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 2017سبتمبر  28

 حســب النشــاط االقتصــادي التقديرات الربعية للناتج احمللي اإلمجالي

 2017الربع الثاني 
 

أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء التقديرات األولية للناتج احمللي اإلمجالي 

لسنة  الثانياجلارية  للربع وكل من األسعار الثابتة لحسب النشاط االقتصادي 

على البيانات املتاحة من خالل املسح الربعي  امت إعداد هذه التقديرات بناءو. 2017

إىل البيانات الواردة من السجالت اإلدارية جلهات  للمؤشرات االقتصادية باإلضافة

 . خمتلفة

 

 عناوين رئيسية

  ثاني% خالل  الربع ال8.5بنسبة   (مسياال)اجلارية منا الناتج احمللي باألسعار  

 .2016عام من ثاني مقارنة بتقديرات الربع املماثل للربع ال 2017عام من 

 (  بنسبة 100=2013) لسنة االساس )احلقيقي( منا الناتج احمللي باألسعار الثابتة

 .% )على اساس سنوي(0.6
 

 باألسعار الثابتة واجلارية 2017الناتج احمللي االمجالي للربع الثاني لعام 

  (مليار لاير قطري(
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  2017الربع الثاني لعام تقديرات 
 لناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي واحلقيقيل

 
مليار ر.ق  يف   146.26حوالي  )األمسي( تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلاريةبلغت 

  .مليار ر.ق 134.81البالغة  2016مقارنًة بتقديرات الربع الثاني لعام  2017الربع الثاني من عام 

 .% 8.5 ةحمققًا بذلك زيادة بنسب

  

حوالي  (100=2013) )احلقيقي( باألسعار الثابتةكما بلغت تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي 

البالغة  2016لعام  الثانيمقارنًة بتقديرات الربع  2017من عام  الثانيمليار ر.ق  يف الربع   198.60

و باملقارنة مع التقديرات اليت متت  ،%  0.6 ت نسبتهحمققًا بذلك منوًا بلغ ،مليار ر.ق   197.47

 .%0.5 منوا بنسبةحمققا  ،مليار ر.ق  197.61( البالغة 2017لعام  األولبع مراجعتها للربع السابق )الر

 

 تشمل النفط والغاز() رالتعدين واستغالل احملاج

من  الثانيالربع ( هلذا القطاع يف )األمسي( بلغت تقديرات القيمة املضافة باألسعار اجلارية

 %  مقارنًة بتقديرات الربع15.6 بلغ قدرهرتفاعا مسجلة بذلك ا ق.ر مليار 46.58( 2017عام 

وباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها  . مليار ر.ق 40.29واليت بلغت ،  2016لعام  الثاني 

ويعود سبب % 6.8 نسبته بلغاخنفاض  كان هنالك (2017عام ول لللربع السابق )الربع األ

 اإلخنفاض إىل إخنفاض أسعار النفط والغاز .

مليار ر.ق هلذا القطاع يف  96.85ات القيمة املضافة باألسعار الثابتة كما بلغت تقدير

الربع  بتقديرات % مقارنة2.7و مسجلة بذلك اخنفاضا بلغ قدره 2017من عام الثانيالربع 

مليار ر.ق. وباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراجعتها   99.51واليت بلغت  2016لعام  الثاني 

% يف القيمة املضافة االمجالية هلذا 1بنسبة  زادت( 2017لعام األول للربع السابق )الربع 

  القطاع .

 

 ال تشمل النفط والغاز()ر غري التعدين واستغالل احملاج

ألنشطة غري التعدينية ل)األمسي( بلغت تقديرات القيمة املضافة باألسعار اجلارية 

، % 5.5مليار ر.ق بزيادة بلغت   99.68ما قيمته  2017من عام  الثانييف الربع واحملاجر 

مليار ر.ق، وباملقارنة  94.53واليت بلغت قيمتها  2016من عام  الثانيات الربع بتقدير  مقارنة

بنسبة  إخنفضت( 2017لعام ول مع التقديرات اليت متت مراجعتها للربع السابق )الربع األ

1.3% . 
كما بلغت تقديرات القيمة املضافة باألسعار الثابتة هلذا القطاع يف الربع الثاني من عام 

% مقارنة  بتقديرات الربع  3.9مليار ر.ق و بنسبة منو بلغت   101.75ما جمموعه   2017

.  وباملقارنة مع التقديرات اليت متت  مليار ر.ق  97.96واليت بلغت قيمتها  2016الثاني من عام 

( كان هناك استقرار وعدم تغري يف القيمة 2017اجعتها للربع السابق )الربع األول لعام مر

 .املضافة االمجالية هلذا القطاع
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Table (1) جدول 

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار اجلارية

2017للربع الثاني   

Estimates Of Quarterly Gross Domestic Product By Economic Activities At Current Prices, 
Q2, 2017 

(Million Q.R.)         )مليون لاير قطري( 

Economic Activity 

2016 2017 
Percentage 

change 
 النشاط االقتصادي

Q2 Q1* Q2** 
Q2, 17/ Q2, 17/ 

Q1, 17 Q2, 16 

Agriculture, forestry and Fishing 254 261 274 5.1 7.9 الزراعة واحلراجة وصيد األمساك 

Mining and Quarrying 40,287 49,985 46,576 (6.8) 15.6 التعدين واستغالل احملاجر 

Manufacturing 12,543 12,919 12,937 0.1 3.1 الصناعة التحويلية 

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

953 742 970 30.7 1.8 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

اهلواء , إمدادات املياه وأنشطة الصرف وإدارة 

 النفايات ومعاجلتها

Construction 15,882 19,033 18,439 (3.1) 16.1 التشييد 

Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

12,737 13,380 13,100 (2.1) 2.9 
جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات 

 احملركات والدراجات النارية

Transportation and storage 4,426 4,724 4,529 (4.1) 2.3 النقل والتخزين 

Accommodation and food service activities 1,623 1,529 1,657 8.4 2.1 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

Information and communication 2,341 2,500 2,347 (6.1) 0.3 املعلومات واالتصاالت 

Financial and insurance activities 13,054 14,100 13,607 (3.5) 4.2  املالية وأنشطة التأمنياألنشطة 

Real estate activities 10,635 10,603 10,751 1.4 1.1 األنشطة العقارية 

Professional, scientific and technical 
activities; Administrative and support service 
activities 

5,146 5,706 5,377 (5.8) 4.5 
 ةأنشطوالتقنية, األنشطة املهنية والعلمية 

 اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

Public administration; compulsory social 
security 

 اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي  7.5 3.7 12,944 12,479 12,045

Education 2,900 3,019 3,080 2 6.2 التعليم 

Human health and social work activities 2,865 2,856 3,115 9.1 8.7 
األنشطة يف جمال صحة اإلنسان والعمل 

 االجتماعي

Arts, entertainment and recreation; Other 
service activities 

2,168 2,287 2,346 2.6 8.2 
الفنون والرتفيه والتسلية  ,أنشطة اخلدمات 

 األخرى

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

967 995 1,005 1 3.9 

أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا؛ 

وأنشطة اأُلَسر املعيشية يف إنتاج سلع وخدمات 

 غري مميَّزة الستعماهلا اخلاص

Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 اخلدمات املالية املقاسة بصورة غري مباشرة 11.2 9.3 (7,161) (6,550) (6,442)

Import duties 431 438 366 (16.4) -15 رسوم االسترياد 

Gross Domestic Product 134,814 151,007 146,260 (3.1) 8.5 الناتج احمللي االمجالي 

  
     

  

Mining and Quarrying 40,287 49,985 46,576 (6.8) 15.6 التعدين واستغالل احملاجر 

Non-Mining and Quarrying  94,528 101,023 99,684 (1.3) 5.5 غري التعدين واستغالل احملاجر 

 

 Revised estimates .* .أرقام مراجعة* 

 Preliminary estimates .** أرقام أولية ,** 

  : مالحظات
 .الجدول لن تساوي املجموع بسبب التقريب عند جمع القيم الواردة في أعمدة .1
 .أقرب قيمة عشرية  تم تقريب معدل النمو على أساس .2

Notes: 
1. Numbers may not add to totals due to rounding. 
2. Percent change based on numbers prior to rounding. 
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Table (2) جدول 

الثابتة  باألسعار االقتصادي النشاط حسب الربعي اإلمجالي احمللي الناتج تقديرات

2017 الثاني الربع( 100=  2013) األساس لسنة  

Estimates Of Quarterly Gross Domestic Product By Economic Activities At Constant 
(2013=100) Prices, Q2, 2017 

(Million Q.R.)         )مليون لاير قطري( 

Economic Activity 

2016 2017 
Percentage 

change 
 النشاط االقتصادي

Q2 Q1* Q2** 
Q2, 17/ Q2, 17/ 

Q1, 17 Q2, 16 

Agriculture, forestry and Fishing 256 267 276 3.5 7.9 الزراعة واحلراجة وصيد األمساك 

Mining and Quarrying 99,508 95,870 96,851 1 (2.7) التعدين واستغالل احملاجر 

Manufacturing 19,497 19,272 19,499 1.2 0 الصناعة التحويلية 

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

970 752 1,009 34.1 4 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 

إمدادات املياه وأنشطة الصرف وإدارة اهلواء , 

 النفايات ومعاجلتها

Construction 15,417 18,551 17,783 (4.1) 15.3 التشييد 

Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles 

12,063 12,570 12,241 (2.6) 1.5 
جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات 

 احملركات والدراجات النارية

Transportation and storage 4,390 4,667 4,339 (7.0) (1.2) النقل والتخزين 

Accommodation and food service activities 1,695 1,675 1,813 8.3 6.9 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 

Information and communication 2,348 2,501 2,342 (6.4) (0.3) املعلومات واالتصاالت 

Financial and insurance activities 13,241 13,307 13,871 4.2 4.8 األنشطة املالية وأنشطة التأمني 

Real estate activities 9,139 9,172 9,510 3.7 4.1 األنشطة العقارية 

Professional, scientific and technical 
activities; Administrative and support service 
activities 

4,962 5,035 5,116 1.6 3.1 
 ةوالتقنية, أنشطاألنشطة املهنية والعلمية 

 اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

Public administration; compulsory social 
security 

 اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي  3.8 1.7 12,046 11,846 11,604

Education 2,745 2,802 2,822 0.7 2.8 التعليم 

Human health and social work activities 2,757 2,711 2,897 6.8 5.1 
األنشطة يف جمال صحة اإلنسان والعمل 

 االجتماعي

Arts, entertainment and recreation; Other 
service activities 

2,106 2,190 2,199 0.4 4.4 
والرتفيه والتسلية  ,أنشطة اخلدمات الفنون 

 األخرى

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

871 881 892 1.2 2.3 

أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا؛ 

إنتاج سلع وخدمات وأنشطة اأُلَسر املعيشية يف 

 غري مميَّزة الستعماهلا اخلاص

Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 اخلدمات املالية املقاسة بصورة غري مباشرة 11.3 5.4 (7,246) (6,871) (6,513)

Import duties 412 412 342 (16.8) (16.9) رسوم االسترياد 

Gross Domestic Product 197,468 197,610 198,601 0.5 0.6 الناتج احمللي االمجالي 

              

Mining and Quarrying 99,508 95,870 96,851 1 (2.7) التعدين واستغالل احملاجر 

Non-Mining and Quarrying  97,961 101,741 101,750 0 3.9 غري التعدين واستغالل احملاجر 

 

 .Preliminary estimates * * أرقام أولية ,

 .Revised estimates ** .** أرقام مراجعة

  : مالحظات
 .عند جمع القيم الواردة في أعمدة الجدول لن تساوي املجموع بسبب التقريب .3
 .أقرب قيمة عشرية  تم تقريب معدل النمو على أساس .4

Notes: 
3. Numbers may not add to totals due to rounding. 
4. Percent change based on numbers prior to rounding. 
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 الوزارة موقع زيارة ميكنكم الربعي اإلمجالي احمللي الناتج تفاصيل حول املعلومات من للمزيد

 : املعلومات لتبادل قطر وموقع ،  www.mdps.gov.qa التالي الرابط على اإللكرتوني

www.qalm.gov.qa ، من الثالث للربع الفصلي اإلمجالي احمللي الناتج تقرير سيصدر كما 

 .2017 املقبل ديسمرب من 28  يف 2017 عام
 

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, 2017 
GDP will be on 28th December, 2017. 

 

 

 

  

http://www.mdps.gov.qa/
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28 September, 2017 

Quarterly Gross Domestic Product by Economic Activities 
Second Quarter, 2017 

 

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 2017. The estimates have been produced by using the 

data collected through the Quarterly Economic Indicator Survey and from other source 

agencies. 

 

HIGHLIGHTS 

 Gross Domestic Product at current prices (Nominal GDP) increase by 8.5% in the 

second quarter of 2017 over the second quarter of 2016. 

 Gross Domestic Product at constant prices (Real GDP, 2013=100) increase by 

0.6% year-on-year. 

 

GDP at current and constant prices, Q2 2017 
(in billion QR)  
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Second Quarter 2017 Nominal and Real GDP Estimates 

The quarterly GDP at current prices in Q2 of 2017 is estimated at QR 146.26 billion. 

This represents an increase of 8.5% compared to the estimate of Q2 of 2016 placed at 

QR 134.81 billion.  

The quarterly GDP at constant (2013) prices in Q2 of 2017 (QR 198.60 billion) shows a 

growth of 0.6% compared to the estimate of Q2 of 2016 (QR 197.47 billion). However, 

compared to the previous quarter (Q1 of 2017) revised estimate of QR 197.61 billion 

the growth is 0.5%.  

Mining and Quarrying activities (Include Gas and Crude Oil) 

The current prices Gross Value Added (GVA) estimate of Mining and Quarrying 

activities is estimated at QR 46.58 billion in Q2 2017, which shows an increase of 

15.6% over the estimate of Q2 2016 placed at QR 40.29 billion. Compared to the 

previous quarter (Q1 of 2017) revised estimate, there has been a decrease of 6.8% 

in the GVA of this sector. Refer to decrease of oil and gas prices.  

The real GVA of these activities in Q2 2017 is estimated at QR 96.85 billion, which 

shows a decrease of 2.7% over the estimate of Q2 2016 (QR 99.51 billion). 

However, compared to Q1 2017 revised estimate, there has been a rise of 1.0% in 

the real GVA of this sector. 

Non-Mining and Quarrying activities (Non-Include Gas and Crude Oil) 

The current prices GVA estimate of Non-Mining and Quarrying activities is estimated 

at QR 99.68 billion in Q2 2017, which shows an increase of 5.5% over the estimate 

of Q2 2016 (QR 94.53 billion). Compared to the previous quarter (Q1 of 2017) 

revised estimate, a decrease of 1.3% has been recorded. 

The real GVA of these activities totaled QR 101.75 billion in Q2 2017, which shows 

a growth of 3.9% over the estimate of the corresponding quarter in 2016 (QR 97.96 

billion). However, compared to Q1 2017 revised estimate, the Non-Mining and 

Quarrying activities remained virtually unchanged. 


