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 التقديرات الربعية للناتج احمللي اإلمجالي

 فاقـــنات االــادي ومكونــاط االقتصــب النشــحس

 لالقتصاد القطري

    2016 الثانيالربع 

October 12
th

 2016 اكتوبر 12  2016 ,

 

The Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) 

have released the preliminary estimates of Gross Domestic 

Product (GDP) at current and constant prices for the Second 

Quarter (Q2) of 2016. GDP by economic activities and by 

components of expenditure are given in this release. The 

estimates have been produced by using the data collected 

through the Quarterly Economic Indicator Survey and from other 

source agencies. 

قديرات األولية للناتج احمللي أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء الت 

اإلمجالي حسب النشاط االقتصادي بكل  ملا األالعار الثابتلة  واألالعار      

.وقلد   ارالاق مكونلات النلاتج احملللي      2016لسلنة   لثلاني اجلارية  للربع ا

االمجالي حسب عناصر االنفاق يف نفس البيان و  إعلداد ذل ا التقلديرات    

ل املسل  الربعلي للمرالرات االقتصلادية     بناًء على البيانات املتاحة ما خلال 

 باإلضااة إىل البيانات الواردة ما السجالت اإلدارية ألجهزة وجهات خمتلفة.

GDP at current and constant prices for the last five quarters are 

given in this report. Nominal GDP estimates by components of 

expenditure are also provided. Revised estimates for Q1 2016 

have been produced based on the availability of new and updated 

data from the sources. Classification of economic activities 

follows the International Standard Industrial Classification (ISIC 

Rev.4). 

 

باألاعار اجلارية والثابتة احمللي االمجالي  الناتجتقديرات  يتضما التقرير   

ايضا  تقديرات الناتج احمللي االمجالي االمسي   توأعطي .آلخر مخسة ارباع

 2016 تقديرات الربع االول لعام مراجعة  متت  .االنفاق عناصر حسب

 كما  وان .ما املصادر  وبيانات حمدثة, بيانات جديدةتواار اعتمادا على 

 املوحد الدولي الصناعي التصنيف يتبع االقتصادية لألنشطة تصنيفال

 .( الرابع  التنقي )
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HIGHLIGHTS  عناوين رئيسية 

 Real GDP (GDP at constant prices, 2013=100) growth is 2.0% 

in the Q2, 2016 over Q2, 2015 GDP estimate. 

   احمللي باألاعار الثابتة لسنة الناتج احمللى اإلمجالي احلقيقي )الناتج

مقارنة  2016 لثاني% خالل  الربع ا2.0( منا  بنسبة 100=2013االااس 

 (. 2015لعام  لثانيابتقديرات الربع املماث  للعام السابق )الربع 

 Mining and Quarrying activities shows a decline in Q2, 2016 

by 1.2% (in real terms) compared to Q2 2015. 

  يف الربع  اخنفضتشم  البرتول والغاز  -قطاع التعديا وااتغالل احملاجر

 لعام الثاني الربع)% مقارنة بتقديرات الربع املماث  1.2بنسبة  الثاني 

2015 .) 

 Non-Mining and Quarrying activities real growth in Q2, 2016 is 

5.5% (Y-o-Y). 

  منا منو   التعديا وااتغالل احملاجر()غري قطاع األنشطة غري النفطية

 .) على اااس انوي( %5.5بنسبة  2016يف الربع الثاني   حقيقي
 

 2015 لثانيمقاب  الربع ا 2016 لثاني( الربع ا2013الناتج احمللي االمجالي الربعي باالاعار الثابتة )ااعار 

GDP at constant 2013 prices, Q2 2016 against Q2 2015 
(in billon QR, 2013=100)  , (100=2013)بامليار ريال قطري 
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1. Nominal & Real GDP Estimates by Economic 

Activity 

تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي واحلقيقي حسب النشاط  .1 

 االقتصادي 

The quarterly GDP at current prices in the Q2 of 2016 is 

estimated at QR 135.37 billion. This represents a decrease of 

11.0% compared to the estimate of Q2 of 2015 placed at QR 

152.09 billion. When compared to previous quarter (Q1 of 

2016) revised estimate of QR 131.79 billion, an increase of 

2.7% is noticed, reflecting a recovery in oil and gas 

international prices in to the previous quarter (Q1 of 2016) 

  135.37بلغت تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي باألاعار اجلارية حوالي 

لعام  الثانيمقارنًة بتقديرات الربع  2016ما عام  لثانيمليار ر.ق  يف الربع ا

%. 11.0مليار ر.ق  حمققًا ب لك اخنفاضا نسبته   152.09البالغة  2015

لعام  ولبق )الربع االوباملقارنة مع التقديرات اليت   مراجعتها للربع السا

مليار ر.ق  اقد حقق الناتج احمللي اإلمجالي    131.79( و البالغة 2016

 العاملية األاعار يف انتعااا يعكس مما %.2.7 زيادة ملحوظة بنسبة 

 الربع) السابق مقارنة للربع  2016 عام ما الثاني الربع يف والغاز للنفط

 ( 2016 لعام االول

 

The quarterly GDP in the Q2 of 2016, at constant 2013 prices 

(QR 197.83 billion) shows a growth of 2.0% compared to the 

estimate of Q2 of 2015 (QR 193.88 billion). However, 

compared to the previous quarter (Q1 of 2016) revised 

estimate of QR 192.97 billion, an increase of 2.5% is noticed.  

It is to be noted that Q1 2016 year-on-year growth rate for 

quarterly GDP at constant 2013 prices has been revised 

upwards to 1.4%, from 1.1% released previously.  

  

كما بلغت تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي باألاعار الثابتة 

 2016ما عام  الثانيمليار ر.ق  يف الربع   197.83( حوالي 2013=100)

مليار ر.ق    193.88البالغة  2015لعام  الثانيمقارنًة بتقديرات الربع 

تها % . و باملقارنة مع التقديرات اليت متت مراجع2.0حمققًا ب لك منوًا بلغ 

كانت مليار ر.ق     192.97( البالغة 2016لعام  االولللربع السابق )الربع 

وما اجلدير مالحظة ان معدل منو الربع  %.2.5 بنسبة زيادة ملحوظة ذناك

 الثابتة لسنة باألاعار الربعي اإلمجالي احمللي للناتج 2016االول  لعام 

ال ي     %1.1ما%1.4متت مراجعته وارتفع إىل  (100 - 2013) األااس

 إصدارا اابقا. 
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1.1 Mining and Quarrying (ISIC Rev.4, section B)   1.1(باء القسم  الرابع التنقيح)التعدين واستغالل احملاجر 

The nominal Gross Value Added (GVA) estimate of this sector 

in the Q2, 2016 has been QR 40.29 billion, showing a decline 

of 34.0% over the estimate of Q2, 2015, placed at QR 61.05 

billion. Compared to the previous quarter (Q1 of 2016) revised 

estimate, there has been a rise of 6.5% in the GVA of this 

sector.  

  40.29حوالي القطاع   هل ا بلغت تقديرات القيمة املضااة باألاعار اجلارية 

مسجلة ب لك اخنفاًضا بلغ قدرا .) 2016لعام الثاني الربع (يف ق.ر مليار

مليار   61.05واليت بلغت  2015لعام  الثاني % مقارنًة بتقديرات الربع34.0

 االول ر.ق وباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق )الربع

يف القيمة املضااة  6.5 سبتهات نبلغزيادة  كانت ذنالك (2016لعام 

 االمجالية هل ا القطاع.

The real GVA of this sector in the Q2, 2016 (QR 99.51 billion), 

shows a decrease of 1.2% over the estimate of Q2, 2015 (QR 

100.72 billion). However, compared to the previous quarter (Q1 

of 2016) revised estimate, there has been an increase of 3.4% 

in the GVA of this sector. 

مليار ر.ق   99.51كما بلغت تقديرات القيمة املضااة باألاعار الثابتة  

 ٪1.2بنسبة  خنفاضالتسج  ا 2016لعام  الثاني هل ا القطاع يف الربع

مليار ر.ق.  100.72واليت بلغت  2015لعام  الثاني الربع بتقديرات مقارنة

لعام  االولوباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق )الربع 

% يف القيمة املضااة االمجالية هل ا 3.4بنسبة زيادة.( كان ذنالك 2016

 القطاع .

The drop in the international price of crude oil and related 

goods has led to a sharp Y-o-Y decline in nominal GVA of this 

sector as it had happened in previous quarters of 2015 and 

2016; however, oil and gas international prices have recovered 

in Q2 2016 compared to Q1 2016, leading to the Q-o-Q 

increase in the nominal GVA of the Mining and quarrying 

sector. 

الصلة  ذات واملنتجات للنفط الدولية األاعار مستويات اخنفاض وقد ادى 

 هل ا االمجالية املضااة القيمة يف حاد اخنفاض حدوث إىل يف ذ ا الربع

 .2016وعام  2015حدثت يف االرباع السابقة ما عام  القطاع. واليت

 لعام يالثان الربع ومع ذلك, اقد انتعش النفط والغاز باألاعار العاملية يف

, مما أدى إىل زيادة انوية للتعديا 2016مقارنة مع الربع االول  2016

 احملاجر. وااتغالل
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1.2 Non-Mining and Quarrying  1.2غري التعدين واستغالل احملاجر 

The nominal GVA estimate of these sectors in the Q2, 2016 

has been placed at QR 95.08 billion, which shows an increase 

of 4.4% over the estimate of Q2, 2015 (QR 91.04 billion). 

Compared to the previous quarter (Q1 of 2016) revised 

estimate, an increase of 1.2% has been recorded. 

 الثانيبلغت تقديرات القيمة املضااة باألاعار اجلارية هل ا القطاع يف الربع  

مقارنة   ٪4.4مليار ر.ق بزيادة بلغت   95.08ما قيمته  2016ا عام م

مليار ر.ق,  91.04واليت بلغت قيمتها  2015ما عام  الثانيبتقديرات الربع 

لعام  االول وباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق )الربع

 %.1.2زيادة مسجلة بنسبة حتققت ( اقد 2016

The real GVA of these sectors in Q2, 2016, totaled QR 98.33 

billion, which shows a growth of 5.5% over the corresponding 

quarter (Q2, 2015) GVA estimate, QR 93.16 billion. However, 

compared to the previous quarter (Q1 of 2016) revised 

estimate, there has been an increase of 1.6% in the GVA of 

this sector. 

كما بلغت تقديرات القيمة املضااة باألاعار الثابتة هل ا القطاع يف الربع  

 ٪5.5مليار ر.ق و بنسبة منو بلغت  98.33ما قيمته  2016ما عام  الثاني

  93.16واليت بلغت قيمتها  2015ما عام  الثانيمقارنة  بتقديرات الربع 

للربع السابق )الربع  مليار ر.ق.  وباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها

% يف القيمة املضااة 1.6 بنسبة رتفاعاا ( كان ذناك2016 لعام االول

 االمجالية هل ا القطاع .

The (Y-o-Y) growth in the Q2, 2016 is mainly due to the 
increases seen in construction, transportation, financial 
services, and real estate activities. 

اىل  2016لعام  الثانييف الربع  )على اااس انوي( ويعود النمو املرتفع 

واالنشطة  والنق  واخلدمات املالية. التشييد ارتفاع واض  يف نشاط

 العقارية.

Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q2 2015 to Q2 2016 are given in the 

Tables 1 and 2 of this publication. An analysis by major 

industry group, for the non-mining sector comparing the 

performance in Q2 of 2016 with the corresponding quarter in 

2015 (Q2, Year-on-Year basis) and with first quarter (Q1, 

Quarter-on-Quarter basis) of 2016 is given in the following 

paragraphs. 

تتوار تفاصي  تقديرات القيمة املضااة على مستوى األنشطة االقتصادية  

( للربع .الرابع التنقي )  املوحد الدولي الصناعي التصنيف حسب القطاعية

( 2( و )1يف اجلدولني رقم ) 2016 الثانيوالربع  2015ما عام  الثاني
ة املدرجني ضما البيان الصحفي وايما يلي حتلي  للمجاميع الرئيسي

ارن األداء يق .لقطاع غري التعديا وااتغالل احملاجر و لألنشطة االقتصادية

الربع الثاني  )  2015 مع الربع املقاب  له ما عام   2016لعام    الثانييف الربع 

على اااس الربع االول  ) 2016 لعام الربع االولومع  على اااس انوي (

 ربعي( يف الفقرات التالية .
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1.2.1. Manufacturing (ISIC Rev.4, section C)  1.2.1( جيم  القسم  الرابع التنقيح) الصناعة التحويلية 

The nominal GVA of manufacturing sector in Q2 of 2016 is 

estimated at QR 12.54 billion showing a decrease of 20.3% 

over the estimate of corresponding quarter (Q2) of 2015 (QR 

15.73 billion). Compared to the previous quarter (Q1 of 2016) 

revised estimate, there has been an increase of 8.9%. 

بلغت تقديرات القيمة املضااة اإلمجالية باألاعار اجلارية لنشاط الصناعة  

ب لك مسجًلا  2016ما عام  لثانيمليار ر.ق يف الربع    12.54التحويلية 

% مقارنة بالفرتة نفسها ما السنة السابقة )الربع 20.3اخنفاضا  بنسبة 

مليار ر.ق . و باملقارنة مع   15.73( واليت ُقدرت بقيمة 2015لعام   الثاني

 ت( كان2016 لعام االول الربعالتقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق )

 %.8.9 زيادة بنسبةذنالك 

The real GVA of this sector is estimated at QR 19.50 billion in 

Q2, 2016 showing a drop of 4.4% over the estimate of 

corresponding quarter (Q2) of 2015 (QR 20.40 billion). 

However, compared to the previous quarter (Q1 of 2016) 

revised GVA of this sector, there has been an increase of 

1.3%.  

وتشري تقديرات القيمة املضااة اإلمجالية  لنشاط  الصناعة التحويلية   

مليار    19.50% و بقيمة بلغت 4.4بنسبة  اخنفاض باألاعار الثابتة إىل

واليت  2015ذاتها ما انة  مقارنة بالفرتة 2016ما عام  الثانير.ق يف الربع 

ليت متت مراجعتها مليار ر.ق. وباملقارنة مع التقديرات ا 20.40قدرت بقيمة 

% يف 1.3 ارتفاعا بنسبة( كان ذنالك 2016 لعام االول الربعللربع السابق )

 القيمة املضااة االمجالية هل ا القطاع .

The drop (Y-o-Y) in the nominal estimates is mainly due to 

falling international prices, while the drop in real terms is 

mainly explained by the decline in the production of basic 

chemicals and the manufacturing of plastics. 

يف القيم االمسية إىل اخنفاض االاعار  ) السنوي ( االخنفاض ويفسر 

 إىل اخنفاض إنتاج ويفسر االخنفاض يف القيم احلقيقية االعاملية. كم

 البالاتيك. وصناعة األاااية الكيميائية املواد

1.2.2. Construction (ISIC Rev.4, section F)  1.2.2 ( واو القسم  الرابع التنقيح) التشييد 

The nominal GVA estimate of the construction placed at QR 

16.27 billion in Q2, 2016 shows an increase of 16.2% when 

compared to the estimate of corresponding quarter of 2015 

(QR 14.01 billion). However, compared to the previous quarter 

(Q1 of 2016) estimate, an increase of 0.8% is noticed.  

قيمة   2016 عام ما الثاني الربع التشييد باألاعار اجلارية يفقطاع اج   

مقارنة بالربع  %16.2بلغت  زيادةمليار ر.ق بنسبة   16.27مضااة بلغت 

الربع السابق بمليار ر.ق ومقارنة   14.01بقيمة بلغت  2015ما عام  الثاني

 %.0.8 ابلغت نسبته زيادة تلوحظ(.2016 لعام االول الربع)
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The real GVA of the construction sector placed at QR 15.55 

billion in Q2, 2016 shows a growth of 15.7% when compared to 

the GVA of corresponding quarter of 2015 (QR 13.44 billion). 

Compared to the previous quarter (Q1 of 2016), there has 

been a drop of 2.8% in the GVA of this sector. 

قيمة  2016ما عام  الثانيالتشييد باألاعار الثابتة يف الربع  قطاعواج   

% عند مقارنتها 15.7ليار ر.ق بنسبة منو بلغت م  15.55مضااة بلغت 

مليار ر.ق وعند مقارنتها بالربع  13.44واليت قدرت  2015لعام  الثاني بالربع

% يف 2.8بنسبة  اخنفاض( كان ذنالك 2016 لعام االول الربعالسابق )

 القيمة املضااة االمجالية هل ا القطاع .

1.2.3. Wholesale and Retail Trade (ISIC Rev.4, section G) 
 ( زاي القسم الرابع  التنقيح) جتارة اجلملة والتجزئة 1.2.3 

The nominal GVA of this group is estimated at QR 12.71 billion 

in Q2 of 2016 registering an increase of 5.2% over the 

estimate of corresponding quarter of 2015 (QR 12.08 billion). 

Compared to the previous quarter (Q1 of 2016) estimates, 

there has been a decrease of 1.9%. 

حوالي   ا امجمموعةاجلت تقديرات القيمة املضااة اإلمجالية االمسية هل 

مسجلًة ب لك زيادة قدرذا  2016ما عام  الثانيمليار ر.ق يف الربع   12.71

( بقيمة 2015ما عام  الثانيعام السابق )الربع % عا الفرتة نفسها ما ال5.2

 لعام االول الربع) السابق الربع و مقارنة مع تقديرات مليار ر.ق, 12.08بلغت 

 %.1.9بنسبة بلغت خنفاضا ( اج  ا2016

The real GVA of the wholesale and retail trade sector is 

estimated at QR 12.15 billion in Q2 of 2016 registering a 

growth of 4.3% over the corresponding quarter of 2015 (QR 

11.65 billion). Compared to the previous quarter (Q1 of 2016), 

the GVA of this sector has decreased by 2.3%.  

كما اجلت تقديرات القيمة املضااة اإلمجالية احلقيقية لقطاع جتارة  

ما عام  الثانيمليار ر.ق يف الربع   12.15قيمة بلغت  زئةتجوالاجلملة 

بقيمة  2015% عا الفرتة ذاتها ما انة 4.3و بنسبة منو قدرذا  2016

( 2016 لعام االول الربعمليار ر.ق. وباملقارنة مع الربع السابق )  11.65بلغت 

% يف القيمة املضااة االمجالية هل ا 2.3بنسبة  اخنفاضا كان ذنالك

 اع.القط
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1.2.4. Transport and Storage (ISIC Rev.4, section H) 
 ( حاء القسم  الرابع التنقيح) التخزينالنقل و 1.2.4 

This sector generated a nominal value added of QR 4.36 billion 

in Q2, 2016 against QR 4.12 billion in Q2, 2015 showing a rise 

of 5.9%. Compared to the previous quarter, Q1 of 2016, a 

decrease of 4.0% in the GVA estimate has been noticed in this 

group. 

  4.36بلغت  2016لعام  الثانيحقق ذ ا القطاع قيمة مضااة امسية للربع  

واليت بلغت قيمتها  2015ما عام  الثانيمليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع 

% ومقارنة بالربع السابق 5.9ر.ق بنسبة زيادة قدرت حبوالي  مليار   4.12

% يف 4.0 نسبته بلغت اخنفاض(. كان ذنالك 2016 لعام االول الربع)

 ا امجمموعةالقيمة املضااة االمجالية هل 

This sector generated a real value added of QR 4.33 billion in 

Q2, 2016 against QR 3.99 billion estimated in Q2, 2015, 

showing a Y-o-Y growth of 8.3%. However, compared to the 

previous quarter (Q1 of 2016) estimates, the GVA estimate has 

decreased by 3.6%. 

بلغت  2016لعام  الثانيحقق ذ ا القطاع  قيمة مضااة حقيقية للربع  

( 2015ما عام  لثانيابع املماث  )الربع مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الر  4.33

حمققا ب لك منو انوي بلغ حوالي  مليار ر.ق  3.99واليت قدرت  بقيمة 

(. كان ذنالك 2016 لعام االول الربع% ومقارنة بالربع السابق )8.3

 %.3.6بلغ نسبته  اخنفاض يف القيمة املضااة االمجالية 

1.2.5. Financial and Insurance Activities (ISIC Rev.4, 

section K)  

 ( كاف القسم  الرابع  التنقيح) التأمني وأنشطة املالية األنشطة . 1.2.5 

The nominal GVA of this group of economic activities is 

estimated at QR 13.21 billion in Q2 of 2016, showing an 

increase of 8.2% when compared to the corresponding quarter 

in 2015 (QR 12.21 billion). However, compared to the previous 

quarter (Q1 of 2016), a decrease of 3.1% in the GVA estimate 

has been recorded in this group. 

هل ا امجمموعة ما االنشطة االقتصادية بلغت  القيمة املضااة االمسية 

بزيادة تقدر   2016ما عام  الثاني ليار ر.ق يف الربعم 13.21قيمتها حوالي 

 الثاني السنة املاضية )الربع مايف الربع املماث   عند مقارنتها% 8.2حبوالي 

مليار ر.ق, وباملقارنة بالربع  12.21( والبالغ قيمته حوالي2015ما عام 

% يف 3.1بنسبة  اخنفاض(.كانت ذنالك 2016 لعام االول الربعالسابق )

 .يمة املضااة االمجالية هل ا امجمموعةالق
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The real GVA of this group of economic activities is estimated 

at QR 13.26 billion in Q2 of 2016, showing a growth of 8.8% 

when compared to the corresponding quarter of 2015 (QR 

12.19 billion). However, the GVA level of this quarter has 

increased 9.8% when compared to the revised estimate of 

previous quarter. 

كما بلغت القيمة املضااة احلقيقية هل ا امجمموعة ما االنشطة  

. ومبعدل 2016 عام ما الثاني الربع يفمليار ر.ق   13.26االقتصادية حوالي 

( و 2015ما عام  الثانياملماث  )الربع % مقارنة بالربع 8.8منو قدر حبوالي 

قيمة املضااة االمجالية يف ال تمليار ر.ق .كما اجل 12.19البالغ قيمته 

% عند مقارنته بالتقديرات املراجعة 9.8 بلغت نسبته  ارتفاعا ذ ا الربع

 .( 2016 لعام االول الربعللربع السابق )

1.2.6. General Government Activities (Memorandum 

item) 

 (عنصر توضيحيانشطة احلكومة العامة ) 1.2.6 

The nominal GVA contribution of the General Government 

Activities which includes the provision of Public administration 

(O), Education (P), Human health (Q), and Recreation and 

other services (R+S), is estimated at QR 18.00 billion in Q2 of 

2016, which is 9.3% higher than the estimate of Q2 of 2015 

(QR 16.48 billion). 

واليت  ألنشطة احلكومة العامةقدرت مساذمة القيمة املضااة االمسية  

تواري اخلدمات الصحية  و( عني) والتعليم الدارة العامة )اني(ا تشتم 

مليار   18.00األخرى حبوالي  )صاد + قاف( واخلدمات املتنوعة اء()ا العامة

عا اعلى  %  9.3 نسبته ت, مبعدل بلغ2016ما عام  الثانير.ق. يف الربع 

( وال ي بلغت 2015ما عام  الثانيالربع املماث  يف السنة املاضية )الربع 

 مليار ر.ق .   16.48قيمته حوالي 

The real GVA contribution of the General Government 

Activities is estimated at QR 17.35 billion in Q2 of 2016, which 

is 7.8 higher than the estimate of Q2 of 2015 (QR 16.09 

billion).  

 

 ألنشطة احلكومة العامةوقدرت مساذمة القيمة املضااة احلقيقية  

,  مبعدل منو بلغ 2016ما عام  نيالثامليار ر. ق يف الربع   17.35حبوالي 

وال ي بلغت قيمته املضااة  2015ما عام  الثانيعا الربع اعلى  %  7.8

 مليار ر.ق.  16.09حوالي 
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 (التغري السنوينسبة  )  2016 الثاني( الربع 2013الثابتة )ااعار  باألاعارالناتج احمللي االمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي 

GDP by Economic Activity, at constant 2013 prices, Q2 2016 (in %, Y-o-Y) 
 

GDP Gross Domestic Product الناتج احمللي االمجالي 

 

 
Duties Import duties راوم االاترياد 

FISIM 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 اخلدمات املالية املقااة بصورة غري مباارة

T 

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

أنشطة اأُلَار املعيشية اليت تستخدم أارادًا؛ وأنشطة اأُلَار 

املعيشية يف إنتاج الع وخدمات غري مميَّزة الاتعماهلا 

 اخلاص

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

 الفنون والرتايه والتسلية,أنشطة اخلدمات األخرى

Q Human health and social work activities األنشطة يف جمال صحة اإلنسان والعم  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 املهنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

L Real estate activities األنشطة العقارية 

K Financial and insurance activities األنشطة املالية وأنشطة التأمني 

J Information and communication املعلومات واالتصاالت 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

H Transportation and storage النق  والتخزيا 

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

جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات احملركات 

 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 اهلواء , إمدادات 

 املياا وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعاجلتها

C Manufacturing الصناعة التحويلية 

B Mining and quarrying التعديا وااتغالل احملاجر 

A Agriculture, forestry and fishing الزراعة واحلراجة وصيد األمساك 

 9.5  
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 4.3  
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2.  Nominal GDP Estimates by Components of 

Expenditure 

 تقديرات الناتج احمللي االمجالي االمسي حسب مكونات االنفاق  .2 

The estimates of the expenditure components of GDP namely: 

Household Final Consumption Expenditure (HFCE), 

Government Final Consumption Expenditure (GFCE), Gross 

Capital Formation (GCF), Exports of Goods and Services 

(F.O.B), and Imports of Goods and Services (F.O.B) for the 

Q2, 2016 along with the revised estimates for Q2, 2015 (for Y-

o-Y comparison) and Q1, 2016 (for Q-o-Q comparison) are 

shown in the following paragraphs. Table (3) may also be 

referred. 

اوف يعرض ذ ا القسم  عناصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي مع مسمياتها:  

ي النهائي االنفاق االاتهالكي النهائي لألار املعيشية واالنفاق االاتهالك

للحكومة  و إمجالي التكوينات الرأمسالية والصادرات ما السلع واخلدمات 

اوب(, والواردات ما السلع واخلدمات  -)تسليم البضاعة على ظهر السفينة 

مع  2016عام   الثاني اوب ( الربع -)تسليم البضاعة على ظهر السفينة 

على  2015لعام  الثانيربع لربع املماث  له الالتقديرات اليت متت مراجعتها ل

( ) أااس ربعي (  وايتم 2016 لعام االول الربع)أااس انوي(,و الربع السابق )

  (3عرضها يف الفقرات التالية كما ايعرض يف اجلدول رقم )

 

 2015اني الث مقاب  الربع 2016 الثانيالربع   ر.ق( ارتقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )ملي

Expenditure components of nominal GDP (in Bn QR). Q2 2016 against Q2 2015 
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 الواردات من السلع والخدمات

Q2 -2015 
  2015الربع الثاني 

Q2 -2016 
2016الربع الثاني   
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2.1. Household Final Consumption Expenditure 

(HFCE) 

 
  االنفاق االستهالكي النهائي لألسر املعيشية 2.1 

The Household Final Consumption Expenditure (HFCE) in Q2, 

2016 has been placed at QR 35.45 billion as against QR 

32.50 billion estimated in Q2, 2015, showing an increase of 

9.1%. Rising population and the price rise of consumer items 

in the country have led to this rise.  

The share of HFCE in the nominal GDP, in Q2, 2016 is 

estimated at 26.2%. The corresponding figures for Q2, 2015 

and Q1, 2016 are 21.4% and 26.7% respectively. 

 2016ما عام  الثانيتقدر نفقات االاتهالك النهائي لألار املعيشية يف الربع  

مليار ريال قطري يف الربع  32.50 مليار ريال قطري مقاب .  35.45حبوالي 

%. ويعزى ذ ا النمو إىل ارتفاع عدد 9.1, بزيادة قدرذا 2015لعام  الثاني

 .السكان وارتفاع أاعار املواد االاتهالكية يف البالد

وتقدر نسبة مساذمة  نفقات االاتهالك النهائي لألار املعيشية ما الناتج 

املقاب   %. ويف26.2بنسبة  2016 الثانياحمللي االمجالي االمسي يف الربع 

% 21.4 (2016 لعام االول الربع )و2015لعام  الثانييف الربع بلغت النسبة 

 .%على التوالي26.7و

2.2. Government Final Consumption Expenditure 

(GFCE) 

 
 االنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 2.2 

The Government Final Consumption Expenditure (GFCE) for 

Q2, 2016 has been estimated at QR 32.24 billion as against 

QR 29.50 billion recorded in Q2 of 2015, showing a Y-o-Y rise 

of 9.3%.  

The percentage share of GFCE in nominal GDP during Q2, 

2016 has been estimated at 23.8%. The corresponding shares 

for Q2, 2015 and Q1, 2016 have been 19.4% and 24.1% 

respectively. 

 

ما  2016ما عام  الثانيقدرت نفقات االاتهالك النهائي للحكومة يف الربع  

مليار ريال قطري يف الربع   29.50مليار ريال قطري مقاب   32.24قيمته 

 .٪9.3, مما يظهر  زيادة انوية بنسبة  2015ما عام  الثاني

نهائي للحكومة ما الناتج وقدرت النسبة املئوية  لإلنفاق االاتهالكي ال

, ويف %.23.8 ما نسبته 2016لعام  الثانياحمللي اإلمجالي االمسي خالل الربع 

( 2016 لعام االول الربعو) 2015لعام  الثاني املقاب  كانت النسبة  يف الربع

 .% على التوالي24.1% و 19.4
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1.1. Gross Capital Formation (GCF)  
 ليةإمجالي التكوينات الرأمسا 2.3 

The Gross Capital Formation (GCF) has been estimated at 

QR 60.87 billion in Q2 of 2016 as against QR 58.09 billion in 

Q2, 2015, showing an increase of 4.8% . 

مليار ريال قطري يف    60.87  تقدير إمجالي التكويا الرأمسالي  حبوالي  

لعام  الثانيمليار ريال قطري يف الربع  58.09مقاب  2016لعام ل الثاني الربع

 % 4.8 زيادة بنسبة, مسجاًل ب لك 2015

The percentage share of GCF in nominal GDP during Q2, 

2016 has been estimated at 45.0%. The corresponding shares 

for Q2, 2015 and Q1, 2016 have been 38.2% and 45.0% 

respectively. 

كما ُقّدرت نسبة مساذمة التكوينات الرأمسالية ما الناتج احمللي اإلمجالي  

% ويف املقاب  كانت 45.0ما نسبته  2016لعام  الثاني االمسي خالل الربع

% على 45.0% و38.2 لعام االول الربع و2015 لعام  الثانيالنسبة يف الربع 

 .التوالي

1.2. Exports of Goods and Services Including Re-

exports 

 
  الصادرات من السلع واخلدمات مبا يف ذلك إعادة التصدير2.4 

The total value of exports (f.o.b.) from the country has been 

estimated at QR 63.66 billion in Q2 of 2016 as against QR 

86.88 billion in Q2, 2015, showing a decline of 26.7%. This Y-

o-Y fall in the value of exports during Q2, 2016 is noticed 

mainly in mineral fuels, lubricants and related materials and it 

is related to the drop in the international prices of oil and gas. 

مليار   63.66 حوالي 2016لعام  الثاني بلغ إمجالي الصادرات )اوب( يف الربع 

, 2015لعام   الثانيمليار ريال قطري يف الربع  86.88ريال قطري مقاب  

 يف انوي أااس على االخنفاض ذ ا. ٪26.7مسجاًل ب لك اخنفاضا  قدرا 

يالحظ بشك  رئيسي يف  2016لعام  الثاني للربع الصادرات قيمة إمجالي

الصلة واليت تأثرت  صادرات الوقود املعدني ومواد التشحيم واملنتجات ذات

 .باخنفاض االاعار العاملية للنفط والغاز 

The percentage share of exports in nominal GDP during Q2, 

2016 has been estimated at 47.0%. The corresponding shares 

for Q2, 2015 and Q1, 2016 exports in GDP have been 57.1% 

and 49.1% respectively. 

 

وقد قدرت النسبة املئوية للصادرات ما الناتج احمللي اإلمجالي االمسي خالل  

الصادرات  كانت نسبة% , وباملقاب  47.0ما نسبته  2016لعام  الثانيالربع 

 لعام االول الربع) و 2015لعام  الثاني الربع ما الناتج احمللي االمجالي  يف

 .% على التوالي49.1% و 57.1 (2016
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1.3. Imports of Goods and Services  
 الواردات من السلع واخلدمات2.5 

The total value of imports (f.o.b.) in the country has been 

estimated at QR 56.85 billion in Q2 of 2016 as against QR 

54.88 billion recorded in Q2, 2015, showing an Y-o-Y increase 

of 3.6%. The Q2, 2016 Y-o-Y increase in the imports is seen 

mainly in the imports of goods.  

( حوالي 2016لعام  الثانيبلغت القيمة اإلمجالية للواردات )اوب( يف )الربع  

لعام  الثانيمليار ريال قطري يف الربع  54.88مليار ريال قطري مقاب      56.85

)على أااس انوي ا الزيادة ب ذ % و اب 3.6ا قدرذ ةانوي زيادةب, 2015

  .بضائعنسبة الواردات ما ال زيادة(  ذو  2016لعام  الثاني للواردات يف الربع

The percentage share of imports in nominal GDP during Q2, 

2016 has been estimated at 42.0%. The corresponding shares 

for Q2, 2015 and Q1, 2016 have been 36.1% and 44.9% 

respectively. 

 الثانيو قدرت نسبة الواردات إىل الناتج احمللي االمجالي االمسي خالل الربع  

لعام  الثاني% , ويف املقاب  كانت النسبة يف الربع 42.0حبوالي  2016لعام  

 .% على التوالي44.9%  و36.1( 2016 لعام االول الربعو) 2015
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Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
النهائي لألسر 

 المعيشية 
26.2%  

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

23.8%  

Gross capital 
formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 
45.0%  

Exports - 
Imports 

الواردات-الصادرات  
5.0%  

Q2, 2016 

Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
النهائي لألسر 

 المعيشية 
21.4%  

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

19.4%  

Gross capital 
formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 
38.2%  

Exports - 
Imports 

الواردات-الصادرات  
21.0%  

Q2, 2015 

2016 الثانيوالربع 2015الثاني  تج احمللي اإلمجالي االمسي حسب مكونات االنفاق للربعالنسبة املئوية للنا  

Expenditure components of nominal GDP, in % of GDP. Q2 2015 and Q2 2016. 
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 Table (1)  (1)جدول رقم 

 قتصادي باألاعار  اجلارية حسب النشاط اال الربعي تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي

 2016 الثانيالربع 

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q2 2016 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2015 2016 

Q2 2016  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 

التصني

ف املنق  

4 

Q2 Q3 Q4 Q1* Q2** Q-o-Q Y-o-Y 

A Agriculture, forestry and fishing 237 246 249 244 258 5.6 9.0 الف الزراعة واحلراجة وصيد األمساك 

B Mining and quarrying 61,051 56,209 49,519 37,836 40,287 6.5 (34.0) باء التعديا وااتغالل احملاجر 

C Manufacturing 15,729 15,070 13,172 11,515 12,543 8.9 (20.3) جيم الصناعة التحويلية 

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

925 1,029 827 752 953 26.6 3.0 

 كييف اهلواء ,إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وت

إمدادات املياا وأنشطة الصرف وإدارة النفايات 

 ومعاجلتها

 دال +ذاء

F Construction 14,010 14,566 14,923 16,143 16,274 0.8 16.2 واو التشييد 

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

12,083 13,894 14,472 12,963 12,711 (1.9) 5.2 
جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات 

 احملركات والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,122 4,306 4,329 4,547 4,364 (4.0) 5.9 حاء النق  والتخزيا 

I Accommodation and food service activities 1,710 1,827 1,898 1,652 1,635 (1.0) (4.4) طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

J Information and communication 2,310 2,573 2,415 2,434 2,344 (3.7) 1.5 ياء املعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 12,205 11,279 13,268 13,627 13,210 (3.1) 8.2 كاف األنشطة املالية وأنشطة التأمني 

L Real estate activities 9,482 9,834 10,362 10,090 10,784 6.9 13.7 الم األنشطة العقارية 

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

4,680 4,470 4,872 5,376 5,178 (3.7) 10.6 
 لتقنية,األنشطة املهنية والعلمية وا

 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 اني اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي  9.3 3.0 12,045 11,692 11,363 11,241 11,024

P Education 
(1)

يمالتعل 9.2 2.1 2,914 2,852 2,717 2,666 2,667 
(1)

 عني 

Q Human health and social work activities 
(1)

 2,630 2,699 2,735 2,719 2,867 5.4 9.0 
 والعم  اإلنسان صحة جمال يف األنشطة

االجتماعي
(1)

 
 ااء
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 …/.Table (1) …Contd  (1جدول رقم )يتبع 

 ر  اجلارية تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألاعا

 2016الثاني  الربع

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q2 2016 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2015 2016 

Q2 2016  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 

التصني

ف املنق  

4 

Q2 Q3 Q4 Q1* Q2** Q-o-Q Y-o-Y 

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

(1)
 

1,970 2,042 2,062 2,121 2,168 2.2 10.1 
 اخلدمات ,أنشطة  والتسلية والرتايه الفنون

 (1)األخرى
 صاد+قاف

T 

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

896 860 924 943 967 2.5 8.0 

 وأنشطة أارادًا؛ تستخدم اليت املعيشية اأُلَار أنشطة

 مميَّزة غري وخدمات الع إنتاج يف املعيشية اأُلَار

 اخلاص الاتعماهلا

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  اخلدمات املالية املقااة بصورة غري مباارة 7.6 6.0 (6,564) (6,191) (6,464) (6,231) (6,101)

 
Import duties 461 419 430 477 431 (9.7) (6.6) راوم االاترياد  

 
Gross Domestic Product 152,092 148,999 144,072 131,794 135,368 2.7 (11.0) الناتج احمللي االمجالي  

     
      

 
Mining and quarrying 61,051 56,209 49,519 37,836 40,287 6.5 (34.0) احملاجر وااتغالل التعديا  

 
Non Mining and quarrying 91,041 92,790 94,553 93,958 95,082 1.2 4.4 انشطة اخرى غري التعديا وااتغالل احملاجر  

Memorandum item     
    

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 9.3 3.0 18,005 17,477 16,984 16,802 16,478 
(2)

 
 

(1)
 انشطة احلكومة العامة وقطاع املراسات  شم ي  

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

(2)
 ,والتسلية والرتايه والفنونارة العامة )اني( و التعليم )عني( والصحة )ااء( يشم  مجيع انشطة احلكومة : االد  

 (+قافصاد)  األخرى اخلدمات أنشطة

(2)
 Includes all government economic activities: Public administration (O), Education (P), Human health (Q), and Arts, 

entertainment and recreation. Other service activities (R+S). 
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 Table (2)  (2جدول رقم )

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألاعار الثابتة

 2016 الثانيالربع  (100 - 2013لسنة األااس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q2 2016 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2015 2016 

Q2 2016  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصني

ف املنق  

4 

Q2 Q3 Q4 Q1* Q2** Q-o-Q Y-o-Y 

A Agriculture, forestry and fishing 237 239 239 248 260 4.7 9.5 الف حلراجة وصيد األمساكالزراعة وا 

B Mining and quarrying 100,719 100,020 98,521 96,210 99,508 3.4 (1.2) احملاجر وااتغالل التعديا اءب   

C Manufacturing 20,397 20,487 19,635 19,252 19,497 1.3 (4.4) التحويلية الصناعة  جيم 

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

925 1,095 864 718 970 35.1 4.9 

 اهلواء , وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات

 النفايات وإدارة الصرف وأنشطة املياا إمدادات

 ومعاجلتها

 دال+ ذاء

F Construction 13,437 14,562 14,803 16,006 15,551 (2.8) 15.7 واو التشييد 

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

11,648 13,614 14,463 12,428 12,146 (2.3) 4.3 
 ذات املركبات إصالح والتجزئة؛ اجلملة جتارة

 النارية والدراجات احملركات
 زاي

H Transportation and storage 3,993 4,061 4,189 4,489 4,326 (3.6) 8.3  حاء والتخزيا النق 

I Accommodation and food service activities 1,663 1,803 1,873 1,650 1,709 3.5 2.7 طاء والطعام اإلقامة خدمات أنشطة 

J Information and communication 2,321 2,580 2,417 2,444 2,351 (3.8) 1.3 ياء واالتصاالت وماتاملعل 

K Financial and insurance activities 12,189 12,155 13,351 12,080 13,260 9.8 8.8 التأمني وأنشطة املالية األنشطة  كاف 

L Real estate activities 8,566 8,736 9,026 8,684 9,267 6.7 8.2 الم العقارية األنشطة 

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

4,629 4,601 4,803 4,799 4,993 4.0 7.9 
 والتقنية, والعلمية املهنية األنشطة

 الدعم وخدمات اإلدارية اخلدمات أنشطة
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 اني االلزامي االجتماعي والضمان العامة اإلدارة 7.8 2.5 11,604 11,325 11,036 11,055 10,766

P Education 
(1)

التعليم 5.8 1.8 2,757 2,708 2,586 2,598 2,606 
(1)

 عني 

Q Human health and social work activities
(1)

 2,556 2,638 2,646 2,626 2,759 5.1 7.9 
 العم و اإلنسان صحة جمال يف األنشطة

االجتماعي
(1)

 

 ااء
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 …/.Table (2) …Contd  (2جدول رقم )يتبع 

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألاعار الثابتة

 2016 الثانيالربع  (100 - 2013لسنة األااس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q2 2016 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2015 2016 

Q2 2016  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصني

ف املنق  

4 

Q2 Q3 Q4 Q1* Q2** Q-o-Q Y-o-Y 

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

(1)
 

1,931 2,010 2,008 2,073 2,106 1.6 9.1 
 والتسلية, والرتايه الفنون

  (1)األخرى اخلدمات أنشطة

 صاد+قاف

T 

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

808 791 838 851 871 2.4 7.8 

 وأنشطة أارادًا؛ تستخدم اليت املعيشية اأُلَار أنشطة

 مميَّزة غري وخدمات الع إنتاج يف املعيشية اأُلَار

 اخلاص الاتعماهلا

 

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 ارةاخلدمات املالية املقااة بصورة غري مبا 9.3 7.0 (6,513) (6,084) (6,308) (6,110) (5,958)
 

 
Import duties 449 407 417 457 412 (10.0) (8.3) راوم االاترياد  

 
Gross Domestic Product 193,883 197,342 197,407 192,966 197,834 2.5 2.0 الناتج احمللي االمجالي 

 

  

   
    

  

 
Mining and quarrying 100,719 100,020 98,521 96,210 99,508 3.4 (1.2) احملاجر وااتغالل التعديا  

 
Non Mining and quarrying 93,164 97,322 98,886 96,756 98,326 1.6 5.5 وااتغالل احملاجر اانشطة اخرى غري التعدي  

Memorandum item  
  

    
 

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 7.8 2.5 17,345 16,928 16,495 16,524 16,092 
(2)

  

(1)  املراسات وقطاع العامة احلكومة انشطة يشم   (1) 
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector. 

 ,والتسلية والرتايه والفنون( ااء) والصحة( عني) التعليم و( اني) العامة االدارة:  احلكومة انشطة مجيع يشم   (2) 

 (+قافصاد) األخرى  اخلدمات أنشطة

(2)
 Includes all government economic activities: public administration (O), education (P), human health (Q), and Arts, 

entertainment and recreation. Other service activities (R+S). 
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  Table (3)  (3جدول رقم )

 اإلمجالي باألاعار اجلاريةعناصر اإلنفاق للناتج احمللي 

 2016الثاني  الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q2 2016 

Expenditure Components 

2015 2016 

Q2 2016  

 التغري النسيب

Percentage change البيان 

Q2 Q3 Q4 Q1* Q2** Q-o-Q Y-o-Y 

Household Consumption Expenditure 32,502 32,907 34,130 35,215 35,454 0.7 9.1 اإلنفاق االاتهالكي النهائي لألار املعيشية 

 -  Percent of Total GDP 21.4 22.1 23.7 26.7 26.2 
  

 النسبة املئوية ما الناتج احمللي االمجالي  -

Government Final Consumption Expenditure 29,501 29,744 29,896 31,801 32,235 1.4 9.3 اإلنفاق االاتهالكي النهائي للحكومة 

 -  Percent of Total GDP 19.4 20.0 20.8 24.1 23.8 
  

 النسبة املئوية ما الناتج احمللي االمجالي -

Gross Capital Formation 
(1)

 إمجالي التكوينات الرأمسالية 4.8 2.6 60,865 59,332 59,074 56,792 58,090 

 -  Percent of Total GDP 38.2 38.1 41.0 45.0 45.0 
  

 النسبة املئوية ما الناتج احمللي االمجالي -

Exports (goods and services)-[F.O.B] 86,880 82,809 76,593 64,662 63,660 (1.5) (26.7)  )اوب( –الصادرات )السلع واخلدمات( 

 -  Percent of Total GDP 57.1 55.6 53.2 49.1 47.0 
  

 النسبة املئوية ما الناتج احمللي االمجالي -

Imports (goods and services)-[F.O.B] 54,882 53,252 55,621 59,216 56,846 (4.0) 3.6  )اوب( –الواردات )السلع واخلدمات( 

 -  Percent of Total GDP 36.1 35.7 38.6 44.9 42.0 
  

 ليالنسبة املئوية ما الناتج احمللي االمجا -

Gross Domestic product 152,092 148,999 144,072 131,794 135,368 2.7 (11.0) الناتج احمللي اإلمجالي 
(1)

 Gross Capital Formation includes statistical discrepancy.     مالحظة :امجالي التكوينات الرأمسالية تشم  الفروقات اإلحصائية 
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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 مجع القيم الواردة قي أعمدة اجلدول لا تساوي امجمموع بسبب التقريب 

ii. النمو على أااس أقرب قيمة عشرية. ل  تقريب معد 

 الرموز املستخدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الوصف 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة اىل الصفر 

Not available ..  غري متوار 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x اإلعداد حتت بيانات 

Preliminary ** أرقام أولية 

Revised  * مراجعة أرقام 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y التغيري يف الفرتة املقابلة يف السنة املدرواة مقارنة بالسنة املقابلة هلا 

Change over previous quarter Q-o-Q التغيري يف الربع املدروس مقارنة بالربع السابق له 

 

For more details on Quarterly GDP please refer to the 

Website: www.mdps.gov.qa and Qatar Information 

Exchange, www.qalm.gov.qa. The next Press Release 

on Q3, 2016 GDP would be on 10th January, 2017. 

للمزيللد مللا املعلومللات حللول تفاصللي  النللاتج احمللللي اإلمجللالي الربعللي       

ارة اإللكرتونلللي عللللى اللللرابط التلللالي  ميكلللنكم زيلللارة موقلللع اللللوز 

www.mdps.gov.qa    : وموقع قطر لتبادل املعلوملات ,www.qalm.gov.qa  ,
 ثالل  لكما ايصدر البيان الصحفي للناتج احمللي اإلمجالي الربعلي  للربلع ا  

 .2017القادم  ينايرما اهر 10 يف 2016لعام 
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