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 شاركت دولة قطر بالتعاون مع االسكوا في مجموعة من برامج املؤشرات

:االقتصادية قصيرة األجل وهي 

مؤشر االنتاج الصناعي •

.مؤشر الصادرات والواردات•

.مؤشر البناء والتشييد•

.مؤشر تعويضات العاملين •
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دراساااااة يساااااارق الااااارقق التيا اااااعي لعنتااااااج الصاااااناعي ماااااع املؤشااااارات ا  صاااااا ية األ ااااار  فاااااي

اعااااااات وتحلياااااال املسااااااتو  االقتصااااااادا للدولااااااةل ومع اااااا  راااااا ا املؤشاااااار  ت ا اااااايل نمااااااو  التط

اج ال هرباااااء  االقتصااااادية الصااااناعية اثلتل ااااة مواااال التعاااادينل والصااااناعات التحويليااااة ل و نتاااا

 
 
 و نتااج وتحلياة املااءل ومعتهار را ا املؤشار  مؤشاارا

 
تغيار ال ياي فااي قصاير املاد  يتاي  الحجمياا

منيااة ماتااارة ساالة ماتااارة ماان املنتجااات الصااناعية فااي عياارة نمنيااة معينااةل م سااوبة   اا  عياارة ن 

اب ونشااار تسااايت عيااارة األساااارل وياااتق مراعااااة واتبااااف املعاااايير الدولياااة فاااي  طاااوات جماااع و سااا

.ر ا املؤشر وعتا ال تياجات نظام الحسابات التومية
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التنتااي  )ادية و يغطااا الاارقق التيا ااعي لعنتاااج الصااناعي وعتااا لتصاا ي  األنشااطة االقتصاا

:األنشطة التالية-ISIC4)الرابع

بيعاايل  يشاامل اسااتاراج الاان م اللااام و الغااان  الط: نشاااا التعاادين و اسااتغاج اثحاااجر 1.

.واستغاج  اثحاجر  الستاراج األحجار والرماج 
تل يشاااااااامل  نتاااااااااج و ااااااااناعة املااااااااواد الغ ا يااااااااة واملشااااااااروبا: نشاااااااااا الصااااااااناعة التحويليااااااااة 2.

ناعات واملنتجاااااااات الن طياااااااة امل اااااااررةل واملاااااااواد ال يميا ياااااااة األساساااااااية و يرراااااااا مااااااان الصااااااا

.التحويلية 
ل هربا يااة يشاامل  نتاااج وتوليااد الطاقااة ا: نشاااا ال هرباااء والغااان والباااار وت يياا  الهااواء3.

.وتونمعها وتو يل ت يي  الهواء 

.يشمل  نتاج وتحلية وتونمع املاء : نشاا املاء4.
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 الاااااا كر ولحساااااااب الاااااارقق التيا ااااااعي لعنتاااااااج الصااااااناعي يااااااتق اسااااااتادام التصاااااا ي  الساااااااب

و  الراباع لتص ي  الصناعات الر يسية من املساتو  األوج   ا  املسات( ISIC4-التنتي  الرابع)

ل لتصاااا ي  (CPC-Ver.2)ل ومسااااتادم  يضااااا التصاااا ي  املركااااخا للمنتجااااات ال  اااالة الوانيااااة

.اثجموعات ال رعية من املستو  اللام      املستو  السابع 
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YAMADAالسيداللبيرقاموقد TESTUO عرضتتديقو2016مايو2-1بتاريخبخيارة/
لعنتاجرققالتركيبفياملكوناتارقعنوالصناعيلعنتاجالتيا عيللرققتعري ا
ذلكفيبماالصناعي

االستمارة•
التص ي  املستادم •
االونان•
ا تيار سلة السلع•
ا تيار سنة االسار•

منهجية  ساب الرقق التيا عي لعنتاج الصناعي •

.ناعي وقد تق اعتماد استمارة الرقق التيا عي لسعر املنتج لتغطية م ح االنتاج الص
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 قام باالطاف عل  ما تق انجانه من 2016ديسمهر 2–نوعمهر 31في الخيارة الوانية بتاريخ
:قبل عري  العمل   يث 

وقيق االنتاج 2013تق االنتهاء من اعداد االونان التي تعتمد عل  التيمة املضاعة لسنة •
.  لن   السنة 

.  تق ا تيار السلع في السلة•

.سنة اسار تماشيا مع باقي املؤشرات التي تصدر 2013تق اعتماد •

تة السبير تق اعتماد طريتة السبير في  ساب االرقام التياسية عل  ان يتق ال تا طري•
.املعدلة 
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2017ر تق االنتهاء من اعداد و  ساب الرقق التيا عي  لعنتاج الصناعي في شهر عهراي
.و تت تارياه2014لسلسلة نمنية سابتة من 

. شر  يث  ضع الرقق للمراجعة و التدقي  و تق اعتماده من قبل الجهات اثلتصة لل

و من ثق تق نشر الربع الوانا في شهر. 2017اوج عملية نشر كانت بيانات الربع االوج لعام 
.  هر يوليو يوليو ل  ومن ثق تق االنتتاج ل شر الرقق التيا عي  شهريا ابتداء من بيانات ش

اسابيع من 6رة بعد عي اليا يتق نشر البيانات اللا ة بالرقق التيا عي لعنتاج الصناعي 
(.املعيار اللاص ل شر البيانات _  (SDDSانتهاء ال يرة املرجعية تماشيا مع متطلبات 
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بإجراء مراجعة كاملة 2017اكتوبر18-16بخيارته اال يرة بتاريخ YAMADA/ قام اللبير 

.ا تق انجانه لت ا يل العمل و منهجية ا تساب املؤشر  و نشر البيانات  ل وقد اثنت عل  م

 
 
مان الرباع االوج مان وعيما يلي  رسق بيانا لسلسلة االرقام التياسية لعنتااج الصاناعي اعتباارا

.عل  مستو  الرقق التيا عي العام2017ا   نهاية الربع األوج من عام 2014عام 
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مبادرة االسكوا1)

املنهجية املستادمة2)

سنة األسار3)

(األونان اليرجيحية)األرمية ال سبية 4)

الصيغ الرياضية لحساب األرقام التياسية5)

 طوات العمل بالتعاون مع عري  الدعق ال ني 6)

(7 
 
يتق  اليا

املر لة التادمة8)
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ونشرتاج نفياألعضاءللبلدانا  صا يةالتدراتبتعخيخمشكورةا سكواقامت
ساعدةاملتتديق اجمناملستدامللنمواألجلالتصيرةاالقتصاديةاملؤشرات
تحتي متطلباتمنهيوالتيوالوارداتللصادراتالو دةقيمةمؤشربشأنال نية
.ترارال نععمليةتدعقدقيتة  صا يةوبياناتمعلوماتتوعيرفيقطر طة
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دولةفيءوا  صاالتنموا التاطيمونارةبخيارةاالسكوامنال نيالدعقعري قام
.(نوعمهر/  سط )2017عام اجمرتينقطر

هجياتواملنواألساليباملمارسات عضلتتديقفيال نيالدعقعري سارقوقد
.رداتوالواللصادراتبال سبةاملطلوباملؤشر سابفيالدوج وتجاربالدولية
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للصادراتالتيا عيالرققبيركيباللاصالدليلفياملستادمةاملنهجيةاعتمادتق
.الدو يالنتد ندوق عنالصادروالواردات

كليةالالتيمةفيالتغيرلتياراملؤشر نتاجفياملستادمةالبيانات ن يث
مناألسارسنةفيلهااملناظرةبالتيمةباملتارنةمعينةسنةفيالواردات/للصادرات

.املتا ةالبياناتواقع
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.I الواردات  :

الهيئة العامة للجمارك

.II الصادرات  :

.بيانات شركات التصدير
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للصادراتالتيا عيالرققلحساباألسارسنةلتمول2013سنةا تيارتق
والواردات

لظروفاعنوبعدراباالستترارتتميزعاديةعيرةاال تيارسنةتكون  نمراعاةتق
رقاماأل ثلتل األسارسنةتو يدبهدفوذلكاالقتصاديةاالنماتمولالشاذة
تتديراتاو رمهقطربدولةوا  صاءالتنموا التاطيمونارةتصدرراالتيالتياسية
.التياسيةواألرقاماألسعارلتسقوك لكالوطنيةالحسابات
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االسارسنةقيقاستادامتقوالوارداتللصادراتالتيا عيالرققبناءعند

.سابتا2013سنةباعتمادذكرراتقوالتيلليرجي 

والوارداتاتللصادر التيا عيالرقق سابفيعيشرووالسبيرباش يغةاستادامسيتق
.امليزةر هيوعراالسكوابرنامجان يث
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:البياناتإعدادمرحلة

النظاممنالوامنالحدمستو  عل 2015–2013للسنواتالوارداتبياناتتحميلتق
HS)امل س  .(SITC)املو دالدو يبالتص ي الربممع(2012

فيال نيعقالد بيرتخويديتقبحيثالعينةسلةال تياراملطلوبةاال تباراتاجراءتق
السلعلةسالعتمادنصل تتالبياناتعل تتقالتيوالتعدياتباملا ظاتا سكوا
.النها ية
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.السلعسلةال تيارالوارداتبياناتعل ا تباراتاجراءتق

.ال نيالدعقعري بهااوصعتالتيهياال تباراتر هان يث

.والوارداتللصادراتالتياسيةاالرقاملحساباالسكوابرنامجفيواملتوعرة
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اختيار ســلة السلع 



باستادامالبياناتعل اال تباراتنتا جومتارنةمطابتةالتادمةاملر لةفيسيتق
.االسكوابرنامجمعاالكسيلمل 

لللطواتاالنتتاجتوجيهاتلتلتاال نيالدعقعري عل  نجانهتقماعرضسيتق
 الا تةالسنواتبياناتملعالجةالتالية

 
.التيا عيالرققلحسابلانتتاجتمهيدا
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مؤشر االنتاج في البناء 

الرقم القياسي للبناء والتشييد
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مؤشر االنتاج في البناء 

الرقم القياسي للبناء والتشييد

–نوعمهر29ونارة التاطيم و اال صاء  بتاريخ بخيارة عري  الدعق ال ني اللبيرقام 

جربة و قدم عرض ت صيلي عن  ارمية  مؤشر االنتاج في البناء و ت2016ديسمهر 1

.ر اسبانيا في تركيب الرقق و ارق املشاكل و املعوقات في تركيب ر ا املؤش

ام وق. ال ا يعتمد عل  ثاث مؤشرات و ارمية ر ا املؤشر لد  الجهات اثلتصة 

ق  اج  يث سيتق البدء بيركيب ر ا الرق. بإعطاء نماذج عملية ليركيب املؤشر 

ال يرة التادمة 



شكرا لحسن إستماعكم 
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