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by Economic Activities and Components of Expenditure for 

Qatar Economy 

First Quarter, 2017 

  

 التقديرات الربعية للناتج احمللي اإلمجالي

 فاقـــنات االــادي ومكونــاط االقتصــب النشــحس

 لالقتصاد القطري

    2017 الولالربع ا

June 2017  2017 يونيو 

 

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 First Quarter (Q1) of 2017. 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. 

أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء التقديرات األوليةة للنةاتج احمللةي اإلمجةالي      

لسةنة   االولحسب النشاط االقتصادي بكل من األسعار الثابتة  واألسعار اجلارية  للربع 

ارفاق مكونات النةاتج احمللةي االمجةالي حسةب رناصةر االنفةاق   نفة         .وقد مت 2017

البيان ومت إرداد هةه  التقةديرات بنةاءل رلةب البيانةات ا تاحةة مةن حةالل ا سة  الربعةي           

للمؤشرات االقتصادية باإلضافة إىل البيانات الواردة من السجالت اإلدارية ألجهزة وجهات 

 خمتلفة.

GDP at current and constant prices for the last eight quarters are given 

in this report. Nominal GDP estimates by components of expenditure 

are also provided. Revised estimates for the Fourth Quarter (Q4) of 

2016 have been produced based on the availability of new data. 

Classification of economic activities follows the International Standard 

Industrial Classification (ISIC Rev.4). 

 

األحرية    ثمانيتم توفري الناتج احمللي االمجالي باألسعار اجلارية والثابتة لألرباع ال 

 رناصر هها التقرير.  كما ويتم توفري  تقديرات الناتج احمللي االمجالي االمسي  حسب

االنفاق أيضًا. ورند توفر بيانات جديدة تتم مراجعة تقديرات الربع السابق نشر  لعام 

 التصنيف االقتصادية  لألنشطة اجلديد وفقًا  ا مت توفري . ويتبع التصنيف 2016

 .(التنقي   الرابع ) ا وحد دوليال الصناري
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HIGHLIGHTS  عناوين رئيسية 

 Real GDP- Gross domestic product at constant prices, (2013=100) 
growth is 2.5% in the Q1, 2017 over Q1, 2016 GDP estimate. 

   بنسبة   -احلقيقي  -( 100=2013 )الناتج احمللي باألسعار الثابتة لسنة االساسمنا

مقارنة بتقديرات الربع ا ماثل للعام السابق  7201 لعاماالول حالل  الربع  2.5%

 . 2016لعام  االولالربع 

 Mining and Quarrying activities remain virtually unchanged in real 
terms in Q1, 2017 when compared to Q1 2016. 

   الربع   امل يتغري فعلي شمل البرتول والغازي -قطاع التعدين واستغالل احملاجر  

)من حيث  . 2016 لعاماالول  الربعمقارنة بتقديرات الربع ا ماثل  2017لعام  االول

 . القيمة احلقيقية(

 Non-Mining and quarrying activities real growth in Q1, 2017 is 4.9% 
(Y-o-Y). 

   ًاحقيقي ًامنو )غري التعدين واستغالل احملاجر( قطاع األنشطة غري النفطيةمنا  
 .) رلب اساس سنوي( % 4.9بنسبة  2017لعام االول   الربع 

 

 2016 االولالربع مقابل  2017 االول الربع( 2013الثابتة )اسعار  باألسعارالناتج احمللي االمجالي الربعي 

GDP at constant 2013 prices, Q1 2017 against Q1 2016 
(in billon QR, 2013=100)  , (100=2013)با يار ريال قطري 
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1. Nominal and Real GDP Estimates by Economic 

Activity 

 
 

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي واحلقيقي حسب النشاط االقتصادي  .1

The quarterly GDP at current prices in the Q1 of 2017 is estimated 

at QR 150.94 billion. This represents an increase of 14.5% 

compared to the estimate of Q1 of 2016 placed at QR 131.79 

billion. When compared to previous quarter (Q4 of 2016) revised 

estimate of QR 147.04 billion, an increase of 2.7% is noticed.  

مليار ر.ق    150.94 بلغت تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية حوالي 

  131.79البالغة  2016لعام  االولمقارنًة بتقديرات الربع  2017من رام  االول  الربع 

 توبا قارنة مع التقديرات اليت مت % 14.5نسبته ب زيادةمليار ر.ق  حمققًا بهلك 

مليار ر.ق  فقد   147.04( و البالغة 2016لعام  الرابعمراجعتها للربع السابق )الربع 

 .%2.7 زيادة ملحوظة بنسبة حقق الناتج احمللي اإلمجالي 

 

The quarterly GDP in the Q1 of 2017, at constant 2013 prices (QR 

197.70 billion) shows a growth of 2.5% compared to the estimate of 

Q1 of 2016 (QR 192.97 billion). However, compared to the 

previous quarter (Q4 of 2016) revised estimate of QR 200.69 

billion, a decrease of 1.5% is noticed.  

It is to be noted that Q4 2016 year-on-year growth rate for quarterly 

GDP at constant 2013 prices has remained at 1.7% after revision. 

حوالي  (100=2013كما بلغت تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار الثابتة ) 

 2015لعام  الولمقارنًة بتقديرات الربع  2017من رام  االولمليار ر.ق    الربع   197.70

و با قارنة مع  , % 2.5 ت نسبتهمليار ر.ق  حمققًا بهلك منوًا بلغ  192.97البالغة 

 200.69( البالغة 2016لعام  الرابعالربع التقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق )

 منو معدل أن ومن اجلدير  بالهكر% 1.5 اخنفاض بنسبة كان هناكمليار ر.ق  

 الثابتة باألسعار الربعي اإلمجالي احمللي للناتج  2016من رام  الرابع السنوي للربع

 بعد ا راجعة. %1.7 .ظل  (100 - 2013) األساس لسنة
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 2017إىل الربع االول  2015 الثاني الربعمن  ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار االمجالي احمللي الناتج

GDP at current prices and GDP at constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017  

Gross Domestic Product Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** الناتج احمللي االمجالي 

AT CURRENT PRICES 152,092 148,999 144,072 131,794 134,814 141,278 147,039 150,944 باألسعار  اجلارية  

Percentage change  Q-o-Q -1.3 -2.0 -3.3 -8.5 2.3 4.8 4.1 2.7 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -19.7 -21.1 -18.0 -14.5 -11.4 -5.2 2.1 14.5 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 193,883 197,342 197,407 192,966 197,468 205,047 200,694 197,695 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 1.9 1.8 0.0 -2.2 2.3 3.8 -2.1 -1.5 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 4.8 3.6 3.9 1.4 1.8 3.9 1.7 2.5 سنوي التغري النسيب 
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1.1 Mining and Quarrying (ISIC Rev.4, section B)   1.1(باء القسم  التنقيح الرابعالتعدين واستغالل احملاجر) 

 

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

the Q1, 2017 has been QR 50.17 billion, showing an increase of 

32.6% over the estimate of Q1, 2016, placed at QR 37.84 billion. 

Compared to the previous quarter (Q4 of 2016) revised estimate, 

there has been a rise of 8.2% in the GVA of this sector.  

من رام  االولالربع  (بلغت تقديرات القيمة ا ضافة باألسعار اجلارية هلها القطاع   

مقارنًة بتقديرات  % 32.6 بلغ قدر رتفارا مسجلة بهلك ا ق.ر مليار 50.17( 2017

وبا قارنة مع التقديرات  .مليار ر.ق 37.84واليت بلغت  2016لعام  االول  الربع الرابع

ت بلغزيادة  كانت هنالك (2016عام ل رابعاليت متت مراجعتها للربع السابق )الربع ال

   القيمة ا ضافة االمجالية هلها القطاع.% 8.2 نسبتها

 

The real GVA of this sector in the Q1, 2017 (QR 96.21 billion) has 

remained virtually unchanged when compared to the estimate of 

Q1, 2016 (QR 96.21 billion). However, compared to the previous 

quarter (Q4 of 2016) revised estimate, there has been an increase 

of 0.2% in the GVA of this sector. 

 

مليار ر.ق هلها القطاع  96.21كما بلغت تقديرات القيمة ا ضافة باألسعار الثابتة  

واليت  2016لعام  االول الربع  بتقديرات مقارنة مل يتغري و2017من رام  االول  الربع 

مليار ر.ق. وبا قارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق   96.21بلغت 

  القيمة ا ضافة %  0.2بنسبة زيادة ( كان هنالك 2016لعام  الرابع)الربع 

 االمجالية هلها القطاع .

In Q1 2017, the increase of the international price of crude oil and 

related goods has led to an Y-o-Y increase in nominal GVA of this 

sector. 

 

 الصلة   هها الربع ذات وا نتجات للنفط الدولية األسعار مستويات وقد ادى زيادة 

 .القطاع.  اإلمسية هلها االمجالية ا ضافة القيمة   سنوي زيادة  حدوث إىل
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 2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار احملاجر واستغالل التعدين لقطاع القيمة ا ضافة اإلمجالية

GVA of Mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA Mining and Quarrying Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** التعدين واستغالل احملاجر 

AT CURRENT PRICES 61,051 56,209 49,519 37,836 40,287 43,758 46,373 50,168  باألسعار  الجارية 

Percentage change  Q-o-Q -5.4 -7.9 -11.9 -23.6 6.5 8.6 6.0 8.2 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y -40.2 -42.5 -40.8 -41.4 -34.0 -22.2 -6.4 32.6 التغير النسبي سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 100,719 100,020 98,521 96,210 99,508 102,586 96,041 96,209 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 1.7 -0.7 -1.5 -2.3 3.4 3.1 -6.4 0.2 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 1.5 -0.6 0.3 -2.9 -1.2 2.6 -2.5 0.0 التغير النسبي سنوي 
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1.2 Non-Mining and Quarrying  1.2 غري التعدين واستغالل احملاجر 

 

The nominal GVA estimate of these sectors in the Q1, 2017 has 

been placed at QR 100.78 billion, which shows an increase of 

7.3% over the estimate of Q1, 2016 (QR 93.96 billion). Compared 

to the previous quarter (Q4 of 2016) revised estimate, an increase 

of 0.1% has been recorded. 

من رام  االولبلغت تقديرات القيمة ا ضافة باألسعار اجلارية هلها القطاع   الربع  

من  االولات الربع بتقدير  مقارنة% 7.3مليار ر.ق بزيادة بلغت   100.78ما قيمته  2017

مليار ر.ق, وبا قارنة مع التقديرات اليت متت  93.96واليت بلغت قيمتها  2016رام 

حتققت زيادة مت تسجيلها ( فقد 2016لعام  الرابعمراجعتها للربع السابق )الربع 

 .% 0.1بنسبة 

 

The real GVA of these sectors in Q1, 2017, totaled QR 101.49 

billion, which shows a growth of 4.9% over the corresponding 

quarter in 2016 (Q1, 2016) GVA estimate, QR 96.76 billion. 

However, compared to the previous quarter (Q4 of 2016) revised 

estimate there has been a decrease of 3.0% in the GVA of this 

sector. 

 االولهلها القطاع   الربع كما بلغت تقديرات القيمة ا ضافة باألسعار الثابتة  

 بتقديرات  مقارنة% 4.9مليار ر.ق و بنسبة منو بلغت   101.49ما قيمته   2017من رام 

مليار ر.ق.  وبا قارنة مع   96.76واليت بلغت قيمتها  2016من رام  االولالربع 

( كان هناك 2016 لعام الرابعالتقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق )الربع 

   القيمة ا ضافة االمجالية هلها القطاع .% 3.0 بنسبة خنفاضا

The Year-on-Year growth in the Q1, 2017 is mainly due to the 

increases seen in construction, financial and insurance services, 

and real estate activities. 

 اىل ارتفاع واض    نشاط2017من رام  االول  الربع  السنوي ويعود النمو 

 التشييد وحدمات ا الية و التأمني واالنشطة العقارية.
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 2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار احملاجر واستغالل التعدين لغرب اإلمجالية ا ضافة القيمة

GVA of Non-mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA Non-Mining and Quarrying Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** احملاجر واستغالل التعدين غري  

AT CURRENT PRICES 91,041 92,790 94,553 93,958 94,528 97,520 100,667 100,776  باألسعار  الجارية 

Percentage change  Q-o-Q 1.6 1.9 1.9 -0.6 0.6 3.2 3.2 0.1 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 4.4 2.0 2.8 4.9 3.8 5.1 6.5 7.3 التغير النسبي سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 93,164 97,322 98,886 96,756 97,961 102,461 104,654 101,485 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 2.2 4.5 1.6 -2.2 1.2 4.6 2.1 -3.0 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 8.7 8.3 7.9 6.2 5.1 5.3 5.8 4.9 التغير النسبي سنوي 
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Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q1 2016 to Q1 2017 are given in the Tables 1 

and 2 of this publication. An analysis by major industry group, for 

the Non-mining activities comparing the performance in Q1 of 2017 

with the corresponding quarter in 2016 (Q1, Year-on-Year basis) 

and with the fourth quarter (Q4, Quarter-on-Quarter basis) of 2016 

is given in the following paragraphs. 

رلب مستوى اإلمسية و احلقيقية تتوفر تفاصيل تقديرات القيمة ا ضافة  

 التنقي )  ا وحد الدولي الصناري التصنيف حسب القطاريةاألنشطة االقتصادية 

( و 1  اجلدولني رقم ) 2017 االولإىل الربع  2016من رام  االوللربع للفرتة من ا( الرابع

( ا درجني ضمن البيان الصحفي وفيما يلي حتليل للمجاميع الرئيسية 2)

ارن األداء   احملاجر, يقو لقطاع غري التعدين واستغالل  لألنشطة االقتصادية

 رلب اساس سنوي ( الول)  الربع ا 2016 مع الربع ا قابل له من رام  2017االول الربع 

 رلب اساس ربعي(   الفقرات التالية . رابع) الربع ال 2016 لعام رابعومع الربع ال

 

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

The nominal GVA of manufacturing sector in Q1 of 2017 is 

estimated at QR 12.73 billion showing an increase of 10.5% over 

the estimate of corresponding quarter (Q1) of 2016 (QR 11.52 

billion). Compared to the previous quarter (Q4 of 2016) revised 

estimate, there has been a decrease of 3.0%. 

بلغت تقديرات القيمة ا ضافة اإلمجالية باألسعار اجلارية لنشاط الصنارة  

بنسبة   زيادةبهلك  اًلمسج 2017من رام  االولمليار ر.ق   الربع   12.73التحويلية 

( واليت ُقدرت 2016لعام   االول% مقارنة بالفرتة نفسها من السنة السابقة )الربع 10.5

مليار ر.ق . و با قارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق    11.52بقيمة 

 %.3.0 بنسبة اخنفاضهنالك  ت( كان2016 الربع الرابع لعام)

 

The real GVA of this sector is estimated at QR 18.98 billion in Q1, 

2017, showing a decrease of 1.4% over the estimate of 

corresponding quarter (Q1) of 2016 (QR 19.25 billion). However, 

compared to the previous quarter (Q4 of 2016) revised GVA of this 

sector, there has been a decrease of 3.5%. 

 باألسعار  التحويلية الصنارة  لنشاط  اإلمجالية ا ضافة القيمة تقديرات وتشري 

من  االول  الربع  ق.ر مليار  18.98 بلغت بقيمة و% 1.4 بنسبة إخنفاض إىل الثابتة

. ق.ر مليار  19.25 بقيمة قدرت واليت 2016 سنة من االولبالربع  مقارنة 2017رام 

( 2016 لعام الرابعالربع اليت متت مراجعتها للربع السابق )وبا قارنة مع التقديرات 

 ا ضافة االمجالية هلها لقطاع    القيمة%.3.5 اخنفاض بنسبةكان هنالك 

 2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعارالصنارة التحويلية  لقطاع اإلمجالية ا ضافة القيمة
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GVA of Manufacturing activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA Manufacturing Q2-15 .Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** الصنارة التحويلية 

AT CURRENT PRICES 15,729 15,070 13,172 11,515 12,543 13,027 13,116 12,725 باألسعار  اجلارية  

Percentage change  Q-o-Q 11.7 -4.2 -12.6 -12.6 8.9 3.9 0.7 -3.0 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -20.0 -26.1 -25.9 -18.3 -20.3 -13.6 -0.4 10.5 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 20,397 20,487 19,635 19,252 19,497 20,248 19,665 18,978 الثابتة باألسعار 

Percentage change  Q-o-Q 7.8 0.4 -4.2 -2.0 1.3 3.9 -2.9 -3.5 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 3.6 3.7 2.3 1.8 -4.4 -1.2 0.2 -1.4 سنوي التغري النسيب 
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1.2.2. Construction (ISIC Rev.4, section F)  1.2.2  (واو القسم  التنقيح الرابع) التشييد 

The nominal GVA estimate of the construction placed at QR 19.00 

billion in Q1, 2017 shows an increase of 17.7% when compared to 

the estimate of corresponding quarter of Q1 2016 (QR 16.14 

billion). However, compared to the previous quarter (Q4 of 2016) 

revised estimate, an increase of 11.7% is noticed.  

 

قيمة مضافة  2017من رام  االولالربع  التشييد باألسعار اجلارية  قطاع سجل  

لعام  االول  مقارنة بالربع% 17.7بلغت  زيادةمليار ر.ق بنسبة   19.00بلغت 

الرابع من رام الربع الربع السابق )بمليار ر.ق ومقارنة  16.14بقيمة بلغت 2016

 .%11.7 ابلغت نسبته زيادة لوحظت(.2016

The real GVA of the construction sector placed at QR 18.52 billion 

in Q1, 2017 shows a growth of 15.7% when compared to the GVA 

of corresponding quarter of Q1 2016 (QR 16.01 billion). Compared 

to the previous quarter (Q4 of 2016), there has been an increase of 

6.7% in the GVA of this sector. 

قيمة مضافة    2017من رام  االولالتشييد باألسعار الثابتة   الربع  قطاعوسجل  

لعام  االول رند مقارنتها بالربع % 15.7مليار ر.ق بنسبة منو بلغت  18.52بلغت 

 لعام الرابعالربع مليار ر.ق ورند مقارنتها بالربع السابق )  16.01واليت قدرت 2016

 ا ضافة االمجالية هلها القطاع .  القيمة % 6.7بنسبة  إرتفاع( كان هنالك 2016
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2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار لتشييد اإلمجالية لقطاع ا ا ضافة القيمة  

GVA of Construction activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA Construction Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** التشييد 

AT CURRENT PRICES 14,010 14,566 14,923 16,143 15,882 16,865 17,012 19,000 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q -1.8 4.0 2.5 8.2 -1.6 6.2 0.9 11.7 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 15.3 16.6 14.8 13.1 13.4 15.8 14.0 17.7 التغير النسبي سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 13,437 14,562 14,803 16,006 15,417 16,878 17,358 18,520 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q -4.7 8.4 1.7 8.1 -3.7 9.5 2.8 6.7 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 17.9 20.3 18.5 13.6 14.7 15.9 17.3 15.7 التغري النسيب سنوي 
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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 13.42 billion in 

Q1 of 2017 registering an increase of 3.5% over the estimate of 

corresponding quarter of 2016 (QR 12.96 billion). Compared to the 

previous quarter (Q4 of 2016) revised estimate, there has been a 

decrease of 11.9%. 

  13.42 حوالي  اجملمورةه  سجلت تقديرات القيمة ا ضافة اإلمجالية االمسية هل 

رن الفرتة % 3.5مسجلًة بهلك زيادة قدرها  2017من رام  الربع االولمليار ر.ق   

و  مليار ر.ق, 12.96( بقيمة بلغت 2016رام  االولنفسها من العام السابق )الربع 

بنسبة  خنفاض( سجل ا2016 لعام الرابعالربع ) السابق الربع مقارنة مع تقديرات

 .%11.9بلغت 

 

The real GVA of the wholesale and retail trade sector is estimated 

at QR 12.61 billion in Q1 of 2017 registering a growth of 1.4% over 

the corresponding quarter in 2016 (QR 12.43 billion). Compared to 

the previous quarter (Q4 of 2016), the GVA of this sector has 

decreased by 15.3%.  

اجلملة كما سجلت تقديرات القيمة ا ضافة اإلمجالية احلقيقية لقطاع جتارة  

و بنسبة منو  2017من رام  الربع االولمليار ر.ق     12.61قيمة بلغت تجزئةوال

مليار ر.ق. وبا قارنة   12.43بقيمة بلغت  2016رن الفرتة ذاتها من سنة % 1.4قدرها 

%. 15.3بنسبة  اخنفاض ( كان هنالك2016 لعام الرابعالربع مع الربع السابق )

 القيمة ا ضافة االمجالية هلها القطاع.
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2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية والتجزئة باألسعار اجلملة اإلمجالية لقطاع جتارة ا ضافة القيمة  

GVA of Wholesale and retail trade activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA Wholesale and Retail Trade Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** جتارة اجلملة والتجزئة 

AT CURRENT PRICES 12,083 13,894 14,472 12,963 12,737 14,676 15,231 13,420 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q -0.4 15.0 4.2 -10.4 -1.7 15.2 3.8 -11.9 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 14.9 7.9 7.2 6.9 5.4 5.6 5.2 3.5 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 11,648 13,614 14,463 12,428 12,063 14,016 14,882 12,608 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 11.3 6.1 7.9 4.4 3.6 3.0 6.2 -15.3 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -2.1 16.9 6.2 -14.1 -2.9 16.2 2.9 1.4 التغري النسيب سنوي 
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1.2.4. Transport and Storage (ISIC Rev.4, section H) 

 

 ( حاء القسم  التنقيح الرابع)لتخزين النقل وا 1.2.4 

 

This sector generated a nominal value added of QR 4.75 billion in 

Q1, 2017 against QR 4.55 billion in Q1, 2016 showing a rise of 

4.5%. Compared to the previous quarter, Q4 of 2016, an increase 

of 2.8% in the GVA estimate has been noticed in this group. 

 

مليار   4.75بلغت 2017من رام  االولحقق هها القطاع قيمة مضافة امسية للربع  

مليار ر.ق   4.55واليت بلغت قيمتها 2016رام  االول ر.ق مقارنة بتقديرات الربع

(. 2016 لعام الرابعالربع ومقارنة بالربع السابق ) %4.5بنسبة زيادة قدرت حبوالي 

   اجملمورة  القيمة ا ضافة االمجالية هله% 2.8 نسبته بلغتزيادة كان هنالك 

This sector generated a real value added of QR 4.69 billion in Q1, 

2017 against QR 4.49 billion estimated in Q1, 2016, showing a Y-

o-Y growth of 4.6%. However, compared to the previous quarter 

(Q4 of 2016) revised estimate, the GVA has increased by 4.9%. 

مليار   4.69بلغت  2017من رام  االولحقق هها القطاع  قيمة مضافة حقيقية للربع  

  4.49( واليت قدرت  بقيمة 2016رام  االول ر.ق مقارنة بتقديرات الربع ا ماثل )الربع

الربع ومقارنة بالربع السابق )%. 4.6حمققا بهلك منو سنوي بلغ حوالي  مليار ر.ق

 انسبته تبلغ زيادة   القيمة ا ضافة االمجالية  (. كان هنالك 2016 لعام الرابع

4.9.% 
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2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية والتخزين باألسعار اإلمجالية لقطاع النقل ا ضافة القيمة  

GVA of Transportation and storage activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA Transportation and Storage Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** لتخزينالنقل وا  

AT CURRENT PRICES 4,122 4,306 4,329 4,547 4,426 4,634 4,623 4,752 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q -5.3 4.5 0.5 5.0 -2.7 4.7 -0.2 2.8 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 7.7 5.7 6.5 4.5 7.4 7.6 6.8 4.5 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 3,993 4,061 4,189 4,489 4,390 4,345 4,472 4,694 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q -5.2 1.7 3.2 7.1 -2.2 -1.0 2.9 4.9 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 5.9 3.2 2.9 6.5 9.9 7.0 6.8 4.6 سنوي التغري النسيب 
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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 14.00 billion in Q1 of 2017, showing an increase of 2.7% 

when compared to the corresponding quarter in 2016 (QR 13.63 

billion). However, compared to the previous quarter (Q4 of 2016), a 

decrease of 1.3% in the GVA estimate has been recorded in this 

group. 

هله  اجملمورة من االنشطة االقتصادية حوالي  القيمة ا ضافة االمسيةبلغت قيمة  

 رند مقارنتها% 2.7بزيادة تقدر حبوالي  2017من رام  االول مليار ر.ق   الربع  14.00

 13.63حوالي ا( والبالغ قيمته2016رام  االولالسنة ا اضية )الربع  من  الربع ا ماثل 

  اخنفاضكانت هناك  (.2016 لعام الرابعالربع مليار ر.ق, وبا قارنة بالربع السابق )

 .  القيمة ا ضافة االمجالية هله  اجملمورة% 1.3بنسبة 

The real GVA of this group of economic activities is estimated at 

QR 13.30 billion in Q1 of 2017, showing a growth of 10.1% when 

compared to the corresponding quarter of 2016 (QR 12.08 billion). 

However, the GVA level of this quarter has decreased 7.3% when 

compared to the revised estimate of Q4 of 2016. 

كما بلغت القيمة ا ضافة احلقيقية هله  اجملمورة من االنشطة االقتصادية  

% 10.1ومبعدل منو قدر حبوالي  ,2017من رام  االولالربع   مليار ر.ق   13.30 حوالي

مليار ر.ق .كما   12.08( و البالغ قيمته 2016رام  االولالربع مقارنة بالربع ا ماثل )

رند مقارنته % 7.3بنسبة  اخنفاض ا ضافة االمجالية   هها الربعقيمة ال تسجل

 .( 2016 لعامالرابع  الربعبالتقديرات ا راجعة للربع السابق )
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2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية التأمني باألسعار وأنشطة ا الية اإلمجالية لقطاع األنشطة ا ضافة القيمة  

GVA of Financial and insurance activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA Financial and Insurance Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** التأمني وأنشطة ا الية  

AT CURRENT PRICES 12,205 11,279 13,268 13,627 13,054 12,238 14,174 13,995 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q -1.3 -7.6 17.6 2.7 -4.2 -6.2 15.8 -1.3 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 13.0 10.9 11.0 10.2 7.0 8.5 6.8 2.7 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 12,189 12,155 13,351 12,080 13,241 12,961 14,343 13,298 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 10.0 -0.3 9.8 -9.5 9.6 -2.1 10.7 -7.3 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 11.9 11.6 11.8 9.0 8.6 6.6 7.4 10.1 سنوي التغري النسيب 
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1.2.6. General Government Activities (Memorandum 

item) 

 انشطة احلكومة العامة )عنصر توضيحي( 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 18.65 billion in Q1 of 2017, 

which is 6.7% higher than the estimate of Q1 of 2016 (QR 17.48 

billion). 

 واليت تشتملألنشطة احلكومة العامة قدرت مساهمة القيمة ا ضافة االمسية  

 )فاء( توفري اخلدمات الصحية العامة و( رني) والتعليم االدارة العامة )سني(

من رام  االولمليار ر.ق.   الربع   18.65حبوالي  األحرى )صاد + قاف( واخلدمات

رن الربع ا ماثل   السنة ا اضية )الربع ارلب   %6.7 ت نسبتهبلغ , مبعدل 2017

 مليار ر.ق .   17.48( والهي بلغت قيمته حوالي 2016رام  االول

The real GVA contribution of the General Government Activities is 

estimated at QR 17.71 billion in Q1 of 2017, i.e. 4.6% higher than 

the estimate of Q1 of 2016 (QR 16.93 billion).  

حبوالي  ألنشطة احلكومة العامةوقدرت مساهمة القيمة ا ضافة احلقيقية  

رن الربع ارلب % 4.6,  مبعدل منو بلغ 2017من رام  االول مليار ر. ق   الربع 17.71

 مليار ر.ق. 16.93والهي بلغت قيمته ا ضافة حوالي  2016من رام  الولا
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2017 االول الربع إىل 2015 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية العامة باألسعار احلكومة اإلمجالية أنشطة ا ضافة القيمة  

GVA of General government activities current prices and constant 2013 prices, Q2 2015 to Q1 2017 

GVA General Government Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** انشطة احلكومة العامة 

AT CURRENT PRICES 16,478 16,802 16,984 17,477 18,005 18,164 18,189 18,653 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q 2.2 2.0 1.1 2.9 3.0 0.9 0.1 2.5 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 6.5 7.3 7.8 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,092 16,524 16,495 16,928 17,345 17,556 17,505 17,708 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 0.9 2.7 -0.2 2.6 2.5 1.2 -0.3 1.2 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 5.2 6.6 6.4 6.2 7.8 6.2 6.1 4.6 سنوي التغري النسيب 
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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 Q1, 2017 along with the 

estimates for Q1, 2016 (for Y-o-Y comparison) and revised Q4, 2016 

(for Q-o-Q comparison) are shown in the following paragraphs. 

Table (3) may also be referred. 

سوف يعرض هها القسم  رناصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي مع مسمياتها:  

االنفاق االستهالكي النهائي لألسر ا عيشية واالنفاق االستهالكي النهائي 

والصادرات من السلع واخلدمات )تسليم  تكوين رأس ا الللحكومة  و إمجالي 

سلع واخلدمات )تسليم البضارة فوب(, والواردات من ال -البضارة رلب ظهر السفينة 

مع التقديرات اليت متت مراجعتها  2017من رام  االولربع الفوب (  -رلب ظهر السفينة 

الربع أساس سنوي(,و الربع السابق ) 2017الربع االول رلب ) 2016لربع ا ماثل له لعام ل

وسيتم ررضها   الفقرات  ,) أساس ربعي (الهي متت مراجعته ( 2016 لعام رابعال

  (3عرض   اجلدول رقم )تالتالية كما س

 2016 الولالربع امقابل  2017 الولالربع ا  تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Expenditure components of nominal GDP (in Bn QR). Q1 2017 against Q1 2016 
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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 Q1, 2017 

has been placed at QR 37.65 billion as against QR 35.22 billion 

estimated in Q1, 2016, showing an increase of 6.9%. 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 Q1, 2017 is estimated at 

24.9%. The corresponding figures for Q1, 2016 and Q4, 2016 are 

26.7% and 25.2% respectively. 

حبوالي 2017من رام  االولتقدر نفقات االستهالك النهائي لألسر ا عيشية   الربع  

, 2016لعام  االولمليار ريال قطري   الربع   35.22 مليار ريال قطري مقابل  37.65

ا واد ويعزى هها النمو إىل ارتفاع ردد السكان وارتفاع أسعار %. 6.9بزيادة قدرها 

 .االستهالكية   البالد

 

وتقدر نسبة مساهمة  نفقات االستهالك النهائي لألسر ا عيشية من الناتج احمللي 

ا قابل بلغت النسبة  و %. 24.9بنسبة  2017من رام  االول االمجالي االمسي   الربع

 .التواليرلب % 25.2و% 26.7 2016 لعام الرابعالربع  و2016لعام  االول  الربع 

 

Household Final Consumption Expenditure Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** 
االنفاق االستهالكي النهائي لألسر 

 ا عيشية

AT CURRENT PRICES 32,502 32,907 34,130 35,215 35,454 35,433 37,124 37,654 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 21.4 22.1 23.7 26.7 26.3 25.1 25.2 24.9 ا ئوية من الناتج احمللي االمجالي النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 1.1 1.2 3.7 3.2 0.7 -0.1 4.8 1.4 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 11.1 12.0 10.5 9.6 9.1 7.7 8.8 6.9 التغري النسيب سنوي 
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2.2. Government Final Consumption Expenditure 

(GFCE) 

 االنفاق االستهالكي النهائي للحكومة2.2  

The Government Final Consumption Expenditure (GFCE) for Q1, 

2017 has been estimated at QR 33.94 billion as against QR 31.80 

billion recorded in Q1 of 2016, showing a Y-o-Y rise of 6.7%.  

 

The percentage share of GFCE in nominal GDP during Q1, 2017 

has been estimated at 22.5%. The corresponding shares for Q1, 

2016 and Q4, 2016 have been 24.1% and 21.8% respectively. 

 

ما قيمته 2017من رام  االول الربعقدرت نفقات االستهالك النهائي للحكومة    

, مما 2016لعام  االولمليار ريال قطري   الربع   31.80مليار ريال قطري مقابل   33.94

 %.6.7يظهر  زيادة سنوية بنسبة 

وقدرت النسبة ا ئوية  لإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة من الناتج احمللي 

و  ا قابل كانت .%22.5 ما نسبته2017من رام  االولاإلمجالي االمسي حالل الربع 

 .رلب التوالي%21.8% و % 24.1 2016 الربع الرابع لعام و2016لعام  االولالربع النسبة    

Government Final Consumption Expenditure Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** االنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 

AT CURRENT PRICES 29,501 29,744 29,896 31,801 32,235 32,140 32,014 33,939 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 19.4 20.0 20.8 24.1 23.9 22.7 21.8 22.5 االمجالي احمللي الناتج من ا ئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 0.6 0.8 0.5 6.4 1.4 -0.3 -0.4 6.0 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 1.1 1.9 3.6 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 التغري النسيب سنوي 
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2.3. Gross Capital Formation (GCF)   2.3  تكوين رأس املالإمجالي 

The Gross Capital Formation (GCF) has been estimated at QR 

63.09 billion in Q1 of 2017 as against QR 59.33 billion in Q1, 2016, 

showing an increase of 6.3% . 

من  االولمليار ريال قطري   الربع  63.09حبوالي   تكون رأس ا المت تقدير إمجالي  

زيادة , مسجاًل بهلك 2016لعام  االولمليار ريال قطري   الربع  59.33مقابل 2017رام 

 % 6.3 بنسبة

The percentage share of GCF in nominal GDP during Q1, 2017 has 

been estimated at 41.8%. The corresponding shares for Q1, 2016 

and Q4, 2016 have been 45.0% and 44.7% respectively. 

من الناتج احمللي اإلمجالي االمسي  التكوين رأس ا الكما ُقّدرت نسبة مساهمة  

 % و  ا قابل كانت النسبة   الربع41.8ما نسبته 2017من رام  االولحالل الربع 

 .% رلب التوالي44.7% و45.0 2016 الربع الرابع لعام و2016لعام  االول

 

Gross Capital Formation Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17**  تكوين رأس ا الإمجالي  

AT CURRENT PRICES 58,090 56,792 59,074 59,332 60,704 65,249 65,746 63,085 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 38.2 38.1 41.0 45.0 45.0 46.2 44.7 41.8 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 5.6 -2.2 4.0 0.4 2.3 7.5 0.8 -4.0 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -1.8 -8.1 -1.7 7.9 4.5 14.9 11.3 6.3 التغري النسيب سنوي 
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2.4. Exports of Goods and Services    2.4الصادرات من السلع واخلدمات مبا يف ذلك إعادة التصدير  

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

estimated at QR 74.75 billion in Q1 of 2017 as against QR 64.66 

billion in Q1, 2016, showing an increase of 15.6%. This Y-o-Y rise in 

the value of exports during Q1, 2017 is due to increases in the 

exports of goods by 17.7%, and the exports of services by 8.1% 

(Source: QCB, Balance of Payments). 

 

مليار ريال  74.75حوالي  2017من رام  االولبلغ إمجالي الصادرات )فوب(   الربع  

ارتفعا , مسجاًل بهلك 2016لعام  االول مليار ريال قطري   الربع 64.66قطري مقابل 

 االول للربع الصادرات قيمة إمجالي   سنوي أساس رلب االرتفاع هها. ٪15.6قدر  

صادرات اخلدمات %,و17.7السلع بنسبة  صادرات زيادة  يالحظ   2017من رام 

 ) ا صدر: البنك ا ركزي من ميزان ا دفورات(. %8.1بنسبة

The percentage share of exports in nominal GDP during Q1, 2017 

has been estimated at 49.5%. The corresponding shares for Q1, 

2016 and Q4, 2016 exports in GDP have been 49.1% and 47.9% 

respectively. 

من  االولوقد قدرت النسبة ا ئوية للصادرات من الناتج احمللي اإلمجالي االمسي حالل  

الصادرات من الناتج احمللي  كانت نسبة% , وبا قابل 49.5ما نسبته   2017رام 

 .% رلب التوالي47.9% و 49.1 2016 الربع الرابع لعام و2016لعام  االولالربع  االمجالي   

 

Exports of Goods and Services Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** الصادرات من السلع واخلدمات 

AT CURRENT PRICES 86,880 82,809 76,593 64,662 63,746 64,693 70,425 74,751 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 57.1 55.6 53.2 49.1 47.3 45.8 47.9 49.5 االمجالي احمللي الناتج من ا ئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -3.1 -4.7 -7.5 -15.6 -1.4 1.5 8.9 6.1 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -33.2 -35.1 -31.5 -27.9 -26.6 -21.9 -8.1 15.6 التغري النسيب سنوي 
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2.5. Imports of Goods and Services   2.5 الواردات من السلع واخلدمات  

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

at QR 58.49 billion in Q1 of 2017 as against QR 59.22 billion 

recorded in Q1, 2016, showing an Y-o-Y decrease of 1.2%. The Q1, 

2017 Y-o-Y decrease in the imports is due to a decrease in the 

imports of goods by 4.4%, while the imports of services increased 

by 2.3% (Source: QCB, Balance of Payments).  

 

 58.49( حوالي2017من رام  االولبلغت القيمة اإلمجالية للواردات )فوب(   )الربع  

اخنفاض ب, 2016لعام  االولمليار ريال قطري   الربع  59.22مليار ريال قطري مقابل 

)رلب أساس سنوي للواردات   الربع الرابع الخنفاض  ا% و سبب هه1.2 سنوي قدر 

%   حني ارتفعت 4.4بضائع, و بنسبة نسبة الواردات من الاخنفاض  (  هو 2016لعام 

  ) ا صدر: البنك ا ركزي من ميزان ا دفورات(. %2.3واردات اخلدمات بنسبة 

The percentage share of imports in nominal GDP during Q1, 2017 

has been estimated at 38.7%. The corresponding shares for Q1, 

2016 and Q4, 2016 have been 44.9% and 39.6% respectively. 

من رام  االول و قدرت نسبة الواردات إىل الناتج احمللي االمجالي االمسي حالل الربع 

 و 2016لعام  االول% , و  ا قابل كانت النسبة   الربع 38.7حبوالي  2016لعام   2017

 .% رلب التوالي39.6و % 44.9 2016 الربع الرابع لعام

 

Imports of Goods and Services Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16* Q1-17** الواردات من السلع واخلدمات 

AT CURRENT PRICES 54,882 53,252 55,621 59,216 57,325 56,236 58,273 58,485 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 36.1 35.7 38.6 44.9 42.5 39.8 39.6 38.7 االمجالي احمللي الناتج من ا ئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 5.6 -3.0 4.4 6.5 -3.2 -1.9 3.6 0.4 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -5.8 -10.1 -0.9 13.9 4.5 5.6 4.8 -1.2 التغري النسيب سنوي 
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Consumption 

Expenditure 
22.5% 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

Gross capital 

formation 
41.8% 

الواردات-الصادرات  
Exports- Imports 

10.8% 

Expenditure components of nominal GDP 
Q1, 2017 

 

 2016 الربع الرابعو2015 الرابع النسبة ا ئوية للناتج احمللي اإلمجالي االمسي حسب مكونات االنفاق للربع

Expenditure components of nominal GDP, in % of GDP. Q1 2016 and Q1 2017. 
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 Table (1)  (1)جدول رقم 

 حسب النشاط االقتصادي باألسعار  اجلارية  الربعي تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي

 2017 االول

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q1 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q1 2017  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
 التصنيف

4 المنقح  

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

A Agriculture, forestry and fishing 244 254 262 256 256 0.1 4.8 الف الزرارة واحلراجة وصيد األمساك 

B Mining and quarrying 37,836 40,287 43,758 46,373 50,168 8.2 32.6 باء التعدين واستغالل احملاجر 

C Manufacturing 11,515 12,543 13,027 13,116 12,725 -3.0 10.5 جيم الصنارة التحويلية 

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

752 953 1,093 825 719 -12.8 -4.4 
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء ,

 إمدادات ا يا  وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعاجلتها
 دال +هاء

F Construction 16,143 15,882 16,865 17,012 19,000 11.7 17.7 واو التشييد 

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

12,963 12,737 14,676 15,231 13,420 -11.9 3.5 
جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح ا ركبات ذات 

 احملركات والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,547 4,426 4,634 4,623 4,752 2.8 4.5 حاء النقل والتخزين 

I Accommodation and food service activities 1,652 1,623 1,689 1,761 1,564 -11.2 -5.3 طاء أنشطة حدمات اإلقامة والطعام 

J Information and communication 2,434 2,341 2,590 2,471 2,499 1.2 2.7 ياء ا علومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 13,627 13,054 12,238 14,174 13,995 -1.3 2.7 كاف األنشطة ا الية وأنشطة التأمني 

L Real estate activities 10,090 10,635 10,786 11,274 10,616 -5.8 5.2 الم األنشطة العقارية 

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

5,376 5,146 4,843 5,216 5,699 9.3 6.0 
 األنشطة ا هنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة اخلدمات اإلدارية وحدمات الدرم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سني اإلدارة العامة والضمان االجتماري االلزامي  6.7 2.5 12,479 12,169 12,152 12,045 11,692

P Education 
(1)

التعليم 5.9 4.4 3,021 2,892 2,873 2,900 2,852 
(1)

 رني 

Q Human health and social work activities 
(1)

االجتماري والعمل اإلنسان صحة جمال   األنشطة 5.2 0.6- 2,861 2,879 2,905 2,865 2,719 
(1)

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

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار  اجلارية 

 2017 االول

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q1 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q1 2017  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
 التصنيف

4 المنقح  

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

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

(1)
 

 صاد+قاف (1)األحرى اخلدمات ,أنشطة  والتسلية والرتفيه الفنون 7.9 2.7 2,287 2,228 2,233 2,168 2,121

T 

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

943 967 927 994 995 0.1 5.5 

 وأنشطة أفرادًا؛ تستخدم اليت ا عيشية اأُلَسر أنشطة

 مميَّزة غري وحدمات سلع إنتاج   ا عيشية اأُلَسر

 اخلاص الستعماهلا

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  اخلدمات ا الية ا قاسة بصورة غري مباشرة 5.8 3.7- 6,550- 6,804- 6,643- 6,442- 6,191-

 
Import duties 477 431 369 352 438 24.6 -8.1 رسوم االسترياد  

 
Gross Domestic Product 131,794 134,814 141,278 147,039 150,944 2.7 14.5 الناتج احمللي االمجالي  

   
       

 

 Mining and quarrying 37,836 40,287 43,758 46,373 50,168 8.2 32.6 احملاجر واستغالل التعدين  

 Non Mining and quarrying 93,958 94,528 97,520 100,667 100,776 0.1 7.3 انشطة احرى غري التعدين واستغالل احملاجر  

Memorandum item   
     

 رنصرتوضيحي

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 6.7 2.5 18,653 18,189 18,164 18,005 17,477 
(2)

 
 

(1)  ا ؤسسات وقطاع العامة احلكومة نشطةا يشمل  (1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector. 

 ,والرتفيه والتسلية والفنون( فاء) والصحة( رني) التعليم و( سني) العامة االدارة:  احلكومة انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) األحرى  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). 

 

 Table (2)  (2جدول رقم )
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ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q1 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

 التصنيف

4 المنقح  

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

A Agriculture, forestry and fishing 248 256 258 257 262 1.8 5.5 الف الزرارة واحلراجة وصيد األمساك 

B Mining and quarrying 96,210 99,508 102,586 96,041 96,209 0.2 -0.0 احملاجر واستغالل التعدين اءب   

C Manufacturing 19,252 19,497 20,248 19,665 18,978 -3.5 -1.4 التحويلية الصنارة  جيم 

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

718 970 1,136 882 729 -17.3 1.5 

 اهلواء , وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات

 النفايات وإدارة الصرف وأنشطة ا يا  إمدادات

 ومعاجلتها

 دال+ هاء

F Construction 16,006 15,417 16,878 17,358 18,520 6.7 15.7 واو التشييد 

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

12,428 12,063 14,016 14,882 12,608 -15.3 1.4 
 ذات ا ركبات إصالح والتجزئة؛ اجلملة جتارة

 النارية والدراجات احملركات
 زاي

H Transportation and storage 4,489 4,390 4,345 4,472 4,694 4.9 4.6 حاء والتخزين النقل 

I Accommodation and food service activities 1,650 1,695 1,852 1,924 1,709 -11.2 3.5 طاء والطعام اإلقامة حدمات أنشطة 

J Information and communication 2,444 2,348 2,586 2,464 2,501 1.5 2.3 ياء واالتصاالت ا علومات 

K Financial and insurance activities 12,080 13,241 12,961 14,343 13,298 -7.3 10.1 التأمني وأنشطة ا الية األنشطة  كاف 

L Real estate activities 8,684 9,139 9,266 9,645 9,183 -4.8 5.8 الم العقارية األنشطة 

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

4,799 4,962 4,859 5,050 5,028 -0.4 4.8 
 والتقنية, والعلمية ا هنية األنشطة

 الدرم وحدمات اإلدارية اخلدمات أنشطة
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سني االلزامي االجتماري والضمان العامة اإلدارة 4.6 1.2 11,846 11,711 11,745 11,604 11,325

P Education 
(1)

التعليم 3.5 3.4 2,803 2,711 2,719 2,745 2,708 
(1)

 رني 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتماري والعمل اإلنسان صحة جمال   األنشطة 3.4 1.9- 2,716 2,768 2,803 2,757 2,626 
(1)

 فاء 

  

 النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةتقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب 

 2017 االول الربع  (100 = 2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q1 2017 
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 …/.Table (2) …Contd  (2تبع جدول رقم )ي

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

 2017 االول( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q1 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q1 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

 التصنيف
4 المنقح  

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

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

(1)
 

2,073 2,106 2,161  2,146   2,190  2.0 5.6 
 والتسلية, والرتفيه الفنون

  (1)األحرى اخلدمات أنشطة

 صاد+قاف

T 

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

851 871 819  879   881  0.3 3.5 

 وأنشطة أفرادًا؛ تستخدم اليت ا عيشية اأُلَسر أنشطة

 مميَّزة غري وحدمات سلع إنتاج   ا عيشية اأُلَسر

 اخلاص الستعماهلا

 

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 اخلدمات ا الية ا قاسة بصورة غري مباشرة 12.9 0.5 6,871-  6,838-  6,541- 6,513- 6,084-
 

 
Import duties 457 412 350  334   412  23.3 -10.0 رسوم االسترياد  

 
Gross Domestic Product 192,966 197,468 205,047  200,694   197,695  -1.5 2.5 الناتج احمللي االمجالي 

 

  

 
      

  

 
Mining and quarrying 96,210 99,508  102,586   96,041   96,209  0.2 -0.0 احملاجر واستغالل التعدين  

 
Non Mining and quarrying 96,756 97,961  102,461   104,654   101,485  -3.0 4.9 واستغالل احملاجر نانشطة احرى غري التعدي  

Memorandum item        رنصرتوضيحي 

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 4.6 1.2  17,708   17,505  17,556 17,345 16,928 
(2)

  

(1)  ا ؤسسات وقطاع العامة احلكومة انشطة يشمل  (1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector. 

 ,والرتفيه والتسلية والفنون( فاء) والصحة( رني) التعليم و( سني) العامة االدارة:  احلكومة انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) األحرى  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 )

 رناصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية

 2017 االول  الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q1 2017 

Expenditure Components 

2016 2017 

Q1 2017  

 التغري النسيب

Percentage change البيان 

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

Household Consumption Expenditure 35,215 35,454 35,433 37,124 37,654 1.4 6.9 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر ا عيشية 

 -  Percent of Total GDP 26.7 26.3 25.1 25.2 24.9   -  النسبة ا ئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Government Final Consumption Expenditure 31,801 32,235 32,140 32,017 33,939 6.0 6.7 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 

 -  Percent of Total GDP 24.1 23.9 22.7 21.8 22.5   - النسبة ا ئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Gross Capital Formation 
(1)

تكوين رأس ا الإمجالي  6.3 4.0- 63.085 65.746 65,249 60,704 59,332 
(1)

 

 -  Percent of Total GDP 45.0 45.0 46.2 44.7 46.8   - النسبة ا ئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 64,662 63,746 64,693 70.425 74.751 6.1 15.6  )فوب( –الصادرات )السلع واخلدمات( 

 -  Percent of Total GDP 49.1 47.3 45.8 47.9 49.5   - النسبة ا ئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 59,216 57,325 56,236 58.213 58.485 0.4 -1.2  فوب( –واخلدمات( الواردات )السلع( 

 -  Percent of Total GDP 44.9 42.5 39.8 39.6 38.7   - النسبة ا ئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Gross Domestic product 131,794 134,814 141,278 147.039 150,944 2.7 14.5 الناتج احمللي اإلمجالي 
(1)

 Gross Capital Formation includes statistical discrepancy.    
(1)

مالحظة :امجالي التكوينات الرأمسالية تشمل 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.   أرمدة اجلدول لن تساوي اجملموع بسبب التقريب.رند مجع القيم الواردة  

ii. النمو رلب أساس أقرب قيمة رشرية. لمت تقريب معد 

 الرموز املستخدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الوصف 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة اىل الصفر 

Not available ..  غري متوفر 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x اإلرداد حتت بيانات 

Preliminary ** أرقام أولية 

Revised  * مراجعة أرقام 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y  ا قابلة هلاالتغيري   الفرتة ا قابلة   السنة ا دروسة مقارنة بالسنة 

Change over previous quarter Q-o-Q التغيري   الربع ا دروس 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 release on Q2, 2017 GDP will be on 

28th September, 2017. 

للمزيد من ا علومات حول تفاصيل الناتج احمللي اإلمجالي الربعي ميكنكم زيارة موقع الةوزارة  

, وموقةةع قطةةر لتبةةادل ا علومةةات :      www.mdps.gov.qaاإللكرتونةةي رلةةب الةةرابط التةةالي    

www.qalm.gov.qa  ,رةام  من الثاني للربع الفصلي اإلمجالي احمللي الناتج تقرير سيصدر كما 

 .2017 ا قبل سبتمرب من 28   2017

 

http://www.mdps.gov.qa/
http://www.mdps.gov.qa/
http://www.qalm.gov.qa/
http://www.qalm.gov.qa/

