو غيرها من برامج التأمين اإلجتماعية
املرتبطة بالعمل من أجل تأمين منافع إجتماعية ملوظفيهم.

اإلستخدام

ّ
ويعرف على أنه كافة األشخاص ،سواء كانوا موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص الذين يشاركون في نشاط
إنتاجي يدخل ضمن اطار دائرة اإلنتاج املحددة وفق نظام الحسابات الوطنية.

املؤسسة

ينظر للمؤسسة كوحدة مؤسسية منتجة للسلع والخدمات.

املنشأة

هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة توجد في مكان واحد ويجري فيها نشاط إنتاجي وحيد أو يستأثر النشاط اإلنتاجي
الرئيس ي فيها بمعظم القيمة املضافة.
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النفقات على السلع واخلدمات

هي قيمة ما يدفعه أو يوافق على دفعه املشترون إلى الباعة مقابل سلع أو خدمات يقدمونها لهم أو إلى وحدات
مؤسسية أخرى يحددها املشترون.

اإلنفاق اإلستهالكي النهائي

هو مقدار اإلنفاق على السلع والخدمات االستهالكية.

اإلنفاق اإلستهالكي النهائي للمؤسسات غري اهلادفة للربح وختدم األسر املعيشية

ويتكون مما تنفقه املؤسسات املقيمة غير الهادفة إلى الربح وتخدم األسر املعيشية ،بما في ذلك النفقات التي ال بد
من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر على الخدمات والسلع االستهالكية الفردية وربما على الخدمات اإلستهالكية
الجماعية.

أصول مالية

وتتكون من جميع املطالبات أو األسهم املالية أو غيرها من حقوق امللكية في الشركات باإلضافة إلى سبائك الذهب
التي تحتفظ بها السلطات النقدية كأصول إحتياطية.

شركات مالية مساعدة

هي وحدات مؤسسية تعمل بشكل أساس ي في خدمة األسواق املالية ولكنها ال تمتلك األصول وااللتزامات املالية
ّ
ً
أساسا في أنشطة ترتبط بمعامالت في األصول وااللتزامات
وتتكون من الشركات املالية املشتغلة
التي تتعامل بها
املالية أو بتوفير السياق التنظيمي لهذه املعامالت ولكن في الظروف التي ال تتضمن الحاالت التي تكون فيها
للشركات املساعدة حق ملكية األصول والخصوم املالية التي يتم تداولها بها.

مطالبة مالية

هي دفعة أو سلسلة دفعات مستحقة للدائن يدفعها املدين ً
وفقا لشروط املديونية.

الشركات املالية

وتتكون من جميع الشركات املقيمة املشتغلة بشكل أساس ي في توفير الخدمات املالية بما في ذلك خدمات التأمين
وتمويل املعاشات التقاعدية إلى وحدات مؤسسية أخرى.

وسطاء ماليون

وحدات مؤسسية تتحمل إلتزامات مالية على حسابها الخاص بهدف حيازة أصول مالية عبر املشاركة في املعامالت
املالية في السوق.

سلع مكتملة الصنع

ُ
هي سلع تنتج كمخرجات وال ينوي املنتج مواصلة عملية إنتاجها أكثر مما وصلت إليه قبل توريدها إلى وحدات
مؤسسية أخرى.

أصول ثابتة

ُ
هي أصول منتجة تستخدم بشكل متكرر أو مستمر في عمليات إنتاجية ملدة تزيد عن سنة.

الناتج احمللي اإلمجالي من جانب اإلنتاج

ً
ً
مخصوما منه االستهالك الوسيط ومضافا إليه كافة الضرائب املفروضة على املنتجات ثم
مجموع قيمة االنتاج
ً
مخصوما منه اإلعانات على املنتجات غير املدرجة في قيمة اإلنتاج.

الناتج احمللي اإلمجالي من جانب اإلنفاق

ً
ً
مطروحا منها
مجموع قيمة اإلنفاق على االستهالكي النهائي مضافا إليه إجمالي تكوين رأس املال وقيمة الصادرات
قيمة املستوردات.
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الناتج احمللي اإلمجالي من جانب الدخل

ً
مجموع تعويضات العاملين مضافا إليه إجمالي فائض التشغيل وإجمالي الدخل املختلط باإلضافة إلى الضرائب
ً
مطروحا منها اإلعانات على املنتجات واملستوردات.

اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة العامة

ويتكون من النفقات التي تتكبدها الحكومة العامة على السلع والخدمات االستهالكية الفردية والجماعية بما فيها
النفقات التي ال بد من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر.

الدخل القومي اإلمجالي

ً
هو الناتج املحلي اإلجمالي مضافا إليه تعويضات العاملين املقبوضة من الخارج ودخل امللكية املقبوض من الخارج
ً
مطروحا منها اإلعانات على اإلنتاج املقبوضة من الخارج وتعويضات العاملين املدفوعة الى الخارج
والضرائب
ً
ودخل امللكية املدفوع الى الخارج والضرائب مضافا إليه اإلعانات على اإلنتاج املدفوعة الى الخارج.

حسا السلع واخلدمات

يسجل كالتالي  :اإلنتاج  -االستهالك الوسيط  +الضرائب على املنتجات  -اإلعانات على املنتجات = االستهالك
النهائي  +تكوين رأس املال  +الصادرات  -املستورداتّ .
يبين حساب السلع والخدمات في أحد جانسبيه مجموع
السلع والخدمات جرى توفيرها كموارد لالقتصاد في شكل إنتاج ومستوردات (بما في ذلك قيمة الضرائب
ً
مطروحا منها اإلعانات على املنتجات التي لم ُتحسب ً
فعليا ضمن قيمة اإلنتاج) ويبين في الجانب اآلخر استخدام
السلع والخدمات ذاتها في شكل إستهالك وسيط وإستهالك نهائي وتكوين رأسمالي وصادرات.

السلع

هي أشياء مادية ُمنتجة يجري الطلب عليها ويمكن إثبات حق ملكيتها كما يمكن نقل هذه امللكية من وحدة
مؤسسية إلى أخرى عبر التعامل في األسواق.

الوحدات احلكومية

هي أنواع فريدة من الكيانات القانونية التي تنشأ بعمليات سياسية ويكون لها سلطات تشريعية أو قضائية أو
تنفيذية على الوحدات املؤسسية األخرى الواقعة في منطقة معينة.

إمجالي تكوين رأس املال

ّ
ً
مخصوما منها قيمة األصول التي تم التصرف بها بهدف تكوين رأس املال الثابت أو
ويبين حيازة األصول املنتجة
املخزون أو السلع النفيسة .وإجمالي تكوين رأس املال الثابت في فلة معينة من األصول الثابتة ّ
يتكون من قيمة
ً
مطروحا منها قيمة تصرفهم باألصول الثابتة من الفلة
حيازة املنتجين ملنتجات جديدة وقائمة من هذه الفلة
ً
مخصوما منه قيمة
ذاتهاُ .يقاس إجمالي تكوين رأس املال الثابت بمجموع قيم ما يحوزه منتج ما من أصول ثابتة
ً
األصول الثابتة التي يتصرف بها أثناء الفترة املحاسسبية مضافا إليه بعض النفقات املحددة على الخدمات التي
تضاف إلى قيمة األصول غير املنتجة.

الدخل القومي املتاح

ّ
يتكون الدخل القومي املتاح اإلجمالي أو الصافي من الدخل القومي اإلجمالي أو الصافي وذلك بأن تضاف إليه
جميع التحويالت الجارية النقدية أو العينية التي تتلقاها الوحدات املؤسسية املقيمة من الوحدات غير املقيمة
ُ
وتطرح منه جميع التحويالت الجارية النقدية أو العينية التي تدفعها املؤسسية املقيمة للوحدات غير املقيمة.

إمجالي القيمة املضافة باألسعار األساسية

ً
مطروحا منه اإلستهالك الوسيط املُ َّ
قيم بأسعار املشترين .وإجمالي القيمة
هو اإلنتاج ُمق َّي ًما باألسعار األساسية
ً
مطروحا منه اإلستهالك الوسيط ّ
املضافة بأسعار املنتجين هو اإلنتاج ّ
املقيم بأسعار
مقي ًما بأسعار املنتجين
ً
مطروحا منه قيمة االستهالك الوسيط.
املشترين .وإجمالي القيمة املضافة هو قيمة اإلنتاج
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مكاسب املقتنيات

في أي اقتصاد ومع إرتفاع األسعار تكون مكاسب املقتنيات إيجابية ،لذلك ُيجرى تعديل سلبي إلزالة أثرها من
األرباح املسجلة في الحسابات التجارية لجعلها تتماش ى مع مفهوم نظام الحسابات الوطنيةُ .ويجرى تعديل مماثل
في سجل قياس قيمة التغييرات في املخزون في الحسابات التجارية من أجل تقييم التغيير في املخزون في الناتج
املحلي اإلجمالي وفق طريقة اإلنفاق.

أسرة معيشية

ً
هي مجموعة من األشخاص الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعض أو كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون
أنواعا
معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية معظمها يرتبط باملسكن والغذاء.

االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية

ُ
يتكون من السلع والخدمات االستهالكية التي تحصل عليها األسر املعيشية فرادى .واإلنفاق االستهالكي النهائي
لألسر املعيشية يتكون مما تنفقه األسرة املعيشية املقيمة بما فيها النفقات التي يجب أن تقدر قيمتها بشكل غير
ً
اقتصاديا وتشمل السلع
مباشر على السلع والخدمات االستهالكية الفردية بما فيها تلك التي تباع بأسعار غير مهمة
والخدمات االستهالكية التي تمت حيازتها في الخارج.

رسوم االسترياد

ُ
وتتكون من الرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم املفروضة على املستوردات والتي تدفع على أنواع معينة من
السلع عندما تدخل اإلقليم االقتصادي.

الدخل العيين الذي يتلقاه العاملون

ً
تعويضا عما أنجزوه من عمل.
ُيقاس بقيمة السلع والخدمات التي يقدمها أرباب العمل ملوظفيهم

السلعة أو اخلدمة االستهالكية الفردية

هي السلعة أو الخدمة التي تحصل عليها األسرة املعيشية وتستعملها لتلبية إحتياجات أو رغبات أفرادها.

الصناعة أو القطاع

ّ
تتكون من مجموعة من املنشآت التي تشتغل بنوع واحد أو بمجموعة متشابهة من األنشطة.

وحدة مؤسسية

ّ
هي كيان اقتصادي قادر بذاته على امتالك األصول
وتحمل االلتزامات وممارسة األنشطة االقتصادية والتعامل
مع كيانات أخرى.

شركات التأمني

تتكون من كيانات ُمسجلة ومشتركة وغيرها ،ووظيفتها الرئيسية هي توفير التأمين على الحياة والتأمين ضد
الحوادث واملرض والحرائق وغيرها من أشكال التأمين للوحدات املؤسسية كفرادى أو مجموعات أو توفير خدمات
إعادة التأمين لشركات التأمين األخرى.

منتجات امللكية الفكرية

هي نتائج عمليات البحث والتطوير والتحقيق أو االبتكار الذي يؤدي إلى تحقيق املعرفة والتي ُيمكن ملطوريها
تسويقها أو إستخدامها في العمليات اإلنتاجية ملصالحهم الخاصة وذلك بسسبب وجود قيود على استخدام املعرفة
تضمنها القوانين ووسائل الحماية األخرى.

الفائدة

هي شكل من أشكال الدخل مستحق القبض من قبل مالكي أنواع معينة من األصول املالية وهي :الودائع
وسندات الدين والقروض و(ربما) الحسابات األخرى املستحق قبضها نتيجة لوضع األصل املالي تحت تصرف
وحدة مؤسسية أخرى.
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الدخل من الفوائد

ّ
املستحقة القبض من أو نفقات الفوائد املستحقة الدفع إلى الوسطاء املاليين مثل البنوك تولد منتجات
ُ
الوسطاء املاليين أما الفوائد املستحقة على األوراق أو السندات فهي دخول ملكية صافية وال تنتج أية مخرجات.

االستهالك الوسيط

ّ
يتكون من قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت في عملية اإلنتاج باستثناء األصول الثابتة التي ُي َّ
قيد
ً
إستهالكها بوصفه إستهالكا لرأس املال الثابت.

املخزون

هي األصول املنتجة واملكونة من السلع والخدمات التي ظهرت إلى حيز الوجود في الفترة الراهنة أو في فترة سابقة
والتي سيتم عرضها للبيع أو الستخدامها في اإلنتاج أو الستخدامات أخرى في وقت الحق.

دخل االستثمار

هو الدخل املستحق قبضه من قبل مالك ألصل مالي مقابل توفير األموال لوحدة مؤسسية أخرى.

الوحدة حبسب نوع النشاط

هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة تشتغل بنوع واحد فقط من النشاط اإلنتاجي أو يستأثر النشاط اإلنتاجي
الرئيس ي فيها بمعظم القيمة املضافة.

القوة العاملة

تتألف من أوللك الذين هم على استعداد إلتاحة جهودهم كعاملين بفاعلية في أي فترة مرجعية معينة إلنتاج
السلع والخدمات املتضمنة في حدود اإلنتاج في نظام الحسابات الوطنية.

األرض

ُ
وتشمل الطبقة السطحية لألرض وأية مياه سطحية مرتبطة بها ،وتطبق عليها حقوق امللكية وتحقق عائدات
اقتصادية ملالكيها نتيجة حيازتها أو إستخدامها.

حتسينات األراضي

وهي ناتجة عن إجراءات تؤدي إلى تحسينات رئيسية في كمية اونوعية أو إنتاجية األراض ي أو تمنع تدهورها.

تأجري مالي

هو نوع من اإليجار يقوم فيه املؤجر بصفته مالك قانوني للسلعة املؤجرة بتمرير ملكيتها االقتصادية للمستأجر
الذي يقبل عندئذ مخاطر التشغيل ويحصل على املنافع االقتصادية من استخدام السلعة املؤجرة في نشاط
إنتاجي.

كيان قانوني

الكيان القانوني أو اإلجتماعي هو كيان ُيعترف بوجوده من قبل القانون أو املجتمع بصورة مستقلة عن األشخاص
أو الكيانات األخرى التي قد تكون مالكة له أو مسيطرة عليه.

مالك قانوني

املالك القانوني للكيانات كالسلع والخدمات واملوارد الطبيعية واألصول والخصوم املالية هو الوحدة املؤسسية
ً
قانونيا أو التي يساندها القانون للمطالبة باملنافع املرتبطة بهذه الكيانات.
املخولة

الشركة املنشأة وفق القانون

ً
هي عبارة عن كيان قانوني نشأ بغرض إنتاج سلع أو خدمات للسوق والذي قد يكون
مصدرا للربح أو تحقيق
ً
مكاسب مالية أخرى ملالكه (أو ملالكيه) وقد يكون مملوكا بصورة جماعية من قبل حملة االسهم والذين لديهم
السلطة لتعيين املديرين املسؤولين عن اإلدارة العامة لهذا الكيان.
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اخلصوم او املطلوبات

ينشأ االلتزام عندما تكون وحدة معينة (املدين) ملزمة  -في ظل ظروف معينة  -بتسديد دفعة أو سلسلة من
الدفعات لوحدة أخرى (الدائن).

التأمني على احلياة

هو نشاط يقوم فيه حامل البوليصة بدفع أقساط منتظمة لشركة التأمين وفي املقابل تضمن شركة التأمين
تزويد حامل البوليصة (أو في بعض الحاالت شخص آخر معين) بمبلغ متفق عليه أو معاش سنوي في تاريخ محدد
أو في وقت مسبق في حال وفاة حامل بوليصة التأمين قبل ذلك.

أسهم مُدرجة

هي األوراق املالية املدرجة للتداول في البورصة.

القروض

هي أصول مالية تنشأ حين يقوم الدائن بإقراض أموال إلى املدين مباشرة وتكون مثسبتة في وثائق غير قابلة
للتداول.

الوحدة احمللية

ً
ً
إنتاجيا في او من موقع واحد.
هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة تمارس نشاطا

اآلالت واملعدات

تشمل آالت النقل واملعلومات ومعدات اإلتصاالت السلكية والالسلكية (تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت) وغيرها
من اآلالت واملعدات.

املنتجات السوقية

وهي منتجات تباع في السوق بأسعار ذات إعتبار اقتصادي أو يتم التخلص منها أو معدة للبيع أو التخلص منها في
السوق.

أسعار السوق

أسعار السوق الخاصة باملعامالت هي املبالغ املالية التي يدفعها املشترون الراغبون في الحصول على ش يء من
البائعين الراغبين في بيعه.

خمزون املواد واللوازم

هي جميع املنتجات التي تقتنيها مؤسسة ما في مخزونها بهدف استخدامها كمدخالت وسيطة في عملية اإلنتاج.

موارد املعادن والطاقة

ً
اقتصاديا في ظل
هي احتياطيات الطاقة واملعادن املوجودة على أو تحت سطح األرض والتي يمكن استغاللها
التكنولوجيا املوجودة واألسعار النسسبية السائدة.

التنقيب عن املعادن وتقييمها

هي قيمة اإلنفاق على التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والترسوبات غير البترولية والتقييم الالحق
لالستكشافات الحاصلة.

الذهب النقدي

هو الذهب الذي تملكه السلطات النقدية (أو آخرين ممن يخضعون لرقابة فعالة من السلطات النقدية)
ويحتفظ به كأصل احتياطي.

املعامالت النقدية

هي املعامالت التي تؤدي فيها وحدة مؤسسية ما دفعة (أو تحصل على دفعة) أو تتحمل التز ًاما (أو تحصل على
أصل) ً
مبينا بوحدات نقدية.
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املوارد الطبيعية

هي املوارد التي تنشأ بشكل طبيعي مثل األراض ي واملوارد املائية والغابات غير املزروعة والترسوبات املعدنية التي لها
قيمة اقتصادية.

الناتج احمللي الصايف

ً
مطروحا منه استهالك رأس املال الثابت.
هو الناتج املحلي اإلجمالي

صايف االقرتاض

هو الفرق بين التغيرات في صافي حقوق امللكية الناجمة عن االدخار والتحويالت الرأسمالية وبين صافي حيازة
ً
ً
مطروحا منها استهالك رأس
مطروحا منها قيمة األصول غير املالية املتخلص منها
األصول غير املالية (قيمة الحيازة
ً
املال الثابت) .وإذا كان املبلغ سالبا فهو يمثل صافي االقتراض.

صايف القيمة املضافة

ً
مطروحا منه قيمة ّ
كل من االستهالك الوسيط واستهالك رأس املال الثابت.
هي قيمة اإلنتاج

صايف القيمة

ً
مطروحا منها قيمة جميع التزاماتها
هي قيمة جميع األصول اململوكة من قبل وحدة مؤسسية أو قطاع ما
املستحقة.

صايف الدخل القومي املتاح

ً
ً
مطروحا منها التحويالت الجارية
هو صافي الدخل القومي مضافا إليه التحويالت الجارية املستلمة من الخارج
املدفوعة الى الخارج.

صايف الدخل القومي

ً
مطروحا منه استهالك رأس املال الثابت.
هو الدخل القومي اإلجمالي

الشركات غري املالية

هي الشركات التي يتركز نشاطها الرئيس ي في إنتاج السلع أو الخدمات غير املالية السوقية.

املنتجات غري السوقية

هي السلع والخدمات الفردية أو الجماعية التي تنتجها مؤسسات غير هادفة للربح وتخدم األسر املعيشية أو
قدم ً
تنتجها الحكومةُ ،وت ّ
مجانا أو بأسعار رمزية إلى وحدات مؤسسية أخرى أو إلى املجتمع ككل.

املنتجون غري السوقيني

هم املنشآت اململوكة من قبل الوحدات الحكومية أو املؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم األسر املعيشية ،والتي
ّ
مجاني أو بأسعار رمزية لألسر املعيشية أو للمجتمع ككل.
توفر السلع أو الخدمات بشكل

املعامالت غري النقدية

ُ
ً
أساسا بوحدات نقدية.
هي املعامالت التي لم تتم أو تحسب

األصول غري املن َتجة

وتتكون من ثالث فلات هي  :املوارد الطبيعية؛ العقود وعقود اإليجار والتراخيص؛ الشهرة التجارية املشتراة
واألصول التسويقية.

املؤسسات غري اهلادفة للربح
ُ
هي كيانات قانونية أو اجتماعية أنشئت بغرض إنتاج السلع والخدمات ،ولكن وضعها ال يسمح لها بأن تكون
مصدر دخل أو ربح أو غير ذلك من الكسب املالي للوحدات التي تنشؤها أو تسيطر عليها أو تمولها.
مؤسسات غري هادفة للربح وختدم األسر املعيشية

هي املؤسسات غير الهادفة للربح وغير السوقية والتي ال تسيطر عليها الحكومة.
103

بيانات وصفية لتوثيق المنهجية

يوليو 2017

املباني غري السكنية

هي املباني غير ّ
املعدة للسكن ،بما فيها التركيبات واملرافق واملعدات التي تشكل ً
جزءا ال يتجزأ من املبنى.

اإلجيار التشغيلي

هو نوع من اإليجار يكون فيه املالك القانوني هو نفسه املالك االقتصادي ويقبل مخاطر التشغيل ويحصل على
املنافع االقتصادية من استخدام األصل في نشاط إنتاجي.

املباني واإلنشاءاَت األخرى

وتشمل املباني غير السكنية واإلنشاءات األخرى وتحسينات األراض ي.

التحويالت اجلارية األخرى

وتتكون من كافة التحويالت الجارية بين الوحدات املؤسسية املقيمة ،أو بين الوحدات املقيمة وغير املقيمة،
بخالف الضرائب الجارية على الدخل والثروة وما إلى ذلك ،واملساهمات واملنافع االجتماعية واملنافع االجتماعية
العينية.

شركات مالية أخرى

هي وحدات مؤسسية ّ
تقدم خدمات مالية ،حيث ال تتوفر معظم أصولها أو خصومها في األسواق املالية املفتوحة.

الوسطاء املاليون اآلخرون باستثناء شركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

هي الشركات املالية التي تعمل في تقديم خدمات مالية من خالل ّ
تحمل خصوم والتزامات في أشكال غير العملة
أو الودائع أو البدائل املشابهة للودائع  -على حسابهم الخاص لغرض امتالك أصول مالية عبر اإلنخراط في
املعامالت املالية في السوق.

التدفقات األخرى

هي تغيرات في قيمة األصول والخصوم والتي ال تنتج عن طريق املعامالت والصفقات.

منتجات امللكية الفكرية األخرى

وتشمل أي منتجات تشكل أصول ثابتة ولكنها ليست ناتجة عن عمليات البحوث والتطوير ،التنقيب عن املعادن
وتقييمها ،برامج الحاسوب وقواعد البيانات والترفيه ،أو األعمال األدبية والفنية األصلية.

اآلالت واملعدات األخرى

وتشمل اآلالت واملعدات غير املصنفة في مكان آخر.

اإلنشاءات األخرى

هي كل اإلنشاءات األخرى عدا املباني ،وتشمل إنشاءات الطرق والصرف الصحي ...إلخ.

اإلعانات األخرى على اإلنتاج

وتتكون من كافة اإلعانات باستثناء اإلعانات على املنتجات ،والتي يمكن أن تتلقاها املؤسسات املقيمة نتيجة
انخراطها في األنشطة اإلنتاجية.

اإلعانات األخرى على املنتجات

وتتكون من اإلعانات على السلع أو الخدمات املنتجة باعتبارها منتجات املؤسسات املقيمة ،أو على املستوردات،
وتصبح مستحقة الدفع نتيجة إلنتاج أو بيع أو تحويل أو تأجير أو توريد هذه السلع أو الخدمات ،أو نتيجة
الستخدامها لالستهالك الذاتي أو لتكوين رأس املال الخاص.

الضرائب األخرى على اإلنتاج

وتتألف من جميع الضرائب باستثناء الضرائب على املنتجات التي تتكبدها املؤسسات نتيجة انخراطها في اإلنتاج.
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اإلنتاج

هي السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما ،باستثناء قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط ال تأخذ فيه
الشركة بعين االعتبار مخاطر استخدام هذه املنتجات في اإلنتاج ،وباستثناء قيمة السلع والخدمات املستهلكة من
قبل نفس املنشأة فيما عدا السلع والخدمات املستخدمة كتكوين رأسمالي (رأس املال الثابت أو التغيرات في
املخزون) أو لالستهالك النهائي الذاتي.

اإلنتاج ألغراض االستخدام النهائي الذاتي

وتتكون من املنتجات التي يحتفظ بها املنتج لالستخدام الذاتي كاستهالك نهائي أو كتكوين رأسمالي.

االستثمار يف حمافظ األوراق املالية

هو املعامالت واألرصدة العابرة للحدود والتي تتضمن الديون واألسهم بخالف تلك املتضمنة في االستثمار املباشر
أو في األصول االحتياطية.

القسط الفعلي

هو املبلغ املدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين املباشرة لعمل تغطية تأمينية لحدث معين خالل فترة
زمنية معلنة.

السعر

سعر السلعة أو الخدمة هو قيمة وحدة واحدة من سلعة أو خدمة معينة.

مؤشر األسعار

مؤشر األسعار يعكس متوسط التغييرات النسسبية في أسعار مجموعة ّ
معينة من السلع والخدمات بين فترتين
زمنيتين.

الدخول أولية

هي الدخول املتحققة للوحدات املؤسسية نتيجة إلنخراطها في عمليات اإلنتاج أو ملكية األصول الالزمة ألغراض
اإلنتاج.

النشاط الرئيسي

النشاط الرئيس ي للوحدة املنتجة هو النشاط الذي تفوق قيمته املضافة قيمة أي نشاط آخر تقوم به الوحدة
نفسها( .يجب أن تتكون منتجات النشاط الرئيس ي من السلع أو الخدمات التي يمكن تسليمها إلى وحدات أخرى
حتى على الرغم من أنها يمكن أن تستخدم لالستهالك الذاتي أو تكوين رأس املال الخاص).

سعر املنِتج

ً
مخصوما منه
هو املبلغ الذي يتلقاه املنتج من املشتري لقاء وحدة من سلعة أو خدمة منتجة بوصفها مخرجة
ضريبة القيمة املضافة أو ما يماثلها من ضرائب قابلة للخصم ُت َّ
حرر على فاتورة املشتري ،ويستثنى منه أي رسوم
نقل محررة على الفاتورة بشكل منفصل من قبل املنتج.

اإلنتاج

هو نشاط يتم بإشراف ومسؤولية وإدارة وحدة مؤسسية تستعمل مدخالت العمل ورأس املال والسلع والخدمات
إلنتاج مخرجات من السلع والخدمات.

حسا اإلنتاج

حساب اإلنتاج يقوم بتسجيل نشاط إنتاج السلع والخدمات على النحو املحدد في نظام الحسابات القومية؛ بند
املوازنة هو إجمالي القيمة املضافة ويقيس مساهمة من ِتج أو صناعة أو قطاع ما في الناتج املحلي اإلجمالي.

حدود أودائرة اإلنتاج

دائرة اإلنتاج في نظام الحسابات القومية تشمل األنشطة التالية :
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(أ) إنتاج جميع السلع أو الخدمات املقدمة أو املراد تقديمها إلى وحدات أخرى غير منتجيها ،بما في ذلك إنتاج
السلع أو الخدمات املستخدمة في عملية اإلنتاج.
(ب) إنتاج جميع السلع لصالح املنتجين الشخص ي والتي يحتفظون بها الستهالكهم النهائي الذاتي أو تكوين رأس
املال اإلجمالي.
(ج) إنتاج منتجات امللكية الفكرية لصالح املنتجين الشخص ي والتي يحتفظون بها الستهالكهم النهائي الذاتي أو
تكوين رأس املال اإلجمالي ولكن باستثناء (وحسب االتفاقية) املنتجات التي تنتجها األسر املعيشية الستخدامها
الشخص ي.
(د) إنتاج خدمات اإلسكان لصالح املالك القاطنين بمساكنهم.
(ه) إنتاج الخدمات املنزلية والشخصية عن طريق توظيف عمالة منزلية بأجور مدفوعة.
املنتجات

هي السلع والخدمات (بما في ذلك منتجات امللكية الفكرية) التي تنتج من عملية اإلنتاج.

دخل امللكية

هو مجموع دخل االستثمار واإليجار.

سعر املشرتي

هو املبلغ الذي يدفعه املشتري الستالم وحدة من سلعة أو خدمة ما في الوقت واملكان اللذين يحددهما ،وال
يشمل ضريبة القيمة املضافة أو أية ضرائب أخرى مقتطعة .ويتضمن سعر املشتري للسلعة كافة تكاليف النقل
التي يدفعها املشتري على حدة الستالم السلعة في الوقت واملكان املحددين.

تعادل القوة الشرائية

هو سعر نسبي يقيس عدد وحدات عملة البلد (ألف) للقيام في البلد (باء) بشراء الكمية ذاتها من فرادى السلع أو
الخدمات التي تشتريها وحدة واحدة من عملة البلد (ألف) في البلد (باء).

شبه الشركة

قد تكون مؤسسة فردية تملكها وحدة مؤسسية مقيمة لديها معلومات كافية إلعداد مجموعة كاملة من
الحسابات ،وتدار كما لو كانت شركة منفصلة.

الدخل احمللي اإلمجالي احلقيقي

يقيس القوة الشرائية إلجمالي الدخول الناتجة عن اإلنتاج املحلي.

أرباح احليازة احملققة

أرباح الحيازة (أو الخسائر) تتحقق عند بيع أحد األصول التي زادت (أو انخفضت) قيمتها نتيجة أرباح (أو خسائر)
الحيازة منذ بداية الفترة املحاسسبية ،أو عند إستبدالها أو استخدامها أو جرى التخلص منها أو عند إعادة دفع
خصوم تتضمن أرباح/خسائر الحيازة.

اإلجيار (الريع)

هو الدخل الذي يتلقاه مالك ملورد طبيعي (املؤجر أو املالك) نتيجة وضع هذا املورد الطبيعي تحت تصرف وحدة
مؤسسية أخرى (املستأجر) الستخدامه في اإلنتاج.

األجرة

هو املبلغ الذي يدفعه مستخدم األصل الثابت ملالكه ،بموجب عقد إيجار تشغيلي أو ما شابهه من العقود،
للحصول على حق استخدام هذا األصل في اإلنتاج لفترة محددة من الزمن.

البحث والتطوير

ّ
يتكون من قيمة اإلنفاق على العمل اإلبداعي بناء على أساس منهجي لزيادة رصيد املعرفة ،بما في ذلك املعرفة
اإلنسانية والثقافية واملجتمعية ،واستخدام هذا الرصيد من املعرفة البتكار تطبيقات جديدة .وهذا ال يمتد
ليشمل رأس املال السبشري كأصول ضمن نظام الحسابات القومية.
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األصول االحتياطية

ً
ومسيطرا عليها من قبل السلطات النقدية لتلبية اإلحتياجات
هي تلك األصول الخارجية التي تكون متاحة
التمويلية مليزان املدفوعات للتدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة ولألغراض األخرى ذات
الصلة.

اإلقامة

إقامة كل وحدة مؤسسية هي اإلقليم االقتصادي الذي تربطه بها أقوى رابط ،وبعبارة أخرى ،مركز اهتمامها
االقتصادي املهيمن.

بقية العامل

يتكون هذا القطاع من جميع الوحدات املؤسسية غير املقيمة التي تدخل في معامالت وصفقات مع الوحدات
املقيمة ،أو لها صالت اقتصادية أخرى مع الوحدات املقيمة.

األرباح احملتجزة

ً
مطروحا منه األرباح املوزعة على
هي االرباح املحتجزة لشركة أو شبه شركة وتساوي الدخل القابل للتوزيع
األسهم واملستحقة دفعها أو سحوبات الدخل من شبه الشركة على التوالي.

االدخار

يمثل الجزء املتاح من الدخل ّ
(معد ًال ً
تبعا للتغير في استحقاقات املعاشات التقاعدية) الذي ال ُينفق على السلع
والخدمات االستهالكية النهائية.

النشاط الثانوي

هو النشاط الذي يمارس داخل وحدة منتجة باإلضافة إلى نشاطها الرئيس ي ،والذي يجب أن تكون مخرجاته
مناسبة للتوريد خارج الوحدة املنتجة مثلها مثل مخرجات النشاط الرئيس ي.

العاملون حلسابهم اخلاص

هم األشخاص الذين يكونون املالكين الوحيدين أو املالكين بالشراكة للمؤسسات الفردية ويعملون فيها ،باستثناء
تلك املؤسسات الفردية التي تصنف كأشباه شركات.

اخلدمات

هي نتيجة نشاط إنتاجي ّ
يغير حالة الوحدات املستهلكة ،أو يسهل عملية تبادل املنتجات أو األصول املالية.

املساهمات االجتماعية

هي الدفعات الفعلية أو املحتسبة لبرامج التأمين االجتماعي لترتيب دفع منافع التأمين االجتماعي.

التحويالت االجتماعية العينية

تتكون من السلع والخدمات املقدمة لألسر املعيشية من قبل الحكومة واملؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم
األسر املعيشية إما ً
مجانا أو بأسعار رمزية.

اإلعانات

هي دفعيات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات الحكومية بما فيها الوحدات الحكومية غير املقيمة إلى
املؤسسات على أساس مستوى نشاطها اإلنتاجي أو على أساس كمية أو قيمة السلع أو الخدمات التي تنتجها أو
تسبيعها أو تستوردها.

اإلعانة على املنتج

هي اإلعانة املدفوعة لكل وحدة من سلعة أو خدمة ما.
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جدول العرض

يحتوي جدول العرض بأسعار املشترين على مصفوفة مستطيلة مع صفوف موازية لنفس املجموعات من
املنتجات كجداول االستخدام املطابقة واألعمدة املوازية للعرض من اإلنتاج املحلي ّ
املقيم باألسعار األساسية
باإلضافة إلى أعمدة املستوردات و تعديالت التقييم الالزمة لتكوين إجمالي العرض لكل منتج أو مجموعة من
املنتجات املقيمة بأسعار املشترين.

الضرائب والرسوم على املستوردات

تشمل الضرائب على السلع والخدمات التي تصبح مستحقة الدفع في اللحظة التي تعبر فيها تلك السلع الحدود
الوطنية أو الجمركية لإلقليم االقتصادي أو عند تسليم تلك الخدمات من قبل منتجين غير مقيمين إلى وحدات
مؤسسية مقيمة.

الضرائب

هي مدفوعات إلزامية نقدية أو عينية تدفعها الوحدات املؤسسية للوحدات الحكومية بدون مقابل.

الضرائب ناقص اإلعانات على اإلنتاج

تتكون من الضرائب املستحقة الدفع أو اإلعانات املستحقة القبض على السلع أو الخدمات املنتجة باعتبارها
ُ
مخرجات وغيرها من الضرائب أو اإلعانات على اإلنتاج كتلك التي تدفع على العمل واآلالت واملباني أو غيرها من
األصول املستخدمة في عملية اإلنتاج.

الضرائب على املستوردات

باستثناء ضريبة القيمة املضافة والرسوم؛ ّ
تتكون من جميع الضرائب حسبما جرى تعريفها في تصنيفات كل من
دليل إحصاءات املالية الحكومية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي تصبح مستحقة الدفع عند دخول
السلع اإلقليم االقتصادي أو عند تسليم الخدمات من قبل غير املقيمين إلى املقيمين.

الضرائب على الدخل

ّ
تتكون من الضرائب على الدخول واألرباح وعائدات رؤوس األموال.

الضرائب على املنتجات

الضريبة على املنتج هي الضريبة التي تدفع على كل وحدة من سلعة أو خدمة ما .تتكون هذه الضرائب من
الضرائب على السلع والخدمات التي تصبح مستحقة الدفع نتيجة إلنتاج أو بيع أو تحويل أو تأجير أو تسليم تلك
السلع أو الخدمات أو نتيجة الستخدامها لإلستهالك الذاتي أو تكوين رأس املال الخاص.

شروط التبادل التجاري

هي نسبة أسعار الصادرات إلى أسعار املستوردات.

جمموع االقتصاد

مجموعة اإلقتصاد هو كامل مجموعة الوحدات املؤسسية املقيمة.

هامش التجارة

هو الفرق بين السعر الفعلي أو املحتسب املدفوع لقاء سلعة مشتراة بهدف إعادة بيعها وبين السعر الذي يتعين
على املوزع دفعه لتعويض هذه السلعة عند بيعها أو التصرف بها.

أرباح أو خسائر التداول

أرباح أو خسائر التداول من التغيرات في شروط التبادل التجاري هو الفرق بين إجمالي الدخل املحلي الحقيقي
والناتج املحلي اإلجمالي من حيث الججم.

املعاملة أو الصفقة

هي تدفق اقتصادي أي تعامل بين وحدات مؤسسية ً
وفقا التفاق متبادل أو إجراء ضمن وحدة مؤسسية من
املفيد من الناحية التحليلية أن يعامل بوصفه معاملة وذلك ألن الوحدة ً
غالبا ما تعمل بصفتين مختلفتين.
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التحويل

هو معاملة تقوم بموجبها وحدة مؤسسية بتوفير سلعة أو خدمة أو أصل لوحدة مؤسسية أخرى دون أن تتلقى
من األخيرة أي سلعة أو خدمة أو أصل في املقابل كنظير مباشر.

املؤسسة الفردية

تمثل النشاط اإلنتاجي لوحدة حكومية أو مؤسسة غير هادفة للربح وتخدم األسر املعيشية أو ألسرة معيشية ال
يمكن معاملتها على أنها نشاط إنتاجي لشبه شركة.

مؤشرات قيمة الوحدة

تقيس التغير في متوسط قيمة الوحدات التي ليست بالضرورة متجانسة ويمكن أن تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على
ً
مزيج من املواد فضال عن التغيرات في أسعارها.

جدول االستخدام

جدول االستخدام بأسعار املشترين يتكون من مجموعة موازين لإلنتاج التي تغطي كافة املنتجات املتاحة في
االقتصاد مرتبة في شكل مصفوفة مستطيلة مع املنتجات ّ
ومقيمة بأسعار املشترين التي تظهر في الصفوف أما
األعمدة فتشير إلى تصريف املنتجات ملختلف أنواع االستخدامات.

السلع النفيسة

ً
أساسا لغرض اإلنتاج أو االستهالك ولكن ُتقتنى بوصفها مخازن
هي سلع منتجة ذات قيمة كبيرة ال تستخدم
للقيمة مع مرور الزمن.

التكامل الرأسي

ُ
املؤسسة املتكاملة ر ً
أسيا هي التي تنفذ مراحل مختلفة من اإلنتاج ( عادة عبر مؤسسات مختلفة) بالتتابع عن
طريق أجزاء مختلفة من املؤسسة ذاتها.

املؤشر احلجمي

هو متوسط التغيرات النسسبية في كميات مجموعة معينة من السلع أو الخدمات بين فترتين زمنيتين.

األعمال قيد اإلنـجاز

ُ
و ّ
تتكون من مخرجات تنتجها مؤسسة ما ولم تعالج بعد لتصبح في حالة تسمح بتوريدها إلى وحدات مؤسسية
أخرى.
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روابط تشعبية

 رابط ملوقع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
ww.mdps.gov.qa

 رابط للوصول إلى املنشورات واإلستبانات

www.mdps.gov.qa/ar/statistics1/StatServices/Pages/StatisticalQuestionnaires.aspx

ملزيد من املعلومات
ً
للحصول على معلومات أكثر تفصيال ،يرجى الرجوع إلى موقع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في قطرwww.mdps.gov.qa :
وموقع مشروع قطر لتبادل املعلومات (قلم)www.qix.gov.qa :
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