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Introduction 
 مقدمة 

The Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) have released the 
revised estimates of Gross Domestic Product (GDP) at current and constant 
prices for the period 2011 to 2015. This release shows revised estimates of 
Annual GDP by economic activities and by components of expenditure, both at 
current and constant (2013) prices. Revised estimates of Quarterly GDP by 
economic activities -for the period covering First Quarter (Q1) of 2011 to Fourth 
Quarter (Q4) of 2015- and by components of expenditure –only at current prices, 
for the period covering Q1 2013 to Q4 2015- are also given in this release. 

 اإلجمالي المحلي للناتج المراجعة التقديرات واإلحصاء التنموي يطالتخط وزارة أصدرت 
 عام من الزمنية للفترة  الجارية واألسعار  الثابتة األسعار من بكل االقتصادي النشاط حسب
 السنوي االجمالي المحلي الناتج تقديرات التقرير هذا يتضمن حيث عام2015 الى 2011

)  الثابتة و الجارية االسعار من بكل االنفاق مكونات و االقتصادي النشاط حسب المراجعة
 حسب الربعي االجمالي المحلي للناتج المراجعة التقديرات يضم كما و( 2013 اسعار

 و 2015 لعام الرابع الربع وحتى 2011 لعام االول بالربع ابتداء االقتصادي النشاط

 لعام الرابع الربع حتى و 2013 لعام االول الربع عن فقط الجارية باألسعار االنفاق مكونات

2015 . 

The MDPS have conducted a comprehensive revision exercise for GDP by 
economic activity and by expenditure components for the period 2011 to 2015. 
The revision exercise comprised the collection and integration of new and 
updated data on government services activities, electricity and water activities, as 
well as the implementation of the new classification for the economic activities 
(ISIC Rev.4). In addition, 2014 GDP provisional estimates were revised with the 
results of the Annual Economic Survey, according to the routine work of revision 
of GDP estimates. 

 االجمالي المحلي للناتج شاملة مراجعة بعمل واالحصاء التنموي التخطيط وزارة قامت 
 هذه.  2015 الى 2011 عام بين ما للفترة االنفاق مكونات و االقتصادي النشاط حسب

 الخدمات بأنشطة المتعلقة والمستحدثة الجديدة البيانات اكمال و جمع تتضمن المراجعة
  االقتصادية لألنشطة الجديد التصنيف تطبيق تم كما والكهرباء الماء انشطة و الحكومية

 ذلك إلى وباإلضافة(. 4 التنقيح االقتصادية لألنشطة الدولي القياسي الصناعي التصنيف)

 نتائج مع مراجعتها تم 2014 لعام االسمي االجمالي المحلي للناتج االولية التقديرات فان

 .اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات لمراجعة الروتيني للعمل وفقا السنوي االقتصادي المسح

MDPS takes this opportunity to present the GDP figures for the period 2011 to 
2015 classified in accordance to the fourth revision of the International Standard 
Industrial Classification (ISIC Rev. 4), which is the latest edition of the 
international classification for all economic activities published by the United 
Nations. The new release of GDP figures includes details on 18 economic 
activities instead of the 11 economic activities presented in previous publications. 
As an example, Transport and Storage activities (ISIC Rev.4, Section H) and 
Communication activities (ISIC Rev.4, Section J) are two separate sections in 
ISIC Rev.4 while they constituted only one section in ISIC Rev. 3.1 (section I). 

 المحلي الناتج ارقام لنشر الفرصة هذه واالحصاء التنموي التخطيط وزارة تنتهز كما 
 التنقيح الدولي القياسي الصناعي التصنيف حسب 2015-2011 الزمنية للسلسلة االجمالي

 االقتصادية االنشطة لجميع  الدولي التصنيف من االخير واالصدار الطبعة يعد الذي الرابع
 االجمالي المحلي الناتج بيانات من التقرير هذا يتضمن  حيث.  المتحدة االمم نشرته الذي
 و.  السابق الصحفي البيان في ايراده تم كما اقتصادي نشاط 11 من بدال اقتصادي نشاط 18

 حاء قسم 4 التنقيح الدولي الصناعي التصنيف)  والتخزين النقل انشطة  فان ذلك على كمثال

 منفصلة أقسام هما(  ياء قسم 4 التنقيح الدولي الصناعي التصنيف)  االتصاالت انشطة و( 

 في واحدا قسما تشكل كانت أنها حين في 4 التنقيح الموحد الدولي الصناعي التصنيف حسب

 .طاء( قسم) 3 التنقيح الموحد لدوليا الصناعي التصنيف

For dissemination purposes, all General Government economic activities have 
been grouped into one category “General Government activities”. This is shown 
as memorandum item at the end of each table.  

 أنشطة"  واحدة فئة في االقتصادية العامة الحكومة أنشطة كافة تجميع تم نشر، لدواعي 
 .جدول كل نهاية في توضيحي كعنصر ذلك ويظهر" .العامة الحكومة
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 الرموز المستخدمة
Symbols Used 

 

Description Symbol التفاصيل 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة الى الصفر 

Not available ..  غير متوفر 

Not applicable  --  ال ينطبق على هذا الحقل 

Under preparation  x  بيانات تحت التجهيز أو المراجعة 

Provisional/Preliminary * أرقام أولية 

Revised  ** أرقام معدلة 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y مقارنة التغير بنفس الفترة من السنة السابقة 

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

   
For more details on Quarterly GDP please refer to the Website: 
www.mdps.gov.qa and Qatar Information Exchange, 
www.qalm.gov.qa. 

 

للمزيد من المعلومات حول تفاصيل الناتج المحلي اإلجمالي الربعي يمكنكم زيارة موقع 
، وموقع قطر لتبادل   www.mdps.gov.qaالوزارة اإللكتروني على الرابط التالي 

 . www.qalm.gov.qaالمعلومات : 
 

  

http://www.mdps.gov.qa/
http://www.mdps.gov.qa/
http://www.qalm.gov.qa/
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1. Revised Annual Gross Domestic Product (GDP), 2011 to 

2015. Summary 

لسلسة األعوام الخمسة من  السنوي اإلجمالي المحلي الناتجمراجعة  .1 

 ملخص - 2015إلى  2011
During the period 2011 to 2015, Gross Domestic Product at current 

prices, which is a measure of the production of goods and services 

in the country, contracted 1.9% from QR 610.70 billion in 2011 to 

attain QR 599.30 billion in 2015, representing an annual decrease of 

0.5%. This negative annual rate is due to the drop in the 

international price of crude oil and related goods, which began in Q4 

2014 and continued during 2015. On the other hand, the GDP at 

constant 2013 prices (the GDP measure that it is not affected by the 

changes in prices) grew 17.7% between 2011 and 2015, i.e. at a 

compound annual growth rate (CAGR) of 4.2% (Chart 1).  

 المحلي الناتج حجم تقلص 2015 -2011 عام من الفترة خالل 
 من الدولة إلنتاج االهم القياس يمثل والذي الجارية باألسعار االجمالي

 لاير مليار 610.70 قيمته ما من% 1.9 نسبته بما والخدمات السلع
 في قطري لاير مليار 599.30 قيمته ما ليبلغ 2011 عام في قطري

 و التراجع هذا ويعود.  سنويا% 0.5 نسبته انخفاضا مشكال 2015 عام
 الخام للنفط الدولية باألسعار العام االنخفاض الى السنوي االنخفاض
 واستمر 2014 لعام الرابع الربع في بدأ والذي الصلة ذات والمنتجات

( 2013 اسعار) الثابتة باألسعار االجمالي المحلي الناتج اما.  اليوم لهذا
 في بالتغييرات التأثر بدون للدولة االجمالي المحلي الناتج يقيس والذي

 سنوي بمعدل 2015 عام و 2011 عام بين% 18 بنسبة نما االسعار
 (للتفاصيل 1 الشكل الى انظر% )4.2 نسبته  مركب

 Chart (1)الشكل 
 2015 - 2011 المركب السنوي النمو ومعدل 2015 – 2012 زمنية لسلسلة( 2013 اسعار) الثابتة و الجارية باألسعار السنوي االجمالي المحلي للناتج للتغير المئوية النسبة

Annual GDP at current and constant 2013 prices, percentage change 2012 to 2015 and CAGR 2011-2015 
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2. Annual GDP by Economic Activity  2.  مساهمة قطاع التعدين و المحاجر 

2.1. Contribution of the Mining sector  2.1  مساهمة قطاع التعدين 
Gross value added of Mining decreased from QR 359.23 billion 

in 2011 to QR 231.31 billion in 2015 (Chart 2), showing an 

annual decrease of 10.4% explained by the drop in the 

international prices of oil and gas during part of 2014 and 2015. 

Accordingly, the Mining sector share in GDP at current prices 

decreased from 59% in 2011 to 39% in 2015. 

 االجمالي المحلي الناتج في والمحاجر التعدين قطاع حصة فضتانخ 
 2015 عام في% 39 الى 2011 عام في% 59 من الجارية باألسعار

 قيمته ما من والمحاجر التعدين لقطاع المضافة القيمة انخفضت كما
 مليار 231.31 قيمته ما الى 2011 عام في قطري لاير مليار 359.23

 بنسبة سنوي انخفاض عنه انعكس مما 2015 عام في قطري لاير
 الدولية باألسعار العام االنخفاض الى االنخفاض هذا ويعزى% 10.4
. 2015 الى واستمر 2014 العام نهاية في بدأ والذي والغاز للنفط

 (.للتفاصيل 2 الشكل الى انظر)
In real terms, Mining remained virtually unchanged (CAGR 

equal to 0.03%) mainly due to the moratorium on further gas 

development from the North Field. (Chart 3) 

 التعدين قطاع فان االجمالي المحلي للناتج الحقيقة القيمة حيث من اما 
 بـ يقدر مركب سنوي بمعدل) نسبي تغيير دون بقى والمحاجر

 حقل من الغاز على المفروض النشاط وقف الى ذلك ويعود%( 0.03
 (.للتفاصيل 3 الشكل الى انظر) الشمال

 

2.2. Contribution of the Non Mining Sector.  2.2 االقتصادي التنوع)  والمحاجر التعدين غير قطاع مساهمة (  

Gross value added of the Non Mining activities increased from 

QR 251.48 billion in 2011 to QR 367.98 billion in 2015, showing 

an annual increase of 10.0%. The share if these activities in 

nominal GDP increased from 41% in 2011 to 61% in 2015. 

 

 في حصتها نسبة ارتفعت والمحاجر التعدين عدا االنشطة باقي في اما 
% 61 الى 2011 عام في% 41 من االسمي االجمالي المحلي الناتج

 251.48  من ارتفاعا المضافة القيمة اجمالي سجل كما. 2015 عام في
 لاير مليار 367.98 قيمته ما الى 2011 العام في قطري لاير مليار

 10.0% بنسبة  سنوي ارتفاع عنه انعكس مما 2015 العام في قطري
 .)للتفاصيل 2 الشكل الى انظر) 

The Non Mining activities were the main engine of real GDP 

growth during this period registering a CAGR 9.6%: 

Manufacturing, which comprises mainly midstream and 

downstream hydrocarbon products, grew in real terms by a 

CAGR of 6.1%, Construction recorded an annual growth rate of 

 غير قطاع فان االجمالي المحلي للناتج الحقيقة القيمة حيث من اما 
 مسجال الفترة هذه خالل الرئيسي المحرك هو كان والمحاجر التعدين
 الذي  الصناعة قطاع ساهم حيث%: 9.6 قدره مركب سنوي نمو معدل
 الهيدروكربونية ومنتجاتها المصب صناعات و المنبع صناعات  يضم
 البناء قطاع اما% 6.1 نسبته مركب سنوي بمعدل الحقيقة بالقيمة نموا

 ارتفع الكهرباء قطاع اما% 17.5 قدره سنويا نموا سجل والتشييد
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17.5%, Electricity increased at an annual rate of 18.3%, 

Accommodation and food service activities increased by CAGR 

of 15.6%, Financial and insurance activities increased by 

CAGR of 13.7%, and Wholesale and retail trade increased by 

10.7% annually.  

Chart3 gives the CAGR for all economic activities (ISIC Rev. 4). 

 الغذائية والخدمات السكن قطاع اما% 18.3 نسبته بما سنوي بمعدل
 النمو معدل ارتفع كما% 15.6 قدره مركب سنوي بمعدل ارتفع

 و كما% 13.7 بنسبة والمال التأمين انشطة لقطاع المركب السنوي
 .سنوي ٪10.7 بنسبة والتجزئة الجملة تجارة  قطاع ارتفع

 المركب السنوي النمو معدالت حول للتفاصيل 3 الشكل الى انظر)
 لجميع دولي قياسي صناعي تصنيف تحت االقتصادية  االنشطة لجميع

 (ISIC Rev. 4) الرابع التنقيح االقتصادية النشاطات
 Chart (2)الشكل 

 2015-2011 زمنية لسلسلة الرئيسية االقتصادية لألنشطة الجارية باألسعار السنوي االجمالي المحلي الناتج
Annual GDP at current prices. Main Economic Activities, 2011 to 2015 

 (in million QR)  )مليون لاير قطري( 

 

 Chart (3)الشكل 

 )%(2015-2011 المركب السنوي المعدل و( 2013 اسعار) الثابتة باألسعار 4 التنقيح القياسي الصناعي التصنيف حسب االقتصادية لألنشطة االجمالي المحلي الناتج
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GDP by Economic Activity (ISIC Rev. 4), at Constant 2013 Prices. CAGR 2011 to 2015 (%) 
 

 

GDP Gross Domestic Product االجمالي المحلي الناتج 

 

Duties Import duties االستيراد رسوم 

FISIM 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات

T 

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

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

R + S Arts, entertainment and recreation; 
Other service activities 

 الفنون والترفيه والتسلية,أنشطة الخدمات األخرى

Q Human health and social work activities األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي 

P Education  التعليم 

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 اإلدارة العامة  والضمان االجتماعي االلزامي

M + N 
Professional, scientific and technical 
activities; Administrative and support 
service activities 

 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية,
 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

L Real estate activities  العقاريةاألنشطة 

K Financial and insurance activities األنشطة المالية وأنشطة التأمين 

J Information and communication المعلومات واالتصاالت 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

H Transportation and storage النقل والتخزين 

G 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
 والدراجات النارية

F Construction التشييد 

D + E 

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

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء , إمدادات المياه 
 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها

C Manufacturing الصناعة التحويلية 

B Mining and quarrying التعدين واستغالل المحاجر 

A Agriculture, forestry and fishing الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
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3. Annual GDP by Components of Expenditure  3. اإلنفاق مكونات من السنوي اإلجمالي المحلي لناتجا 
The estimates of the expenditure components of GDP throws light 

on the behavior regarding consumption, investment, and exports. 

 على الضوء يلقي اإلجمالي المحلي الناتج من اإلنفاق عناصر تقديرات 
 .والصادرات واالستثمار االستهالك بشأن سلوك

Household Final Consumption Expenditure (HFCE) at current 

prices increased from QR 81.90 billion in 2011 to QR 131.68 billion 

in 2015 (Chart 4), i.e. at an annual rate of 12.6%. The share of 

HFCE in nominal GDP increased from 13% in 2011 to 22% in 2015 

(Chart 5). In volume terms, the compound annual growth rate 

(CAGR) was 8.8% (Chart 6). 

 من الجارية باألسعار المعيشية لألسر النهائي االستهالكي االنفاق ارتفع 
 قيمته ما الى 2011 عام في قطري لاير مليار 81.90 قيمته ما

 نسبته سنوي بارتفاع  2015 عام في قطري لاير مليار 131.68
 نسبة  ارتفعت كما(  التفاصيل من لمزيد 4 الشكل انظر% ) 12.6

 المحلي الناتج من المعيشية لألسر النهائي االستهالك نفقات  مساهمة
 ما الى لتصل 2011 عام في% 13 نسبته ما من االسمي جمالياال

 السنوي النمو معدل بلغ الحجم، حيث من 2015 عام في% 22 نسبته
 (.6 للشكل انظر للتفاصيل% )8.8 نسبته ما المركب

Government Final Consumption Expenditure (GFCE) at current 

prices, which comprise mainly of wages and salaries and goods 

and services, increased from QR 67.42 billion in 2011 to QR 

118.47 billion in 2015 (Chart 4), i.e. at an annual rate of 15.1%. The 

share of GFCE in nominal GDP increased from 11% in 2011 to 

20% in 2015 (Chart 5). In real terms, the CAGR works out to 11.0% 

(Chart 6). 

 والذي الجارية االسعار حسب للحكومة النهائي االستهالك نفقات اما 
 67.42 قيمته ما من ارتفع والخدمات السلع و والرواتب االجور يشمل
 لاير مليار 118.47 قيمته ما الى 2011 عام في قطري لاير مليار

 4 الشكل انظر% )15.1 نسبته سنوي بارتفاع 2015 عام في قطري
 االستهالكي اإلنفاق مساهمة نسبة ارتفعت كما( التفاصيل من لمزيد

% 11 نسبته ما من االسمي اإلجمالي المحلي الناتج من للحكومة النهائي
 القيمة حيث من 2015 عام في% 20 نسبته ما الى 2011 عام في

 للتفاصيل) ٪11.0 نسبته ما المركب السنوي النمو معدل بلغ الحقيقية،
 (.6 للشكل انظر

Gross Capital Formation (GCF), which is an indicator of investment 

in fixed assets and durable goods, increased in nominal terms from 

QR 177.30 billion in 2011 to QR 228.95 billion in 2015 (Chart 4), 

i.e. at an annual rate of 6.6%. The share of GCF in nominal GDP 

increased from 29% in 2011 to 38% in 2015 (Chart 5). In real 

terms, the CAGR was 4.1% (Chart 6). 

 في االستثمار على مؤشر يعد الذي و الرأسمالية التكوينات إجمالي اما 
 من االسمية بالقيمة كذلك ارتفع فقد المعمرة والسلع الثابتة األصول
 لاير مليار 228.95 الى 2011 عام في قطري لاير مليار 177.30

 4 الشكل انظر% )6.6 نسبته سنوي بارتفاع 2015 عام في قطري
 التكوين اجمالي مساهمة نسبة ارتفعت كما( التفاصيل من لمزيد

 في% 29 نسبته ما من االسمي اإلجمالي المحلي الناتج من الرأسمالي
 القيمة حيث من 2015 عام في% 38 نسبته ما الى 2011 عام

 للتفاصيل) ٪4.1 نسبته ما المركب السنوي النمو معدل بلغ الحقيقية،
 . (6 للشكل انظر

The foreign trade balance in goods and services (Exports minus  ناقص الصادرات) والخدمات السلع في الخارجية التجارة ميزان انخفض 
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Imports) decreased from QR 284.09 billion in 2011 to QR 120.19 

billion in 2015 (Chart 4), i.e. at an annual rate of -19.3%, explained 

by the drop in the international prices of the main exported goods 

during part of 2014 and 2015. Accordingly, the share in nominal 

GDP decreased from 47% in 2011 to 20% in 2015 (Chart 5). In real 

terms, the CAGR was 0.7%. (Chart 6). 

ليصل  2011 في قطري لايرمليار  284.09 ما قيمته من( الواردات
  4 الشكلانظر ) 2015 عام في قطري لاير مليار 120.19لما قيمته 
يعزى هذا االنخفاض و ،٪19.3- نسبته سنوي بمعدل أي ،(للتفاصيل

 جزء خالل الرئيسيةالى االنخفاض في االسعار العالمية للسلع المصدرة 
 لناتجا حصةفيما بلغت انخفضت كذلك  .2015 و 2014 عامي من

 إلى 2011 عام في ٪47ما نسبته   من االسمي اإلجمالي المحلي
 حيث من(. 5 الشكلانظر للتفاصيل ) 2015 عام في ٪20مانسبته 

انظر  . )٪0.7 بنسبةما  مركبال سنويال نموال معدلبلغ  الحقيقية، القيمة
 (6 البياني الرسم

 

 Chart (4)الشكل 

 (قطري لاير مليون) 2015-2011 زمنية لسلسة االسمي السنوي اإلجمالي المحلي الناتج من اإلنفاق مكونات

Expenditure components of nominal GDP, in million QR. Annual, 2011 to 2015 
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 Chart (5)الشكل 

 2015-2011 زمنية لسلسلة االنفاق مكونات حسب االسمي اإلجمالي المحلي للناتج المئوية النسبة
Expenditure components of nominal GDP, in % of GDP. Years 2011 and 2015 
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 Chart (6)الشكل 

 2015-2011 لألعوام المركب السنوي النمو معدل و 2015-2011 زمنية لسلسلة االنفاق مكونات حسب الحقيقي اإلجمالي المحلي للناتج للتغير المئوية النسبة

Expenditure components of real GDP, percentage change 2012 to 2015, and CAGR 2011 to 2015 
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4. Revised Quarterly Gross Domestic Product (GDP), 2011 

to 2015 

 الخاصة االرباع عن زمنية كسلسلةرات الناتج المحلي اإلجمالي يمراجعة تقد .4 

 2015إلى  2011باألعوام من 
The quarterly estimates of GDP highlight the continuous growth of 

real GDP and the impact of the fall in the international price of 

crude oil and related goods over the GDP estimates at current 

prices which, from the fourth quarter of 2014, it has distanced itself 

from the series at constant values. (Chart 7) 

السلسلة الزمنية الربع سنوية لتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي توضح نمواً  
الحقيقي وتحت تأثير إنخفاض أسعار النفط المحلي االجمالي  مستمراً للناتج

والغاز بشكل مستمر باألسعار الجارية، والذي بدأ من الربع الرابع في العام 
 (.7ذلك من خالل الرسم البياني رقم )ويوضح  2014

In the period Q1 2011 to Q4 2015, the Non Mining sector was the 

main engine of Real GDP growth (GDP at constant 2013 prices): 

each quarter, the growth rate of this sector surpassed that of the 

Mining sector (Chart 8). Highlights are in the construction activities, 

the financial and insurance activities, real estate, and transportation 

and storage.  

، 2015إلى الربع الرابع لعام  2011وفي الفترة من الربع األول من عام  
 ماليكان القطاع غير النفطي هو المحرك األساسي للناتج المحلي اإلج

لكل ربع ، وتجاوز  2013لسنة األساس  )من خالل األسعار الثابتة( الحقيقي
(، ويبرز ذلك في 8معدل نموه نمو القطاع النفطي أنظر الرسم البياني رقم )

نشاط التشييد ويليه األنشطة المالية وأنشطة التأمين ومن ثم األنشطة العقارية 
 .والتخزين والنقل

The quarterly series of GDP at current prices by components of 

expenditure are shown in Chart 9. It is to be noted the drop in the 

foreign trade balance (goods and services) as from Q4 2014. 

والسلسلة الربعية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة حسب مكونات  
( ومن المالحظ حدوث إنخفاض في 9لرسم البياني رقم )اإلنفاق موضح في ا

 .2014الميزان التجاري من )السلع والخدمات( بدأ من الربع الرابع لسنة 
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 Chart (7)الشكل 

 2015  إلى 2011 األعوام عن( 2013 اسعار) الثابتة و الجارية باألسعار الربعي االجمالي المحلي الناتج

Quarterly GDP at current and constant 2013 prices, 2011 to 2015  

 (in billion QR)   (يار لاير قطريلم)
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 Chart (8)الشكل 

 2015 – 2011( بمعدل نمو ربعي لألعوام من 2013لناتج المحلي االجمالي الربعي باالسعار الثابتة )اسعار ا
Quarterly GDP at constant 2013 prices, 2011 to 2015, growth rates (%) 
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 Chart (9)الشكل 

 لسلسة زمنية ربع سنوي تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليون ر.ق(
Expenditure components of nominal GDP (in million QR). Quarterly series 2013 to 2015 
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 Table No. (1.1) جدول رقم 
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2011** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 151 146 144 148 590 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 79,762 90,935 94,820 93,711 359,227 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 12,913 15,479 14,893 14,504 57,789 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

270 404 472 444 1,590 
إمدادات المياه  وتكييف الهواء ,إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 6,983 7,177 7,094 7,261 28,515 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 6,964 7,551 8,958 8,710 32,184  والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات تجارة الجملة

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 3,577 3,099 3,796 3,571 14,043 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 917 921 951 1,138 3,926 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1,758 1,737 1,983 1,892 7,370 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 8,075 8,424 8,484 9,009 33,993 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 5,928 5,908 5,879 5,850 23,564 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 2,180 2,077 2,163 2,276 8,696 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,057 997 1,018 1,040 4,112  نون االدارية وأنشطة الدعمأنشطة الخدمات 
O Public administration; compulsory social security 5,954 6,195 6,737 7,693 26,580  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 6,791 1,897 1,718 1,613 1,563 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 6,209 1,776 1,576 1,458 1,400 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  4,919  1,417  1,249  1,150  1,103 

(1)
صاد+قا 

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

490 491 484 547 2,012 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (3,529) (3,633) (3,911) (4,255) (15,328) مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 885 960 980 1,095 3,920 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 138,401 153,090 159,488 159,723 610,702 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 79,762 90,935 94,820 93,711 359,227 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 58,639 62,155 64,668 66,013 251,475 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  40,429   11,702   10,248   9,424   9,056  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات   (1) 
 ,والتسلية والترفيه والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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 Table (1.2) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2012** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 159 159 159 164 641 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 103,002 97,283 96,392 98,020 394,697 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 16,615 18,013 17,973 18,970 71,571 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

372 631 745 681 2,430 
إمدادات المياه  والبخار وتكييف الهواء ,إمدادات الكهرباء والغاز 

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 7,686 7,713 7,645 7,903 30,947 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 7,586 8,332 10,031 9,808 35,757  الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات تجارة

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 3,651 3,231 3,814 3,669 14,365 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,053 1,142 1,114 1,262 4,571 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1,796 1,797 2,115 1,929 7,637 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 8,853 8,959 8,884 9,919 36,615 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 6,001 5,961 6,236 6,338 24,535  الم العقاريةاألنشطة 
M Professional, scientific and technical activities 2,485 2,357 2,538 2,754 10,134 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,090 1,005 1,013 1,065 4,173 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 7,589 7,715 7,900 8,948 32,152  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 7,988 2,180 1,981 1,932 1,894 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 7,531 2,079 1,865 1,814 1,773 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  5,927  1,639  1,469  1,428  1,391 

(1)
صاد+قا 

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

550 570 592 609 2,321 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (4,239) (4,265) (4,304) (4,406) (17,214) مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 778 814 837 870 3,299 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 170,083 166,592 168,997 174,402 680,074 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 103,002 97,283 96,392 98,020 394,697 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 67,081 69,309 72,605 76,382 285,377 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  48,905   13,610   12,016   11,735   11,543  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه )فاء( والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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 Table (1.3) رقم جدول

 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 
ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2013** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 168 169 174 184 695 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 107,727 96,564 99,033 99,707 403,031  باء المحاجرالتعدين واستغالل 
C Manufacturing 18,420 18,546 18,244 18,610 73,820 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

578 782 915 720 2,994 
إمدادات المياه  والغاز والبخار وتكييف الهواء ,إمدادات الكهرباء 

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 9,722 9,533 9,751 10,298 39,305 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 8,977 9,662 11,607 12,324 42,570  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 3,729 3,510 3,817 3,761 14,817 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,242 1,302 1,311 1,406 5,261  طاء والطعامأنشطة خدمات اإلقامة 
J Information and communication 1,923 1,900 2,223 2,090 8,136 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 9,325 9,853 9,162 10,401 38,741 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 6,740 7,079 7,226 7,550 28,594 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 2,970 3,027 2,898 3,117 12,012 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,098 1,037 1,015 1,089 4,239 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 8,970 9,156 9,443 9,674 37,243  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 9,426 2,423 2,370 2,339 2,294 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 8,669 2,273 2,202 2,127 2,067 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  6,916  1,797  1,757  1,697  1,665 

(1)
صاد+قا 

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

656 660 671 733 2,720 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (4,649) (5,143) (4,587) (4,594) (18,973) مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 765 797 811 783 3,156 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 184,387 174,597 180,041 184,344 723,369 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 107,727 96,564 99,033 99,707 403,031 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 76,660 78,033 81,008 84,637 320,338 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  56,647   14,714   14,362   13,927   13,643  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه )عين( والصحة )فاء( والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (1.4) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2014** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 207 217 226 230 880 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 110,580 102,170 97,822 83,618 394,190 باء واستغالل المحاجر التعدين 
C Manufacturing 18,307 19,652 20,397 17,777 76,133 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

629 865 1,005 790 3,290 
إمدادات المياه  الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,إمدادات 

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 12,386 12,151 12,497 12,997 50,031 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 10,851 10,514 12,875 13,505 47,746  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,002 3,826 4,074 4,065 15,967 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,500 1,480 1,597 1,707 6,284  طاء خدمات اإلقامة والطعامأنشطة 
J Information and communication 2,218 2,142 2,456 2,307 9,124 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 11,127 10,798 10,173 11,949 44,047 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 7,653 8,454 8,798 9,338 34,244 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 3,399 3,158 3,068 3,372 12,998 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,140 1,049 1,012 1,108 4,311 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 9,990 10,176 10,294 10,357 40,817  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 10,327 2,604 2,588 2,592 2,543 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 9,813 2,519 2,499 2,446 2,349 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  7,694  1,961  1,949  1,913  1,871 

(1)
صاد+قا 

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

790 814 779 842 3,225 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (5,286) (5,636) (5,845) (6,007) (22,773) مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 636 574 538 562 2,311 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 196,893 189,357 188,804 175,604 750,658 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 110,580 102,170 97,822 83,618 394,190 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 86,313 87,187 90,982 91,986 356,468 واستغالل المحاجر انشطة اخرى غير التعدين 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  62,084   15,753   15,658   15,478   15,195  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (1.5) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES 

ISIC 
Rev.

4 
Economic Activity 

2015* 
 النشاط االقتصادي

التصنيف 
4المنقح   

Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 225 237 246 249 957 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying 64,532 61,051 56,209 49,519 231,311 باء التعدين واستغالل المحاجر 

C Manufacturing 14,087 15,729 15,070 13,172 58,059 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

683 925 1,029 827 3,464 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 14,268 14,010 14,566 14,923 57,767 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 12,131 12,083 13,894 14,472 52,579  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات

 النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,352 4,122 4,306 4,329 17,109 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,641 1,710 1,827 1,898 7,077 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 2,441 2,310 2,573 2,415 9,738 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 12,366 12,205 11,279 13,268 49,118 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 8,846 9,482 9,834 10,362 38,525 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities

(3)
 

5,038  4,680  4,470  4,872  19,059  
 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities
3)
 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 

O Public administration; compulsory social security 10,784 11,024 11,241 11,363 44,411  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 10,676 2,717 2,666 2,667 2,626 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 10,573 2,735 2,699 2,630 2,509 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  8,015  2,062  2,042  1,970  1,941 

(1)
 صاد+قاف 

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

869 896 860 924 3,549 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (5,693) (6,101) (6,231) (6,464) (24,488) مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 486 461 419 430 1,796 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 154,131 152,092 148,99
9 

 الناتج المحلي االجمالي 599,295 144,072

Mining and quarrying 64,532 61,051 56,209 49,519 231,311 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 89,599 91,041 92,790 94,553 367,984  غير التعدين واستغالل المحاجرانشطة اخرى 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  66,383   16,984   16,802   16,478   16,119  
(1) 

Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other service 
activities (R+S). 

(3)
 For statistical reasons, the GVA estimates for 2015 and 2016 for activities M and N are given together. 

 (  يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات 1) 
 الخدمات أنشطة ,والتسلية والترفيه (  يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون2)

 (صاد)  األخرى
 قد تم ضمها معا  2016و  2015لكل من العام  –ميم و نون –( الغرراض احصائية تقديرات القيمة المضافة لالنشطة 3)
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 Table No. (1.6) جدول رقم 
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2011** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 57.6 59.4 59.5 58.7 58.8 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 9.3 10.1 9.3 9.1 9.5 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 5.0 4.7 4.4 4.5 4.7 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 5.0 4.9 5.6 5.5 5.3  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.6 2.0 2.4 2.2 2.3 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.8 5.5 5.3 5.6 5.6 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 4.3 3.9 3.7 3.7 3.9 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 4.3 4.0 4.2 4.8 4.4  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 

(1)
صاد+قا 

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

0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.6 -2.4 -2.5 -2.7 -2.5 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االجمالي المحلي الناتج 

Mining and quarrying 57.6 59.4 59.5 58.7 58.8 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 42.4 40.6 40.5 41.3 41.2 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة 6.6 7.3 6.4 6.2 6.5 
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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 Table (1.7) رقم جدول
 االقتصادي باألسعار الجاريةحسب النشاط  اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2012** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 60.6 58.4 57.0 56.2 58.0 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 9.8 10.8 10.6 10.9 10.5 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 4.5 4.6 4.5 4.5 4.6 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 4.5 5.0 5.9 5.6 5.3  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.1 1.9 2.3 2.1 2.1 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.2 5.4 5.3 5.7 5.4 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 3.5 3.6 3.7 3.6 3.6 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 4.5 4.6 4.7 5.1 4.7  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 

(1)
صاد+قا 

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

0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.5 -2.6 -2.5 -2.5 -2.5 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االجمالي المحلي الناتج 

Mining and quarrying 60.6 58.4 57.0 56.2 58.0 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 39.4 41.6 43.0 43.8 42.0 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)الحكومة العامةنشاط  7.2 7.8 7.1 7.0 6.8 

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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 Table (1.8) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2013** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 58.4 55.3 55.0 54.1 55.7 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 10.0 10.6 10.1 10.1 10.2 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 5.3 5.5 5.4 5.6 5.4 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 4.9 5.5 6.4 6.7 5.9  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0  حاء والتخزينالنقل 
I Accommodation and food service activities 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.1 5.6 5.1 5.6 5.4  كاف المالية وأنشطة التأميناألنشطة 
L Real estate activities 3.7 4.1 4.0 4.1 4.0 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 4.9 5.2 5.2 5.2 5.1  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 

(1)
صاد+قا 

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

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.5 -2.9 -2.5 -2.5 -2.6 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 58.4 55.3 55.0 54.1 55.7 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 41.6 44.7 45.0 45.9 44.3 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة 7.8 8.0 8.0 8.0 7.4 

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (1.9) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2014** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 56.2 54.0 51.8 47.6 52.5 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 9.3 10.4 10.8 10.1 10.1 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
+هاءدال   

F Construction 6.3 6.4 6.6 7.4 6.7 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 5.5 5.6 6.8 7.7 6.4  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.0 2.0 2.2 2.3 2.1 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.8 0.8 0.8 1.0 0.8 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.1 1.1 1.3 1.3 1.2 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.7 5.7 5.4 6.8 5.9 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 3.9 4.5 4.7 5.3 4.6 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.7 1.7 1.6 1.9 1.7 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 5.1 5.4 5.5 5.9 5.4  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 

(1)
صاد+قا 

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

0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.7 -3.0 -3.1 -3.4 -3.0 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 56.2 54.0 51.8 47.6 52.5 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 43.8 46.0 48.2 52.4 47.5 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة 8.3 9.0 8.3 8.2 7.7 
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (1.10) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.

4 
Economic Activity 

2015* 
 االقتصاديالنشاط 

التصنيف 
4المنقح   

Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying 41.9 40.1 37.7 34.4 38.6 باء التعدين واستغالل المحاجر 

C Manufacturing 9.1 10.3 10.1 9.1 9.7 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 
إمدادات المياه وأنشطة  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 النفايات ومعالجتهاالصرف وإدارة 
 دال +هاء

F Construction 9.3 9.2 9.8 10.4 9.6 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 7.9 7.9 9.3 10.0 8.8  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات

 النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.8 2.7 2.9 3.0 2.9 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 8.0 8.0 7.6 9.2 8.2 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 5.7 6.2 6.6 7.2 6.4 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities

(3)
 

3.3 3.1 3.0 3.4 3.2 
 والتقنية,األنشطة المهنية والعلمية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities
3)
 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 

O Public administration; compulsory social security 7.0 7.2 7.5 7.9 7.4  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 

(1)
 صاد+قاف 

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

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -3.7 -4.0 -4.2 -4.5 -4.1 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 41.9 40.1 37.7 34.4 38.6 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 58.1 59.9 62.3 65.6 61.4  غير التعدين واستغالل المحاجرانشطة اخرى 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة 11.1 11.8 11.3 10.8 10.5 
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other service 
activities (R+S). 

(3)
 For statistical reasons, the GVA estimates for 2015 and 2016 for activities M and N are given together. 

 (  يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات 1) 
 الخدمات أنشطة ,والتسلية والترفيه (  يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون2)

 (صاد)  األخرى
 قد تم ضمها معا 2016و  2015لكل من العام  –ميم و نون –( الغرراض احصائية تقديرات القيمة المضافة لالنشطة 3)
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 Table (1.11) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE CHANGE (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2012** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 4.7 9.0 10.4 10.4 8.6 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 29.1 7.0 1.7 4.6 9.9 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 28.7 16.4 20.7 30.8 23.8 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

37.5 56.3 58.0 53.5 52.8 
إمدادات المياه  الهواء ,إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 10.1 7.5 7.8 8.8 8.5 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 8.9 10.3 12.0 12.6 11.1  ذات المحركات تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.1 4.3 0.5 2.7 2.3 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 14.9 24.0 17.1 10.9 16.4 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 2.2 3.5 6.6 2.0 3.6 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 9.6 6.3 4.7 10.1 7.7 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 1.2 0.9 6.1 8.3 4.1 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 14.0 13.5 17.3 21.0 16.5 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 3.1 0.8 -0.5 2.4 1.5 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 27.5 24.5 17.3 16.3 21.0  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 17.6 15.0 15.3 19.8 21.1 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 21.3 17.1 18.3 24.4 26.7 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 20.5 15.7 17.6 24.1 26.1 

(1)
صاد+قا 

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

12.3 16.1 22.3 11.3 15.3 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 20.1 17.4 10.1 3.5 12.3 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties -12.1 -15.2 -14.7 -20.6 -15.9 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 22.9 8.8 6.0 9.2 11.4 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying  29.1   7.0   1.7   4.6   9.9  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  14.4   11.5   12.3   15.7   13.5  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  21.0   16.3   17.3   24.5   27.5  

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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 Table (1.12) رقم جدول

 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 
ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE CHANGE (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2013** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 5.7 6.4 9.3 12.2 8.4 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 4.6 -0.7 2.7 1.7 2.1 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 10.9 3.0 1.5 -1.9 3.1 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

55.4 23.9 22.8 5.6 23.2 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 26.5 23.6 27.6 30.3 27.0 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 18.3 16.0 15.7 25.6 19.1  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.2 8.6 0.1 2.5 3.1  حاء والتخزينالنقل 
I Accommodation and food service activities 17.9 14.1 17.7 11.4 15.1 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 7.1 5.7 5.1 8.3 6.5 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.3 10.0 3.1 4.9 5.8 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 12.3 18.8 15.9 19.1 16.5 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 19.5 28.4 14.2 13.2 18.5 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.7 3.2 0.3 2.3 1.6 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 18.2 18.7 19.5 8.1 15.8  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 18.0 11.1 19.6 21.1 21.1 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 15.1 9.3 18.1 17.3 16.5 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 16.7 9.6 19.6 18.9 19.7 

(1)
صاد+قا 

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

19.3 15.9 13.3 20.3 17.2 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 9.7 20.6 6.6 4.3 10.2 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties -1.6 -2.2 -3.1 -10.0 -4.3 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 8.4 4.8 6.5 5.7 6.4 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying  4.6   (0.7)  2.7   1.7   2.1  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  14.3   12.6   11.6   10.8   12.3  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  15.8   8.1   19.5   18.7   18.2  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (1.13) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE CHANGE (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2014** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 23.8 28.3 29.4 24.9 26.6 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 2.6 5.8 -1.2 -16.1 -2.2  باء واستغالل المحاجرالتعدين 
C Manufacturing -0.6 6.0 11.8 -4.5 3.1 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

9.0 10.7 9.8 9.8 9.9 
إمدادات المياه  والبخار وتكييف الهواء ,إمدادات الكهرباء والغاز 

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 27.4 27.5 28.2 26.2 27.3 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 20.9 8.8 10.9 9.6 12.2  والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات تجارة الجملة

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 7.3 9.0 6.7 8.1 7.8 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 20.8 13.7 21.8 21.4 19.4 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 15.3 12.8 10.5 10.4 12.1 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 19.3 9.6 11.0 14.9 13.7 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 13.5 19.4 21.8 23.7 19.8 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 14.4 4.3 5.9 8.2 8.2 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 3.8 1.2 -0.3 1.8 1.7 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 11.4 11.1 9.0 7.1 9.6  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 9.6 7.5 9.2 10.8 10.9 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 13.2 10.8 13.5 15.0 13.7 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 11.3 9.1 11.0 12.7 12.4 

(1)
صاد+قا 

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

20.4 23.3 16.2 14.9 18.6 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 13.7 9.6 27.4 30.8 20.0 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties -16.9 -28.0 -33.6 -28.2 -26.8 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 6.8 8.5 4.9 -4.7 3.8 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying  2.6   5.8   (1.2)  (16.1)  (2.2) المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  12.6   11.7   12.3   8.7   11.3  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  9.6   7.1   9.0   11.1   11.4  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (1.14) رقم جدول
 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES. PERCENTAGE CHANGE (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.

4 
Economic Activity 

2015* 
 النشاط االقتصادي

التصنيف 
4المنقح   

Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 8.5 9.0 9.2 8.6 8.8 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying -41.6 -40.2 -42.5 -40.8 -41.3 باء التعدين واستغالل المحاجر 

C Manufacturing -23.0 -20.0 -26.1 -25.9 -23.7 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

8.5 6.9 2.3 4.6 5.3 
إمدادات المياه وأنشطة  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 15.2 15.3 16.6 14.8 15.5 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 11.8 14.9 7.9 7.2 10.1  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات

 النارية
 زاي

H Transportation and storage 8.7 7.7 5.7 6.5 7.2  حاء والتخزينالنقل 
I Accommodation and food service activities 9.4 15.5 14.4 11.2 12.6 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 10.0 7.8 4.7 4.7 6.7 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 11.1 13.0 10.9 11.0 11.5 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 15.6 12.2 11.8 11.0 12.5 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities

(3)
 

11.0 11.2 9.5 8.7 10.1 
 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية,

 الدعمأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 
 ميم 

N Administrative and support service activities
3)
 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 

O Public administration; compulsory social security 7.9 8.3 9.2 9.7 8.8  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 3.4 4.3 3.0 2.9 3.3 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 7.7 8.6 8.0 7.5 6.8 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 4.2 5.2 4.8 3.0 3.8 

(1)
 صاد+قاف 

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

10.0 10.0 10.4 9.7 10.1 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 7.7 8.3 6.6 7.6 7.5 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties -23.7 -19.6 -22.2 -23.6 -22.3 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product -21.7 -19.7 -21.1 -18.0 -20.2 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying  (41.6)  (40.2)  (42.5)  (40.8)  (41.3) المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  3.8   4.4   2.0   2.8   3.2  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  6.9   7.8   7.3   6.5   6.1  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other service 
activities (R+S). 

(3)
 For statistical reasons, the GVA estimates for 2015 and 2016 for activities M and N are given together. 

 ات (  يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسس1) 
 الخدمات أنشطة ,والتسلية والترفيه (  يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون2)

 (صاد)  األخرى
 قد تم ضمها معا 2016و  2015لكل من العام  –ميم و نون –( الغرراض احصائية تقديرات القيمة المضافة لالنشطة 3)
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  Table (2.1) رقم جدول
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2011** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 163  156  154  155  627  الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 97,251  100,399  102,932  97,201  397,783  باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 14,798  16,431  16,218  15,310  62,757  جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

319  478  560  457  1,814  
المياه إمدادات  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 7,676  7,311  7,424  7,394  29,806  واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 7,440  8,218  9,446  9,329  34,434   المركبات ذات المحركات تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 3,713  3,100  3,601  3,556  13,971  حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 897  888  977  1,103  3,865  طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1,780  1,737  1,999  1,887  7,402  ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 7,323  7,282  7,371  7,209  29,186  كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 6,351  6,427  6,517  6,581  25,876   الم العقاريةاألنشطة 
M Professional, scientific and technical activities 2,522  2,352  2,339  2,433  9,646  ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,283  1,074  1,044  1,050  4,451  نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 6,990  7,270  7,812  7,675  29,748   سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم  7,527  1,920  1,948  1,854  1,805 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة  6,809  1,760  1,775  1,668  1,607 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  5,517  1,422  1,439  1,352  1,304 

(1)
صاد+قا 

 ف
T 

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

591  582  560  592  2,326  
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM)  (3,166)  (3,602)  (3,676)  (3,937)  
(14,382) 

  مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات
 Import duties 594  649  670  719  2,632  االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 161,242  165,629  171,110  163,814  661,794  الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 97,251  100,399  102,932  97,201  397,783  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 63,991  65,230  68,178  66,613  264,011  اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر انشطة 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة  45,247   11,674   11,883   11,058   10,632  

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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 Table (2.2) رقم جدول
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2012** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 165 163 162 166 656 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 102,794 101,288 101,484 97,112 402,679 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 16,035 17,989 18,062 17,867 69,953 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

444 722 851 659 2,675 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 8,157 7,913 8,100 8,265 32,435 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 7,797 8,686 10,356 10,235 37,074  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 3,842 3,220 3,585 3,810 14,458 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,048 1,123 1,140 1,186 4,497 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1,804 1,798 2,114 1,958 7,674 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 8,586 8,214 8,458 8,334 33,592  كاف التأميناألنشطة المالية وأنشطة 
L Real estate activities 6,678 6,689 6,898 6,841 27,106 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 2,783 2,653 2,673 2,779 10,887 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,254 1,049 1,018 1,024 4,345 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 7,770 7,972 8,072 9,035 32,848  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 8,189 2,192 2,042 1,999 1,956 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 7,569 2,062 1,868 1,846 1,792 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  6,100  1,692  1,503  1,473  1,432 

(1)
صاد+قا 

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

620 616 605 625 2,466 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (3,649) (4,055) (3,882) (3,961) (15,547) مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 740 776 800 841 3,157 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 172,048  172,135  175,912  172,719  692,814  االجمالي المحلي الناتج  

Mining and quarrying 102,794  101,288  101,484  97,112  402,679  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 69,253  70,847  74,427  75,608  290,135  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة  49,963   13,742   12,278   12,125   11,818  

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.3) رقم جدول 
 (2013)اسعار  االقتصادي باألسعار الثابتةحسب النشاط  اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2013** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 174 173 174 173 695 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 103,445 100,953 102,597 96,034 403,031 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 18,046 19,030 18,455 18,289 73,820 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

585 783 922 705 2,994 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 9,856 9,563 9,755 10,131 39,305 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 8,995 9,651 11,591 12,333 42,570  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 3,948 3,460 3,685 3,724 14,817 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,231 1,304 1,349 1,378 5,261 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1,908 1,900 2,233 2,094 8,136 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 9,119 9,840 9,659 10,123 38,741 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 6,699 7,082 7,277 7,537 28,594 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 2,930 2,970 2,995 3,115 12,012 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,117 1,059 1,022 1,042 4,239 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 9,238 9,222 9,302 9,480 37,243  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 9,426 2,379 2,346 2,355 2,345 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 8,669 2,210 2,169 2,154 2,135 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  6,916  1,777  1,742  1,706  1,692 

(1)
صاد+قا 

 ف
T 

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

672 676 667 705 2,720 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) (4,715) (5,161) (4,563) (4,535) (18,973) مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 763 797 815 781 3,156 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 180,184  179,518  184,192  179,475  723,369  االجمالي المحلي الناتج  

Mining and quarrying 103,445  100,953  102,597  96,034  403,031  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 76,738  78,564  81,595  83,441  320,338  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  56,647   14,420   14,149   14,027   14,051  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.4) رقم جدول 
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2014** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 204 216 223 226 869 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 102,310 99,274 100,659 98,243 400,486 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 18,248 19,687 19,754 19,199 76,888 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

621 879 1,026 801 3,326 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 الصرف وإدارة النفايات ومعالجتهاوأنشطة 
 دال +هاء

F Construction 12,295 11,401 12,100 12,490 48,286 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 10,842 10,463 12,837 13,404 47,546  المحركات تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,163 3,771 3,937 4,069 15,940 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,493 1,462 1,621 1,647 6,222 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 2,209 2,137 2,470 2,330 9,146 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 10,064 10,891 10,896 11,937 43,787 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 7,324 7,851 8,015 8,352 31,542 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 3,203 3,163 3,180 3,348 12,894 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 1,074 1,047 1,043 1,092 4,256  نون الدعمأنشطة الخدمات االدارية وأنشطة 
O Public administration; compulsory social security 9,845 10,058 10,195 10,197 40,295  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 10,198 2,612 2,513 2,564 2,510 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 9,674 2,476 2,469 2,414 2,314 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  7,604  1,927  1,930  1,894  1,853 

(1)
صاد+قا 

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

733 742 724 772 2,970 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -5,266 -5,461 -5,573 -5,749 -22,049 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 631 565 526 550 2,272 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 186,670  185,017  190,543  189,922  752,151  الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 102,310  99,274  100,659  98,243  400,486  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 84,360  85,742  89,884  91,679  351,665  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة  61,290   15,509   15,507   15,299   14,974  

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.5) رقم جدول 
  (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2015* 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 227 237 239 239 943 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying 99,079 100,719 100,020 98,521 398,339 باء التعدين واستغالل المحاجر 

C Manufacturing 18,916 20,397 20,487 19,635 79,435 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

675 925 1,095 864 3,559 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 14,095 13,437 14,562 14,803 56,897 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات  51,629 14,463 13,614 11,648 11,903

 النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,214 3,993 4,061 4,189 16,457 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 1,574 1,663 1,803 1,873 6,913 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 2,457 2,321 2,580 2,417 9,775 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 11,082 12,189 12,155 13,351 48,776 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 8,057 8,566 8,736 9,026 34,385 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities

(3)
 

4,616  4,629  4,601  4,803  18,649  
 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities
(3)

 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 10,666 10,766 11,055 11,036 43,522  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 

P Education 
(1)

التعليم 10,378 2,586 2,598 2,606 2,588 
(1)

 عين 
Q Human health and social work activities

(1)
االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 10,305 2,646 2,638 2,556 2,465 

(1)
 فاء 

R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities
(1)

األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون  7,876  2,008  2,010  1,931  1,928 
(1)

 صاد+قاف 

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

796 808 791 838 3,233 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -5,582 -5,958 -6,110 -6,308 -23,958 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 473 449 407 417 1,746 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 190,227  193,883  197,342  197,407  778,860  الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 99,079  100,719  100,020  98,521  398,339  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 91,148  93,164  97,322  98,886  380,520   اخرى غير التعدين واستغالل المحاجرانشطة 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  65,055   16,495   16,524   16,092   15,943  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

(3)
 For statistical reasons, the GVA estimates for 2015 and 2016 for activities M and N are given together. 

 
(1)

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات   
(2)

 الخدمات أنشطة ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون  
 (صاد)  األخرى

(3)
 قد تم ضمها معا 2016و  2015لكل من العام  –ميم و نون –الغرراض احصائية تقديرات القيمة المضافة لالنشطة  
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  Table (2.6) رقم جدول
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة اإلجمالي الربعيتقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2011** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 60.3 60.6 60.2 59.3 60.1 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 9.2 9.9 9.5 9.3 9.5 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 4.8 4.4 4.3 4.5 4.5 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 4.6 5.0 5.5 5.7 5.2  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.3 1.9 2.1 2.2 2.1 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6  طاء اإلقامة والطعامأنشطة خدمات 
J Information and communication 1.1 1.0 1.2 1.2 1.1 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 4.5 4.4 4.3 4.4 4.4 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 3.9 3.9 3.8 4.0 3.9 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.6 1.4 1.4 1.5 1.5 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7  نون الدعمأنشطة الخدمات االدارية وأنشطة 
O Public administration; compulsory social security 4.3 4.4 4.6 4.7 4.5  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 

(1)
صاد+قا 

 ف
T 

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

0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.0 -2.2 -2.1 -2.4 -2.2 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 60.3 60.6 60.2 59.3 60.1 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 39.7 39.4 39.8 40.7 39.9 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة 6.8 7.1 6.9 6.7 6.6 

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.7) رقم جدول
 (2013)اسعار  االقتصادي باألسعار الثابتةحسب النشاط اإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2012** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 59.7 58.8 57.7 56.2 58.1 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 9.3 10.5 10.3 10.3 10.1 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 4.7 4.6 4.6 4.8 4.7 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 4.5 5.0 5.9 5.9 5.4  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.2 1.9 2.0 2.2 2.1 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8  كاف التأميناألنشطة المالية وأنشطة 
L Real estate activities 3.9 3.9 3.9 4.0 3.9 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 4.5 4.6 4.6 5.2 4.7  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 

(1)
صاد+قا 

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

0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.1 -2.4 -2.2 -2.3 -2.2 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االجمالي المحلي الناتج  

Mining and quarrying 59.7 58.8 57.7 56.2 58.1 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 40.3 41.2 42.3 43.8 41.9 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة 7.2 8.0 7.0 7.0 6.9 

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.8) رقم جدول 
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2013** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 57.4 56.2 55.7 53.5 55.7 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 10.0 10.6 10.0 10.2 10.2  جيم التحويليةالصناعة 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 ومعالجتهاوأنشطة الصرف وإدارة النفايات 
 دال +هاء

F Construction 5.5 5.3 5.3 5.6 5.4 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 5.0 5.4 6.3 6.9 5.9  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.2 1.9 2.0 2.1 2.0 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.1 5.5 5.2 5.6 5.4 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 3.7 3.9 4.0 4.2 4.0 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 اإلدارية وخدمات الدعمأنشطة الخدمات 
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 5.1 5.1 5.1 5.3 5.1  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 

(1)
صاد+قا 

 ف
T 

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

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.6 -2.9 -2.5 -2.5 -2.6 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االجمالي المحلي الناتج  

Mining and quarrying 57.4 56.2 55.7 53.5 55.7 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 42.6 43.8 44.3 46.5 44.3 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة 7.8 8.0 7.7 7.8 7.8 
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.9) رقم جدول 
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2014** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 54.8 53.7 52.8 51.7 53.2 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 9.8 10.6 10.4 10.1 10.2 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 6.6 6.2 6.4 6.6 6.4 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 5.8 5.7 6.7 7.1 6.3  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.2 2.0 2.1 2.1 2.1 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2  ياء واالتصاالتالمعلومات 
K Financial and insurance activities 5.4 5.9 5.7 6.3 5.8 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 3.9 4.2 4.2 4.4 4.2 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7  المهنية والعلمية والتقنية,األنشطة 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

(1)
صاد+قا 

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

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.8 -3.0 -2.9 -3.0 -2.9 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 54.8 53.7 52.8 51.7 53.2 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 45.2 46.3 47.2 48.3 46.8  غير التعدين واستغالل المحاجرانشطة اخرى 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة 8.1 8.2 8.1 8.3 8.0 

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه )عين( والصحة )فاء( والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.10) رقم جدول 
  (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE OF GDP 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2015* 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying 52.1 51.9 50.7 49.9 51.1 باء التعدين واستغالل المحاجر 

C Manufacturing 9.9 10.5 10.4 9.9 10.2 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 
إمدادات المياه وأنشطة  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 7.4 6.9 7.4 7.5 7.3 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 6.3 6.0 6.9 7.3 6.6  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات

 النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 5.8 6.3 6.2 6.8 6.3 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 4.2 4.4 4.4 4.6 4.4 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities

(3)
 

2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 
 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities
(3)

 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 

P Education 
(1)

التعليم 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 
(1)

 عين 
Q Human health and social work activities

(1)
االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

(1)
 فاء 

R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities
(1)

األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(1)

 صاد+قاف 

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

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) -2.9 -3.1 -3.1 -3.2 -3.1 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying 52.1 51.9 50.7 49.9 51.1 المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying 47.9 48.1 49.3 50.1 48.9 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة 8.4 8.4 8.4 8.3 8.4 
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

(3)
 For statistical reasons, the GVA estimates for 2015 and 2016 for activities M and N are given together. 

 
(1)

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات   
(2)

 الخدمات أنشطة ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون  
 (صاد)  األخرى

(3)
 قد تم ضمها معا 2016و  2015لكل من العام  –ميم و نون –الغرراض احصائية تقديرات القيمة المضافة لالنشطة  
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  Table (2.11) رقم جدول
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE GROWTH (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2012** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 1.4 4.7 5.0 7.3 4.6 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 5.7 0.9 -1.4 -0.1 1.2 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 8.4 9.5 11.4 16.7 11.5 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

38.9 51.1 51.8 44.2 47.4 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 6.3 8.2 9.1 11.8 8.8 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 4.8 5.7 9.6 9.7 7.7  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 3.5 3.9 -0.4 7.1 3.5 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 16.8 26.5 16.7 7.5 16.4 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 1.3 3.5 5.8 3.8 3.7 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 17.2 12.8 14.8 15.6 15.1 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 5.2 4.1 5.9 3.9 4.8 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 10.3 12.8 14.3 14.2 12.9 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities -2.3 -2.3 -2.5 -2.5 -2.4 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 11.2 9.7 3.3 17.7 10.4  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 8.8 14.2 4.8 7.8 8.4 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 11.2 17.2 5.3 10.7 11.5 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 10.6 19.0 4.5 8.9 9.8 

(1)
صاد+قا 

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

4.8 5.8 8.0 5.6 6.0 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 15.3 12.6 5.6 0.6 8.1 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 24.5 19.6 19.4 17.0 19.9 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 6.7 3.9 2.8 5.4 4.7 االجمالي المحلي الناتج  

Mining and quarrying  5.7   0.9   (1.4)  (0.1)  1.2  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  8.2   8.6   9.2   13.5   9.9  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة  10.4   17.7   3.3   9.7   11.2  

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.12) رقم جدول 
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE GROWTH (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2013** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 5.5 6.0 7.6 4.4 5.9 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 
B Mining and quarrying 0.6 -0.3 1.1 -1.1 0.1 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 12.5 5.8 2.2 2.4 5.5 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

31.7 8.5 8.4 7.0 11.9 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وإدارة النفايات ومعالجتهاوأنشطة الصرف 
 دال +هاء

F Construction 20.8 20.8 20.4 22.6 21.2 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 15.4 11.1 11.9 20.5 14.8  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 2.8 7.4 2.8 -2.3 2.5 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 17.4 16.1 18.3 16.2 17.0 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 5.8 5.7 5.6 7.0 6.0 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 6.2 19.8 14.2 21.5 15.3 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 0.3 5.9 5.5 10.2 5.5 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 5.3 12.0 12.1 12.1 10.3  والعلمية والتقنية,األنشطة المهنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities -10.9 0.9 0.4 1.8 -2.4 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 18.9 15.7 15.2 4.9 13.4  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 15.1 8.5 14.9 17.8 19.9 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 14.5 7.2 16.1 16.7 19.1 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 13.4 5.0 15.9 15.8 18.2 

(1)
صاد+قا 

 ف
T 

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

8.4 9.7 10.2 12.8 10.3 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 29.2 27.3 17.6 14.5 22.0 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties 3.1 2.7 1.9 -7.2 -0.1 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 4.7 4.3 4.7 3.9 4.4 االجمالي المحلي الناتج  

Mining and quarrying  0.6   (0.3)  1.1   (1.1)  0.1  المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  10.8   10.9   9.6   10.4   10.4  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  13.4   4.9   15.2   15.7   18.9  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنونيشمل جميع انشطة الحكومة : (  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة
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  Table (2.13) رقم جدول 
 (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE GROWTH (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 
2014** 

 النشاط االقتصادي
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 17.3 24.5 27.8 30.6 25.1  الف والحراجة وصيد األسماكالزراعة 
B Mining and quarrying -1.1 -1.7 -1.9 2.3 -0.6 باء التعدين واستغالل المحاجر 
C Manufacturing 1.1 3.5 7.0 5.0 4.2 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

6.2 12.2 11.3 13.6 11.1 
إمدادات المياه  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 24.8 19.2 24.0 23.3 22.9 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 20.5 8.4 10.8 8.7 11.7  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 5.4 9.0 6.8 9.3 7.6 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 21.3 12.1 20.1 19.5 18.3 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 15.8 12.4 10.6 11.3 12.4 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 10.4 10.7 12.8 17.9 13.0 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 9.3 10.9 10.1 10.8 10.3 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities 9.3 6.5 6.2 7.4 7.3 ,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities -3.9 -1.1 2.1 4.8 0.4 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 6.6 9.1 9.6 7.6 8.2  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 
P Education 

(1)
التعليم 8.2 9.8 7.1 8.8 7.0 

(1)
 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 11.6 12.0 13.8 12.1 8.4 
(1)

 فاء 
R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities

(1)
األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 10.0 8.5 10.8 11.0 9.5 

(1)
صاد+قا 

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

9.1 9.7 8.5 9.5 9.2 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 11.7 5.8 22.1 26.8 16.2 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties -17.3 -29.1 -35.5 -29.6 -28.0 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 3.6 3.1 3.4 5.8 4.0 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying  (1.1)  (1.7)  (1.9)  2.3   (0.6) المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  9.9   9.1   10.2   9.9   9.8  انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 
General Government Activities

(2)
 (2)نشاط الحكومة العامة  8.2   7.6   9.6   9.1   6.6  

(1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 

service activities (R+S) 

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات (  1) 
 ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون(  2)

 (صاد)  األخرى الخدمات أنشطة

  



 

 

 
 القطري لالقتصاد االنفاق ومكونات االقتصادي النشاط حسب االجمالي المحلي للناتج الربعية التقديرات مراجعة

Revised Estimates of Gross Domestic product by Economic Activity and Components of Expenditure for Qatar Economy 
 

 
46 

  Table (2.14) رقم جدول 
  (2013)اسعار  حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةاإلجمالي الربعي تقديرات الناتج المحلي 

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT 2013 PRICES. PERCENTAGE GROWTH (Y-o-Y) 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2015* 

 االقتصاديالنشاط 
التصنيف 

4المنقح   
Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

A Agriculture, forestry and fishing 11.0 10.0 7.6 5.8 8.5 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying -3.2 1.5 -0.6 0.3 -0.5 باء التعدين واستغالل المحاجر 

C Manufacturing 3.7 3.6 3.7 2.3 3.3 جيم الصناعة التحويلية 

D+E 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

8.7 5.2 6.8 7.9 7.0 
إمدادات المياه وأنشطة  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ,

 النفايات ومعالجتهاالصرف وإدارة 
 دال +هاء

F Construction 14.6 17.9 20.3 18.5 17.8 واو التشييد 
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 9.8 11.3 6.1 7.9 8.6  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات

 النارية
 زاي

H Transportation and storage 1.2 5.9 3.2 2.9 3.2 حاء النقل والتخزين 
I Accommodation and food service activities 5.4 13.8 11.2 13.8 11.1 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
J Information and communication 11.2 8.6 4.5 3.7 6.9 ياء المعلومات واالتصاالت 
K Financial and insurance activities 10.1 11.9 11.6 11.8 11.4 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 
L Real estate activities 10.0 9.1 9.0 8.1 9.0 الم األنشطة العقارية 
M Professional, scientific and technical activities

(3)
 

7.9 10.0 9.0 8.2 8.7 
 المهنية والعلمية والتقنية,األنشطة 

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم 

N Administrative and support service activities
(3)

 نون أنشطة الخدمات االدارية وأنشطة الدعم 
O Public administration; compulsory social security 8.3 7.0 8.4 8.2 8.0  سين اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 

P Education 
(1)

التعليم 1.8 1.0- 3.4 1.7 3.1 
(1)

 عين 
Q Human health and social work activities

(1)
االجتماعي والعمل اإلنسان صحة مجال في األنشطة 6.5 6.9 6.8 5.9 6.6 

(1)
 فاء 

R+S Arts, entertainment and recreation; Other service activities
(1)

األخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنون 3.6 4.2 4.1 1.9 4.0 
(1)

 صاد+قاف 

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

8.6 9.0 9.2 8.6 8.8 
 في المعيشية األَُسر وأنشطة أفراداً؛ تستخدم التي المعيشية األَُسر أنشطة
 الخاص الستعمالها مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج

 راء

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 6.0 9.1 9.6 9.7 8.7 مباشرة غير بصورة المقاسة المالية الخدمات  
 Import duties -25.1 -20.6 -22.5 -24.1 -23.1 االستيراد رسوم  

Gross Domestic Product 1.9 4.8 3.6 3.9 3.6 الناتج المحلي االجمالي 

Mining and quarrying  (3.2)  1.5   (0.6)  0.3   (0.5) المحاجر واستغالل التعدين 
Non Mining and quarrying  8.0   8.7   8.3   7.9   8.2   اخرى غير التعدين واستغالل المحاجرانشطة 

Memorandum Item      توضيحي عنصر 

General Government Activities
(2)

 (2)نشاط الحكومة العامة  6.1   6.4   6.6   5.2   6.5  
(1)

 Includes the activity of the General Government and the corporation sector 
(2)

 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Art, entertainment and recreation; Other 
service activities (R+S) 

(3)
 For statistical reasons, the GVA estimates for 2015 and 2016 for activities M and N are given together. 

 
(1)

 يشمل انشطة الحكومة العامة وقطاع المؤسسات   
(2)

 الخدمات أنشطة ,والتسلية والترفيه يشمل جميع انشطة الحكومة : االدارة العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )فاء( والفنون  
 (صاد)  األخرى

(3)
 قد تم ضمها معا 2016و  2015لكل من العام  –ميم و نون –الغرراض احصائية تقديرات القيمة المضافة لالنشطة  
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  Table (3.1) رقم جدول
  الجارية باألسعار اإلنفاق مكونات حسب الربعي اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات  

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY COMPONENTS OF EXPENDITURE AT CURRENT PRICES 

 Expenditure Components 2011** 2012** 

2013** 

 مكونات االنفاق **2013
Q1 Q2 Q3 Q4 

Household Consumption Expenditure 81,903 91,189 25,391 26,314 26,186 27,460 105,351 المعيشية لألسر االستهالكي اإلنفاق 

- Percent of Total GDP 13.4 13.4 13.8 15.1 14.5 14.9 14.6 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 11.3 .. .. .. .. 15.5 - نسبة التغير السنوي 

Government Final Consumption Expenditure 67,416 83,298 24,773 25,810 26,952 27,756 105,292  االستهالكي النهائي للحكومةاإلنفاق 

- Percent of Total GDP 11.0 12.2 13.4 14.8 15.0 15.1 14.6 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 23.6 .. .. .. .. 26.4 - نسبة التغير السنوي 

Gross Capital Formation
 (1)إجمالي التكوينات الرأسمالية 201,298 55,950 52,610 46,095 46,643 184,602 177,298 (1)

- Percent of Total GDP 29.0 27.1 25.3 26.4 29.2 30.4 27.8 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 4.1 .. .. .. .. 9.0 - نسبة التغير السنوي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 443,490 520,069 140,034 129,282 129,094 127,608 526,018  )فوب( –الصادرات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 72.6 76.5 75.9 74.0 71.7 69.2 72.7 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 17.3 .. .. .. .. 1.1 - نسبة التغير السنوي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 159,405 199,084 52,454 52,904 54,801 54,431 214,590  )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 26.1 29.3 28.4 30.3 30.4 29.5 29.7 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 24.9 .. .. .. .. 7.8 - نسبة التغير السنوي 

Gross Domestic product 610,702 680,074 184,387 174,597 180,041 184,344 723,369 الناتج المحلي اإلجمالي 

Percent Y-o-Y change .. 11.4 .. .. .. .. 6.4 نسبة التغير السنوي 
(1)

 Includes statistical discrepancy.       (1)اإلحصائي الفروقات تشمل الرأسمالية التكوينات اجمالي 
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  Table (3.2) رقم جدول
 الجارية باألسعار اإلنفاق مكونات حسب الربعي اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات  

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY COMPONENTS OF EXPENDITURE AT CURRENT PRICES 

 Expenditure Components 

2014** 

 مكونات االنفاق **2014
Q1 Q2 Q3 Q4 

Household Consumption Expenditure  28,930   29,251   29,392   30,888  118,461  المعيشية لألسر االستهالكي اإلنفاق 

- Percent of Total GDP 14.7  15.4  15.6  17.6  15.8  - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change 13.9  11.2  12.2  12.5  12.4  - نسبة التغير السنوي 

Government Final Consumption Expenditure 28,859 29,195 29,186 28,866 116,105 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 

- Percent of Total GDP 14.7 15.4 15.5 16.4 15.5 -  المحلي االجماليالنسبة المئوية من الناتج 

- Percent Y-o-Y change 16.5 13.1 8.3 4.0 10.3 - نسبة التغير السنوي 

Gross Capital Formation
 (1)إجمالي التكوينات الرأسمالية 238,635 60,104 61,799 59,195 57,576 (1)

- Percent of Total GDP 29.2 31.2 32.7 34.2 31.8 -  االجماليالنسبة المئوية من الناتج المحلي 

- Percent Y-o-Y change 23.4 28.3 17.5 7.4 18.5 - نسبة التغير السنوي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 140,895  129,993  127,691  111,854  510,433   )فوب( –الصادرات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 71.6  68.6  67.6  63.7  68.0  -  المئوية من الناتج المحلي االجماليالنسبة 

- Percent Y-o-Y change 0.6  0.5  (1.1) (12.3) (3.0) - نسبة التغير السنوي 

Imports (goods and services)-[F.O.B]  59,366   58,239   59,264   56,107  232,976   )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 30.2  30.8  31.4  32.0  31.0  - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change 13.2  10.1  8.1  3.1   8.6  - نسبة التغير السنوي 

Gross Domestic product 196,893  189,357  188,804  175,604  750,658  الناتج المحلي اإلجمالي 

Percent Y-o-Y change  6.8   8.5   4.9  (4.7)  3.8  نسبة التغير السنوي 
(1)

 Includes statistical discrepancy.       (1)اإلحصائي الفروقات تشمل الرأسمالية التكوينات اجمالي 
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  Table (3.3) رقم جدول
 الجارية باألسعار االنفاق مكونات حسب الربعي اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات  

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY COMPONENTS OF EXPENDITURE AT CURRENT PRICES 

 Expenditure Components 

2015* 

 مكونات االنفاق *2015
Q1 Q2 Q3 Q4 

Household Consumption Expenditure 32,141  32,502  32,907  34,130  131,681  المعيشية لألسر االستهالكي اإلنفاق 

- Percent of Total GDP 20.9  21.4  22.1  23.7  22.0  - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change 11.1  11.1  12.0  10.5  11.2  - نسبة التغير السنوي 

Government Final Consumption Expenditure 29,329 29,501 29,744 29,896 118,470 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 

- Percent of Total GDP 19.0 19.4 20.0 20.8 19.8 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change 1.6 1.1 1.9 3.6 2.0 - نسبة التغير السنوي 

Gross Capital Formation
 التكوينات الرأسماليةإجمالي  228,952 95,094 56,792 58,090 54,996 (1)

- Percent of Total GDP 35.7 38.2 38.1 41.0 38.2 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change (4.5) (1.8) (8.1) (1.7) (4.1) - نسبة التغير السنوي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 89,658  86,880  82,809  76,593  335,940   )فوب( –الصادرات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 58.2  57.1  55.6  53.2  56.1  - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change (36.4) (33.2) (35.1) (31.5)  (34.2) - نسبة التغير السنوي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 51,993  54,882  53,252  55,621  215,748   )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 33.7  36.1  35.7  38.6  36.0  - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change (12.4) (5.8) (10.1) (0.9)  (7.4) - نسبة التغير السنوي 

Gross Domestic product 154,131  152,092  148,999  144,072  599,295  الناتج المحلي اإلجمالي 

Percent Y-o-Y change  (21.7)  (19.7)  (21.1)  (18.0)  (20.2) نسبة التغير السنوي 
(1)

 Includes statistical discrepancy.       (1)اإلحصائي الفروقات تشمل الرأسمالية التكوينات اجمالي 
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  Table (3.4) رقم جدول
 (2013)اسعار  السنوي حسب مكونات االنفاق باألسعار الثابتةتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي  

ESTIMATES OF ANNUAL GROSS DOMESTIC PRODUCT BY COMPONENTS OF EXPENDITURE AT CONSTANT 2013 PRICES 

Expenditure Components 2011** 2012** 2013** 2014** 2015* مكونات االنفاق 

Household Consumption Expenditure 87,571 96,815 105,351 113,794 122,757 المعيشية لألسر االستهالكي اإلنفاق 

- Percent of Total GDP 13.2 14.0 14.6 15.1 15.8 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 10.6 8.8 8.0 7.9 - نسبة التغير السنوي 

Government Final Consumption Expenditure 76,419 84,820 105,292 114,626 115,923 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 

- Percent of Total GDP 11.5 12.2 14.6 15.2 14.9 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 11.0 24.1 8.9 1.1 - نسبة التغير السنوي 

Gross Capital Formation
 (1)إجمالي التكوينات الرأسمالية 226,850 224,000 298 ,201 189,261 192,941 (1)

- Percent of Total GDP 29.2 27.3 27.8 29.8 29.1 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. -1.9 6.4 11.3 1.3 - نسبة التغير السنوي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 467,299 519,341 526,018 528,127 520,774  )فوب( –الصادرات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 70.6 75.0 72.7 70.2 66.9 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 11.1 1.3 0.4 -1.4 - نسبة التغير السنوي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 162,435 197,423 214,590 228,396 207,445  )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

- Percent of Total GDP 24.5 28.5 29.7 30.4 26.6 - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

- Percent Y-o-Y change .. 21.5 8.7 6.4 -9.2 - نسبة التغير السنوي 

Gross Domestic product  661,794   692,814   723,369   752,151   778,860  الناتج المحلي اإلجمالي 

Percent Y-o-Y change  4.7 4.4 4.0 3.6 نسبة التغير السنوي 
(1)

 Includes statistical discrepancy.      (1)اإلحصائي الفروقات تشمل الرأسمالية التكوينات اجمالي 

 

Notes: 
i. Numbers in tables may not add to totals due to rounding. 

ii. Percent change are based on numbers prior to rounding. 

 :مالحظات 

i. .عند جمع القيم الواردة قي أعمدة الجدول لن تساوي المجموع بسبب التقريب 
ii.  تقريب معد النمو على أساس أقرب قيمة عشرية.تم 

 


