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Quarterly Gross Domestic Product 

by Economic Activities and Components of Expenditure for 

Qatar Economy report  

Second Quarter, 2017 

  

 التقديرات الربعية للناتج المحلي اإلجماليتقرير 

 فاقـــنات االــادي ومكونــاط االقتصــب النشــحس

 لالقتصاد القطري

 2017 الثانيالربع 

September 2017  2017 سبتمبر 

 

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. 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 التنمووي واححصواا التقوديرات ايوليوة للنواتج المحلوي احجموالي  

لسونة  الثوانيحسب النشاط االقتصادي بكل من ايسوعار الثابتوة  وايسوعار الجاريوة  للربوع 

 ذات مكونووات النوواتج المحلووي االجمووالي حسووب اناصوور االنفوواق  ووي إلحوواق.وقوود توو  2017

 سونوي قديرات بناًا الى البيانوات المتاحوة مون خوالل المسوب الربوعالبيان وت  إاداد هذه الت

جزووزة ألللمؤشوورات االقتصووادية باح ووا ة إلووى البيانووات الووواردة موون السووجالت احداريووة ل

 .و البيانات المنشورة وجزات مختلفة

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 previous  quarter of 2017 

have been revised and updated according to the availability of new 

data. Classification of economic activities follows the International 

Standard Industrial Classification (ISIC Rev.4). 

 

 

ايخيرة مانية ارباع ـيخر ث يت  تو ير الناتج المحلي االجمالي بايسعار الجارية والثابتة 

 اناصر حسب  الجاري ي هذا التقرير. كما ويت  تو ير تقديرات الناتج المحلي االجمالي 

 لتوا ر البيانات بيانات جديدة تت  مراجعة تقديرات الربع السابق االنفاق أي اً. واند تو ر

 لتصنيفل و قا لما  استحدث من بيانات و تصنف االنشطة االقتصادية و قا"نشره 

 .(التنقيب  الرابع ) الموحد الدولي الصنااي
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HIGHLIGHTS  عناوين رئيسية 
 Real gross domestic product at constant prices, (2013=100) growth is 

0.6% in the second quarter of 2017 over the same quarter in 2016. 

   ( 100=2013 )بايسعار الثابتة لسنة االساس االجمالي  الناتج المحلينما- 
مقارنة بتقديرات الربع  7201 لعا  الثانيخالل  الربع  %0.6بنسبة   -الحقيقي 

 . 2016لعا   الثانيالمماثل للعا  السابق الربع 

 Mining and quarrying activities decrease by 2.7% in real terms in the 
second quarter of 2017 when compared to the second quarter of 
2016. 

   ي  2.7ـ  ب (والغاز – البترولشمل ي) قطاع التعدين واستغالل المحاجر انخفض 
 لعا  الثاني الربعمقارنة بتقديرات  ,2017لعا   الثاني ي الربع  القيمة الحقيقية

2016  

 Non-mining and quarrying activities real growth in is 3.9%, year on 
year. 

   الثانياً  ي الربع حقيقي اً نمو  واستغالل المحاجر يةغير التعدينقطاع اينشطة نما 
 .) الى اساس سنوي( % 3.9بنسبة  2017لعا  

 

 2016 الثانيالربع مقابل  2017 الثاني الربع( 2013الثابتة )اسعار  باألسعارالناتج المحلي االجمالي الربعي 
GDP at constant 2013 prices, Q2 2017 against Q2 2016 

(in billon QR, 2013=100)   (100=2013قطري ,)بالميار لاير 
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1. Nominal and Real GDP Estimates by Economic 

Activity 

 
 

تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي والحقيقي حسب النشاط  .1
 االقتصادي 

The quarterly GDP at current prices in the second quarter of 2017 

is estimated at QR 146.26 billion. This represents an increase of 

8.5% compared to the estimate of the second quarter of 2016 

placed at QR 134.81 billion. When compared to previous quarter 

(first quarter of 2017) revised estimate of QR 151.00 billion, an 

increase of 3.1% is noticed.  

مليار ر.ق   ي  146.26تقديرات الناتج المحلي احجمالي بايسعار الجارية حوالي 

البالغة  2016لعا   الثانيمقارنًة بتقديرات الربع  2017من اا   الثانيالربع 

وبالمقارنة مع التقديرات  % 8.5نسبته ب زيادةمليار ر.ق  محققاً بذلك  134.81

   151.00( و البالغة 2017لعا   االولمراجعتزا للربع السابق )الربع  تالتي تم

 .%3.1 زيادة ملحوظة بنسبة حققت مليار ر.ق   قد 

The quarterly GDP at constant 2013 prices in the second quarter of 

2017 is estimated at QR 198.60 billion, which shows a growth of 

0.6% compared to the second quarter of 2016 (QR 197.47 billion). 

However, compared to the first quarter of 2017 revised estimate of 

QR 197.61 billion the growth is 0.5%.  

It is to be noted that the year-on-year growth rate of GDP at 

constant 2013 prices for the first quarter 2017 has been revised 

and placed at 2.4%. 

حوالي  (100=2013كما بلغت تقديرات الناتج المحلي احجمالي بايسعار الثابتة ) 

الربع مقارنًة بتقديرات  2017من اا   الثانيمليار ر.ق   ي الربع   198.60

 ت نسبتهمليار ر.ق  محققاً بذلك نمواً بلغ  197.47البالغة  2016اا  من  الثاني 

 االول الربعو بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق ) , % 0.6

ومن الجدير  % 0.5 بنسبة نمو كان هناكمليار ر.ق   197.61( البالغة 2017 لعا 

 للناتج  2017من اا   االول للربعسنوي  الى اساس  نموال معدل أن بالذكر

تمت  (100 - 2013) ايساس لسنة الثابتة بايسعار الربعي احجمالي المحلي

 %.2.4وادلت لتصبب بنسبة مراجعته 
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  2017 لثانيإلى الربع ا 2015 لثالثا الربعمن  ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج
GDP at current prices and GDP at constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

Gross Domestic Product Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q217** الناتج المحلي االجمالي 

AT CURRENT PRICES 148,999 144,072 131,794 134,814 141,278 147,039 151,007 146,260 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q -2.0 -3.3 -8.5 2.3 4.8 4.1 2.7 -3.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -21.1 -18.0 -14.5 -11.4 -5.2 2.1 14.6 8.5 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 197,342 197,407 192,966 197,468 205,047 200,694 197,610 198,601 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 1.8 0.0 -2.2 2.3 3.8 -2.1 -1.5 0.5 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 3.6 3.9 1.4 1.8 3.9 1.7 2.4 0.6 سنوي التغير النسبي 
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1.1 Mining and Quarrying (ISIC Rev.4, section B)   1.1(باء القسم  التنقيح الرابعالتعدين واستغالل المحاجر) 

The nominal gross value added (GVA) estimate of Mining and 

quarrying activities in the second quarter of 2017 is estimated at 

QR 46.58 billion, showing an increase of 15.6% over the estimate 

of the second quarter of 2016, placed at QR 40.29 billion. 

Compared to the first quarter of 2017 revised estimate, a decrease 

of 6.8% is observed.  

من  الثانيالربع  (القطاع  يبلغت تقديرات القيمة الم ا ة بايسعار الجارية لزذا  

مقارنًة  % 15.6 بلغ قدرهرتفااا بذلك ا "مسجلة ق.ر مليار  46.58( 2017اا  

وبالمقارنة مع  .مليار ر.ق  40.29والتي بلغت  2016لعا   لثانيبتقديرات الربع ا

 هناك (2017 لعا  االول الربعالتقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )

  ي القيمة الم ا ة االجمالية لزذا القطاع.% 6.8 بنسبة انخفاض

The real GVA of these activities in the second quarter of 2017 (QR 

96.85 billion) shows a decrease of 2.7% over the estimate of the 

second quarter of 2016 (QR 99.51 billion). However, compared to 

the first quarter of 2017 revised estimate, an increase of 1.0% in 

the real GVA of this sector is noticed. 

 

مليار ر.ق لزذا القطاع  96.85كما بلغت تقديرات القيمة الم ا ة بايسعار الثابتة  

 مقارنة% 2.7بنسبة  والذي أظزر انخفا ا 2017من اا   لثانيا ي الربع 

وبالمقارنة مع  مليار ر.ق  99.51التي بلغت  2016لعا    لثانياالربع  بتقديرات

( كان هنالك 2017 لعا  االول الربعالتقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )

  ي القيمة الم ا ة االجمالية لزذا القطاع .%  1.0 بنسبة زيادة 

In the second quarter of 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 the Mining and quarrying activities. 

 الصلة  ي هذا الربع ذات والمنتجات للنفط الدولية ايسعار مستويات زيادة توقد اد 

 احسمية لزذا االجمالية الم ا ة القيمة  ي سنوي الى اساسزيادة  حدوث إلى

 .القطاع. 
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  2017 الثاني الربع إلى 2015 لثالثا الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار المحاجر واستغالل التعدين لقطاع القيمة المضافة اإلجمالية
GVA of Mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 56,209 49,519 37,836 40,287 43,758 46,373 49,985 46,576  باألسعار  الجارية 

Percentage change  Q-o-Q -7.9 -11.9 -23.6 6.5 8.6 6.0 7.8 -6.8 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y -42.5 -40.8 -41.4 -34.0 -22.2 -6.4 32.1 15.6 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 100,020 98,521 96,210 99,508 102,586 96,041 95,870 96,851 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q -0.7 -1.5 -2.3 3.4 3.1 -6.4 -0.2 1.0 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y -0.6 0.3 -2.9 -1.2 2.6 -2.5 -0.4 -2.7 التغير النسبي سنوي 
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1.2 Non-Mining and Quarrying  1.2 غير التعدين واستغالل المحاجر 
 

The nominal GVA estimate of these activities in the second quarter 

of 2017 is placed at QR 99.68 billion, which shows an increase of 

5.5% over the estimate of the same period in 2016 (QR 94.53 

billion). Compared to the first quarter of 2017 revised estimate, a 

decrease of 1.3% is recorded. 

من اا   لثانيابلغت تقديرات القيمة الم ا ة بايسعار الجارية لزذا القطاع  ي الربع  

ات الربع بتقدير  مقارنة% 5.5مليار ر.ق بزيادة بلغت  99.68ما قيمته  2017

مليار ر.ق, وبالمقارنة مع   94.53والتي بلغت قيمتزا  2016من اا   الثاني

تحقق (  قد 2017لعا   االولالتقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )الربع 

 .% 1.3بنسبة  انخفاض

The real GVA of these sectors in the second quarter of 2017 (QR 

101.75 billion) shows a growth of 3.9% over the corresponding 

quarter in 2016 (QR 97.96 billion). However, compared to the first 

quarter 2017 revised estimate the Non-mining and quarrying 

activities remained virtually unchanged. 

من  الثانية بايسعار الثابتة لزذا القطاع  ي الربع كما بلغت تقديرات القيمة الم ا  

  مقارنة% 3.9 مليار ر.ق و بنسبة نمو بلغت 101.75ما قيمته   2017اا  

مليار ر.ق.    97.96والتي بلغت قيمتزا  2016من اا   الثانيالربع  بتقديرات

 لعا  االولوبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )الربع 

 .ظلت تقديرات القطاع ثابتة ول  تتغير( 2017

The Y-on-Y growth in the second quarter of 2017 is mainly due to 

the increases seen in construction, accommodation and food 

services, human health and social work activities. 

الى ارتفاع 2017من اا   الثاني ي الربع  الى اساس سنوي السنوي ويعود النمو 

 صحة مجال  ي اينشطة ووالطعا   احقامة خدمات أنشطةوالتشييد  وا ب  ي نشاط

 .االجتمااي والعمل احنسان
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  2017الثاني  الربع إلى 2015 الثالث الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار المحاجر واستغالل التعدين لغبر اإلجمالية المضافة القيمة
GVA of Non-mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 92,790 94,553 93,958 94,528 97,520 100,667 101,023 99,684  باألسعار  الجارية 

Percentage change  Q-o-Q 1.9 1.9 -0.6 0.6 3.2 3.2 0.4 -1.3 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 2.0 2.8 4.9 3.8 5.1 6.5 7.5 5.5 التغير النسبي سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 97,322 98,886 96,756 97,961 102,461 104,654 101,741 101,750 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 4.5 1.6 -2.2 1.2 4.6 2.1 -2.8 0.0 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 8.3 7.9 6.2 5.1 5.3 5.8 5.2 3.9 التغير النسبي سنوي 
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Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q2 2016 to Q2 2017 are given in the Tables 1 

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

Non-mining activities comparing the performance in the second 

quarter of 2017 with the corresponding quarter in 2016 (Q2, Year-

on-Year basis) and with the first quarter (Q1, Quarter-on-Quarter 

basis) of 2017 is given in the following paragraphs. 

الى مستوى اينشطة احسمية والحقيقية تتو ر تفاصيل تقديرات القيمة الم ا ة  

( الرابع التنقيب)  الموحد الدولي الصنااي التصنيف حسب االقتصادية القطااية

 ي الجدولين رق   2017 الثانيإلى الربع  2016من اا   الثانيلربع للفترة من ا

و يما يلي تحليل للمجاميع الرئيسية  , من البيان الصحفي ملحقين( ال2( و )1)

ارن ايداا  ي واستغالل المحاجر, يق الغير تعدينيلقطاع لو  لألنشطة االقتصادية

الى اساس  الثاني)  الربع  2016 له من اا   سابقمع الربع ال 2017 الثانيالربع 

الى اساس ربعي(  ي  االول) الربع  2017 لعا  السابق ومع الربع سنوي (

 الفقرات التالية .

1.2.1. Manufacturing (ISIC Rev.4, section C)  1.2.1  ( جيم  القسم  التنقيح الرابع) الصناعة التحويلية 
The nominal GVA of manufacturing activities in the second quarter 

of 2017 is estimated at QR 12.94 billion showing an increase of 

3.1% over the corresponding quarter of 2016 (QR 12.54 billion). 

Compared to the previous quarter (Q1 of 2017) revised estimate, 

an increase of 0.1% is recorded. 

بلغت تقديرات القيمة الم ا ة احجمالية بايسعار الجارية لنشاط الصنااة التحويلية  
بنسبة   زيادةبذلك  الً مسج 2017من اا   الثانيمليار ر.ق  ي الربع  12.94

( والتي 2016لعا    لثانيامن السنة السابقة )الربع الربع المماثل % مقارنة 3.1
وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع مليار ر.ق . 12.54قُدرت بقيمة 

 %.0.1 بنسبة زيادةهنالك  ت( كان2017 لعا  الولالربع االسابق )

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

second quarter of 2017, virtually unchanged from the second 

quarter of 2016 (QR 19.50 billion). However, compared to the first 

quarter of 2017 revised GVA, an increase of 1.2% is observed. 

 الثابتة بايسعار التحويلية الصنااة  لنشاط  احجمالية الم ا ة القيمة تقديرات بلغت 
بالربع  مقارنة وبدون تغيير 2017  من اا  لثانيا ي الربع  ق.ر مليار  19.50ب
. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق  2016 سنة من لثانيا
  ي القيمة%.1.2 بنسبة زيادةهنالك  تكان حيث (2017 لعا  االولالربع )

 .الم ا ة االجمالية لزذا لقطاع 
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  2017 لثانيا الربع إلى 2015 الثالث الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعارالصناعة التحويلية  لقطاع اإلجمالية المضافة القيمة
GVA of Manufacturing activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 15,070 13,172 11,515 12,543 13,027 13,116 12,919 12,937 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q -4.2 -12.6 -12.6 8.9 3.9 0.7 -1.5 0.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -26.1 -25.9 -18.3 -20.3 -13.6 -0.4 12.2 3.1 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 20,487 19,635 19,252 19,497 20,248 19,665 19,272 19,499 الثابتة باألسعار 

Percentage change  Q-o-Q 0.4 -4.2 -2.0 1.3 3.9 -2.9 -2.0 1.2 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 3.7 2.3 1.8 -4.4 -1.2 0.2 0.1 0.0 سنوي التغير النسبي 
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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 activities placed at 

QR 18.44 billion in the second quarter of 2017 shows an increase 

of 16.1% when compared to the estimate of corresponding quarter 

of 2016 (QR 15.88 billion). However, compared to the first quarter 

of 2017 revised estimate a increase of 3.1% is noticed.  

 

قيمة م ا ة  2017من اا   لثانياالربع  التشييد بايسعار الجارية  يقطاع سجل  

لعا    الثاني مقارنة بالربع% 16.1بلغت  زيادةمليار ر.ق بنسبة  18.44بلغت 

 االولالربع الربع السابق )بمليار ر.ق ومقارنة  15.88 الذي كانت قيمتة 2016

 .%3.1 ابلغت نسبتز زيادة لوحظت(.2017من اا  

The real GVA of the construction sector in the second quarter of 

2017 (QR 17,78 billion) shows a growth of 15.3% when compared 

to the GVA of corresponding quarter of 2016 (QR 15.42 billion). 

Compared to the first quarter 2017, the GVA of this sector 

decreased by 4.1%. 

قيمة م ا ة    2017من اا   الثاني التشييد بايسعار الثابتة  ي الربع قطاعوسجل  

  الثانياند مقارنتزا بالربع % 15.3مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت   17,78بلغت 

الربع مليار ر.ق واند مقارنتزا بالربع السابق )  15.42والتي قدرت  2016لعا  

الم ا ة االجمالية  ي القيمة % 4.1بنسبة  نخفاضإ( كان هنالك 2017 لعا  ولاال

 . لنشاطلزذا ا
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  2017 لثانيا الربع إلى 2015 الثالث الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار لتشييد اإلجمالية لقطاع ا المضافة القيمة

GVA of Construction activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 14,566 14,923 16,143 15,882 16,865 17,012 19,033 18,439 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q 4.0 2.5 8.2 -1.6 6.2 0.9 11.9 -3.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 16.6 14.8 13.1 13.4 15.8 14.0 17.9 16.1 التغير النسبي سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 14,562 14,803 16,006 15,417 16,878 17,358 18,551 17,783 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 8.4 1.7 8.1 -3.7 9.5 2.8 6.9 -4.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 20.3 18.5 13.6 14.7 15.9 17.3 15.9 15.3 التغير النسبي سنوي 
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1.2.3. Wholesale and Retail Trade (ISIC Rev.4, 

section G) 

 ( زاي القسم الرابع  التنقيح)تجارة الجملة والتجزئة  1.2.3 

The nominal GVA of this wholesale and retail trade activities is 

estimated at QR 13.10 billion in the second quarter of 2017, 

registering an increase of 2.9% over the estimate of corresponding 

quarter of 2016 (QR 12.74 billion). Compared to the previous 

quarter revised estimate, the GVA decreased by 2.1%. 

   13.10 حوالي  االنشطةزذه سجلت تقديرات القيمة الم ا ة احجمالية االسمية ل 

ان % 2.9مسجلًة بذلك زيادة قدرها  2017من اا   الثانيالربع مليار ر.ق  ي 

مليار  12.74( بقيمة بلغت 2016اا   الثانيالفترة نفسزا من العا  السابق )الربع 

 نخفاض( سجل ا2017 لعا  الولاالربع ) السابق الربع و مقارنة مع تقديرات ر.ق,

 .%2.1بنسبة بلغت 

 

The real GVA of the wholesale and retail trade sector in the second 

quarter of 2017 (QR 12.24 billion) registers a growth of 1.5% over 

the corresponding quarter in 2016 (QR 12.01 billion). Compared to 

the first quarter of 2017, the real GVA of this sector decreased by 

2.6%.  

 تجزئةوالالجملة تجارة  لنشاطكما سجلت تقديرات القيمة الم ا ة احجمالية الحقيقية  

و بنسبة نمو قدرها  2017من اا   الثانيالربع مليار ر.ق  ي  12.24قيمة بلغت

مليار ر.ق. وبالمقارنة  12.01بقيمة بلغت  2016ان الفترة ذاتزا من سنة % 1.5

%. 2.6بنسبة  انخفاض ( كان هنالك2017 لعا  االولالربع السابق )مع الربع 

 القيمة الم ا ة االجمالية لزذا القطاع.
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2017 لثانيا الربع إلى 2015 الثالث الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية والتجزئة باألسعار الجملة اإلجمالية لقطاع تجارة المضافة القيمة  
GVA of Wholesale and retail trade activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Wholesale and Retail Trade Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17** تجارة الجملة والتجزئة 

AT CURRENT PRICES 13,894 14,472 12,963 12,737 14,676 15,231 13,380 13,100 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q 15.0 4.2 -10.4 -1.7 15.2 3.8 -12.2 -2.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 7.9 7.2 6.9 5.4 5.6 5.2 3.2 2.9 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 13,614 14,463 12,428 12,063 14,016 14,882 12,570 12,241 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 6.1 7.9 4.4 3.6 3.0 6.2 -15.5 -2.6 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 16.9 6.2 -14.1 -2.9 16.2 2.9 1.1 1.5  النسبي سنويالتغير 
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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 

 
The transport and storage activities generated a nominal GVA of 

QR 4.53 billion in the second quarter of 2017 against QR 4.43 

billion in the second quarter of 2016, showing a rise of 2.3%. 

Compared to the previous quarter, a decrease of 4.1% is noticed. 

 

مليار  4.53بلغت 2017من اا   الثانيقيمة م ا ة اسمية للربع لنشاط حقق هذا ا 

مليار ر.ق  4.43والتي بلغت قيمتزا 2016اا   الثاني ر.ق مقارنة بتقديرات الربع

 لعا  الولاالربع ومقارنة بالربع السابق ) %2.3بنسبة زيادة قدرت بحوالي 

ه  ي القيمة الم ا ة االجمالية لزذ% 4.1 نسبته بلغ انخفاض(. كان هنالك 2017

 .المجمواة

The real GVA of these activities in the second quarter of 2017 (QR 

4.34 billion) shows a year-o-year decrease of 1.2%. However, 

compared to the first quarter of 2017 revised estimate the real GVA 

decreased by 7.0%. 

   4.34بلغت  2017من اا   لثانياقيمة م ا ة حقيقية للربع   نشاطحقق هذا ال 

( والتي قدرت  2016اا   لثانيا مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المماثل )الربع

ومقارنة %. 1.2بلغ حوالي  انخفاض سنويمحققا بذلك  مليار ر.ق  4.49بقيمة 

 ي القيمة  انخفاض كان هنالك حيث  (. 2017 لعا  الولاالربع بالربع السابق )

 %.7.0 انسبتز تبلغ الم ا ة االجمالية 
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2017الثاني الربع إلى 2015 لثالثا الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية والتخزين باألسعار اإلجمالية لقطاع النقل المضافة القيمة  
GVA of Transportation and storage activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 4,306 4,329 4,547 4,426 4,634 4,623 4,724 4,529 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q 4.5 0.5 5.0 -2.7 4.7 -0.2 2.2 -4.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 5.7 6.5 4.5 7.4 7.6 6.8 3.9 2.3 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 4,061 4,189 4,489 4,390 4,345 4,472 4,667 4,339 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 1.7 3.2 7.1 -2.2 -1.0 2.9 4.3 -7.0 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 3.2 2.9 6.5 9.9 7.0 6.8 4.0 -1.2 سنوي التغير النسبي 
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1.2.5. Financial and Insurance Activities (ISIC Rev.4, 

section K)  

 ( كاف القسم  الرابع  التنقيح)التأمين  وأنشطة المالية األنشطة . 1.2.5 

The nominal GVA of this group of economic activities is estimated 

at QR 13.61 billion in the second quarter of 2017, showing an 

increase of 4.2% when compared to the corresponding quarter in 

2016 (QR 13.05 billion). However, compared to the first quarter of 

2017, a decrease of 3.5% is recorded. 

لزذه المجمواة من االنشطة االقتصادية حوالي  القيمة الم ا ة االسميةبلغت  

اند % 4.2بزيادة تقدر بحوالي  2017من اا   الثاني مليار ر.ق  ي الربع 13.61

( والبالغ 2016اا   لثانياالسنة الما ية )الربع  من ي الربع المماثل  مقارنتزا

 لعا  االول الربعمليار ر.ق, وبالمقارنة بالربع السابق )  13.05 حوالي اقيمتز

 ي القيمة الم ا ة االجمالية لزذه % 3.5بنسبة   انخفاضكان هناك  (.2017

 .المجمواة

The real GVA of the financial and insurance activities is estimated 

at QR 13.87 billion in the second quarter of 2017, showing a 

growth of 4.8% when compared to the corresponding quarter of 

2016 (QR 13.24 billion). Compared to the revised estimate of the 

first quarter of 2017, the real GVA increased by 4.2%. 

 كما بلغت القيمة الم ا ة الحقيقية لزذه المجمواة من االنشطة االقتصادية حوالي 

وبمعدل نمو قدر بحوالي  ,2017من اا   لثانياالربع   يمليار ر.ق  13.87

  13.24( و البالغ قيمته 2016اا   الثانيالربع مقارنة بالربع المماثل )% 4.8

بنسبة  زيادة  ي هذا الربع الحقيقية قيمة الم ا ة االجماليةال تمليار ر.ق .كما سجل

 لعا  االول الربعللربع السابق ) التي تمت مراجعتزا بالتقديرات ااند مقارنتز% 4.2

2017 ). 
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2017 لثانيا الربع إلى 2015 الثالث الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية التأمين باألسعار وأنشطة المالية اإلجمالية لقطاع األنشطة المضافة القيمة  
GVA of Financial and insurance activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Financial and Insurance  Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17** التأمين وأنشطة المالية  

AT CURRENT PRICES 11,279 13,268 13,627 13,054 12,238 14,174 14,100 13,607 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q -7.6 17.6 2.7 -4.2 -6.2 15.8 -0.5 -3.5 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 10.9 11.0 10.2 7.0 8.5 6.8 3.5 4.2 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 12,155 13,351 12,080 13,241 12,961 14,343 13,307 13,871 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q -0.3 9.8 -9.5 9.6 -2.1 10.7 -7.2 4.2 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 11.6 11.8 9.0 8.6 6.6 7.4 10.2 4.8 سنوي التغير النسبي 
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1.2.6. General Government Activities (Memorandum 

item) 

 انشطة الحكومة 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 19.35 billion in the second 

quarter of 2017, which is 7.5% higher than the corresponding 

quarter of 2016 (QR 18.00 billion). 

االدارة  والتي تشتملينشطة الحكومة العامة قدرت مساهمة القيمة الم ا ة االسمية  

 والخدمات ) اا( تو ير الخدمات الصحية العامة و( اين) والتعلي  العامة )سين(

من اا   لثانيامليار ر.ق.  ي الربع  19.35بحوالي  ايخرى )صاد + قاف(

ان الربع المماثل  ي السنة الما ية االى   % 7.5 ت نسبتهبلغ , بمعدل 2017

 مليار ر.ق .   18.00حوالي  ا( والذي بلغت قيمتز2016اا   الثاني)الربع 

The real GVA contribution of the General Government Activities is 

estimated at QR 18.00 billion in the second quarter of 2017, i.e. 

3.8% higher than the estimate of the second quarter of 2016 (QR 

17.35 billion) and 1.7% higher than previous quarter (QR 17.71 

billion).  

  18.00بحوالي  ينشطة الحكومة العامةوقدرت مساهمة القيمة الم ا ة الحقيقية  

ان االى % 3.8,  بمعدل نمو بلغ 2017من اا   لثانيا مليار ر. ق  ي الربع

مليار   17.35والذي بلغت قيمته الم ا ة حوالي  2016من اا  الثاني الربع 

  مليار 17.71% االى من الربع السابق الذي بلغ 1.7و  ر.ق.
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2017 الثاني الربع إلى 2015 الثالث الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية العامة باألسعار الحكومة اإلجمالية أنشطة المضافة القيمة  
GVA of General government activities current prices and constant 2013 prices, Q3 2015 to Q2 2017  

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 16,802 16,984 17,477 18,005 18,164 18,189 18,653 19,348 باألسعار  الجارية  

Percentage change  Q-o-Q 2.0 1.1 2.9 3.0 0.9 0.1 2.5 3.7 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 7.3 7.8 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 7.5 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,524 16,495 16,928 17,345 17,556 17,505 17,708 18,005 باألسعار الثابتة 

Percentage change  Q-o-Q 2.7 -0.2 2.6 2.5 1.2 -0.3 1.2 1.7 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 6.6 6.4 6.2 7.8 6.2 6.1 4.6 3.8 سنوي التغير النسبي 
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2. Nominal GDP Estimates by Components of 

Expenditure 

 تقديرات الناتج المحلي االجمالي االسمي 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 second quarter of 2017 along 

with the estimates for the second quarter of 2016 (for Y-o-Y 

comparison) and the revised first quarter of 2017 (for Q-o-Q 

comparison) are shown in the following paragraphs. Table (3) may 

also be referred. 

: االنفاق مكوناتزاسوف يعرض هذا القس   اناصر احنفاق للناتج المحلي احجمالي مع  

االستزالكي النزائي لألسر المعيشية واالنفاق االستزالكي النزائي للحكومة  و إجمالي 

والصادرات من السلع والخدمات )تسلي  الب ااة الى ظزر السفينة  تكوين رأس المال

 2017من اا   لثانياربع وذلك لل وب(, والواردات من السلع والخدمات )  وب (  -

 الثانيالربع الى ) 2016لربع المماثل له لعا  مع التقديرات التي تمت مراجعتزا ل

) الذي تمت مراجعته ( 2017 لعا  االولالربع )أساس سنوي(,و الربع السابق  2016

  (3عرض  ي الجدول رق  )توسيت  ار زا  ي الفقرات التالية كما س ,أساس ربعي (

 2016 لثانيمقابل الربع ا 2017 لثانيالربع ا  تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Expenditure components of nominal, Q2 2017 against Q2 2016 GDP 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 
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2.1. Household Final Consumption Expenditure 

(HFCE) 

  االنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية 2.1  

The Household Final Consumption Expenditure (HFCE) in the 

second quarter of 2017 is placed at QR 37.92 billion as against QR 

35.45 billion estimated in the corresponding quarter of 2016, 

showing an increase of 7.0%. Rising population and the price rise of 

consumer items in the country led to this rise.  

The share of HFCE in the nominal GDP in the second quarter of 

2017 is estimated at 25.9%. The corresponding figures for the 

second quarter of 2016 and the first quarter 2017 are 26.3% and 

24.9% respectively. 

بحوالي 2017من اا   لثانياتقدر نفقات االستزالك النزائي لألسر المعيشية  ي الربع  

لعا   الثانيمليار لاير قطري  ي الربع   35.45 مليار لاير قطري مقابل 37.92

السكان وارتفاع ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع ادد %. 7.0, بزيادة قدرها 2016

 .أسعار المواد االستزالكية  ي البالد

 

وتقدر نسبة مساهمة  نفقات االستزالك النزائي لألسر المعيشية من الناتج المحلي 

المقابل بلغت  و ي%. 25.9بنسبة  2017من اا   لثانيا االجمالي االسمي  ي الربع

% 24.9و% 26.3 2017 لعا  االولالربع  و2016لعا   الثانيالنسبة  ي الربع 

 .الى التوالي

 2016 لثانيمقابل الربع ا 2017 ثانيالربع ال  تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Household final consumption expenditure, Q3 2015 to Q2 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 32,907 34,130 35,215 35,454 35,433 37,124 37,654 37,919 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 22.1 23.7 26.7 26.3 25.1 25.2 24.9 25.9 المئوية من الناتج المحلي االجمالي النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 1.2 3.7 3.2 0.7 -0.1 4.8 1.4 0.7 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 12.0 10.5 9.6 9.1 7.7 8.8 6.9 7.0 التغير النسبي سنوي 
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2.2. Government Final Consumption Expenditure 

(GFCE) 

 االستهالكي النهائي للحكومة االنفاق  2.2  

The Government Final Consumption Expenditure (GFCE) for the 

second quarter of 2017 is estimated at QR 34.64 billion as against 

QR 32.24 billion recorded in the corresponding quarter of 2016, 

showing a Y-o-Y rise of 7.5%.  

 

The percentage share of GFCE in nominal GDP during the second 

quarter of 2017 is estimated at 23.7%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2016 and the first quarter of 2017 are 

23.9% and 22.5% respectively. 

ما قيمته 2017من اا   لثانيا للحكومة  ي الربعقدرت نفقات االستزالك النزائي  

لعا   ثانيالمليار لاير قطري  ي الربع   32.24 مليار لاير قطري مقابل   34.64

 %.7.5, مما يظزر  زيادة سنوية بنسبة 2016

 

 

 

وقدرت النسبة المئوية  لإلنفاق االستزالكي النزائي للحكومة من الناتج المحلي 

و ي المقابل .%23.7 ما نسبته2017من اا   لثانيااحجمالي االسمي خالل الربع 

و  %23.9 2017 لعا  االولالربع  و2016لعا   لثانياالربع كانت النسبة   ي 

 .الى التوالي22.5%

 

 2016 الثاني مقابل الربع 2017 الثانيالربع   المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(تقديرات الناتج 

Government final consumption expenditure, Q3 2015 to Q2 2017 (in million QR) 

 

 

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

AT CURRENT PRICES 29,744 29,896 31,801 32,235 32,140 32,014 33,939 34,640 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 20.0 20.8 24.1 23.9 22.7 21.8 22.5 23.7 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 0.8 0.5 6.4 1.4 -0.3 -0.4 6.0 2.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 1.9 3.6 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 7.5 التغير النسبي سنوي 
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2.3. Gross Capital Formation (GCF)   2.3  تكوين رأس المالإجمالي 
The Gross Capital Formation (GCF) is estimated at QR 53.63 billion 

in the second quarter of 2017 as against QR 60.70 billion in the 

same quarter of 2016, showing a decrease of 11.7%. 

 لثانيامليار لاير قطري  ي الربع  53.63بحوالي   تكون رأس المالت  تقدير إجمالي  

, مسجالً 2016لعا   الثانيمليار لاير قطري  ي الربع   60.70مقابل 2017من اا  

 % 11.7 بنسبة انخفاضبذلك 

The percentage share of GCF in nominal GDP during the second 

quarter of 2017 is estimated at 36.7%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2016 and the first quarter of 2017 are 

45.0% and 42.0% respectively. 

من الناتج المحلي احجمالي االسمي خالل  التكوين رأس المالكما قُّدرت نسبة مساهمة  

 % و ي المقابل كانت النسبة  ي الربع36.7ما نسبته 2017من اا   الثانيالربع 

 .% الى التوالي42.0% و45.0 2017 لعا  االول  الربع و2016لعا   الثاني

 

 

 2016 الثانيمقابل الربع  2017 الثانيالربع   تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Gross capital formation, Q3 2015 to Q2 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 56,792 59,074 59,332 60,704 65,249 65,746 63,348 53,631 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 38.1 41.0 45.0 45.0 46.2 44.7 42.0 36.7 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -2.2 4.0 0.4 2.3 7.5 0.8 -3.6 -15.3 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -8.1 -1.7 7.9 4.5 14.9 11.3 6.8 -11.7 التغير النسبي سنوي 
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2.4. Exports of Goods and Services    2.4  الصادرات من السلع والخدمات بما في ذلك إعادة التصدير  

The total value of exports (f.o.b.) from the country is estimated at 

QR 73.89 billion in the second quarter of 2017 as against QR 63.75 

billion in the second quarter of 2016, showing an increase of 15.9%. 

This Y-o-Y rise in the value of exports during the second quarter of 

2017 is due to increases in the exports of goods by 16.1%, and the 

exports of services by 15.3% (Source: QCB, Balance of Payments). 

 

مليار   73.89حوالي  2017من اا   لثانيابلغ إجمالي الصادرات ) وب(  ي الربع  

, مسجالً 2016لعا   الثاني مليار لاير قطري  ي الربع  63.75لاير قطري مقابل 

 الصادرات قيمة إجمالي  ي سنوي أساس الى االرتفاع هذا. ٪15.9قدره ارتفعا بذلك 

السلع بنسبة  صادرات زيادة ي يالحظ   2017من اا   الثاني للربع

من  مصرف قطر المركزي) المصدر:  % 15.3صادرات الخدمات بنسبة%,و16.1

 ميزان المد واات(.

The percentage share of exports in nominal GDP during the second 

quarter of 2017 is estimated at 50.5%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2016 and the first quarter of 2017 exports 

in GDP are 47.3% and 49.4% respectively. 

الربع وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي احجمالي االسمي خالل  

الصادرات من الناتج  كانت نسبة% , وبالمقابل 50.5ما نسبته   2017من اا   الثاني

% و 47.3 2017 لعا  االولالربع  و2016لعا   الثانيالربع  المحلي االجمالي   ي

 .التوالي% الى 49.4

 

 2016الثاني مقابل الربع  2017 الثانيالربع   تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Exports of goods and services, Q3 2015 to Q2 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 82,809 76,593 64,662 63,746 64,693 70,425 74,551 73,887 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 55.6 53.2 49.1 47.3 45.8 47.9 49.4 50.5 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -4.7 -7.5 -15.6 -1.4 1.5 8.9 5.9 -0.9 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -35.1 -31.5 -27.9 -26.6 -21.9 -8.1 15.3 15.9 التغير النسبي سنوي 
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2.5. Imports of Goods and Services   2.5 الواردات من السلع والخدمات  
The total value of imports (f.o.b.) in the country is estimated at QR 

53.82 billion in the second quarter of 2017 as against QR 57.33 

billion recorded in the second quarter of 2016, showing an Y-o-Y 

decrease of 6.1%. The second quarter of 2017 Y-o-Y decrease in 

the imports is due to a decrease in the imports of goods by 11.4%, 

and in the imports of services by 0.7% (Source: QCB, Balance of 

Payments).  

 

( 2017من اا   لثانيابلغت القيمة احجمالية للواردات ) وب(  ي )الربع  

لعا   لثانيامليار لاير قطري  ي الربع  57.33مليار لاير قطري مقابل  53.82حوالي

)الى أساس سنوي النخفاضه ا% و سبب هذ6.1 سنوي قدرهانخفاض ب, 2016

 ب ائع نسبة الواردات من الانخفاض  (  هو 2016لعا   الثانيللواردات  ي الربع 

) المصدر:  %0.7الخدمات بنسبة  من وارداتنسبة ال و انخفاض % 11.4بنسبة 

 (.المد واات ميزان من المركزي قطر مصرف

The percentage share of imports in nominal GDP during the second 

quarter of 2017 is estimated at 36.8%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2016 and the first quarter of 2017 are 

42.5% and 38.7% respectively. 

من اا   الثاني قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي االجمالي االسمي خالل الربع و 

لعا   الثاني% , و ي المقابل كانت النسبة  ي الربع 36.8بحوالي  2016لعا    2017

 .% الى التوالي38.7و % 42.5 2017 لعا  االول الربع  و 2016

 

 2016الثاني  مقابل الربع 2017 الثانيالربع   مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب 

Imports of goods and services, Q3 2015 to Q2 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 53,252 55,621 59,216 57,325 56,236 58,273 58,485 53,816 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 35.7 38.6 44.9 42.5 39.8 39.6 38.7 36.8 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -3.0 4.4 6.5 -3.2 -1.9 3.6 0.4 -8.0  ربعي النسبيالتغير 

Percentage change Y-o-Y -10.1 -0.9 13.9 4.5 5.6 4.8 -1.2 -6.1 التغير النسبي سنوي 
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االنفاق االستهالكي 
 النهائي لالسر المعيشية

Household 
Consumption 
Expenditure 

26.3% 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

23.9% 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية

Gross capital 
formation 

45.0% 

الواردات -الصادرات   
Exports - 
Imports 

4.8% 

Expenditure components of nominal GDP 
Q2, 2016 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي لالسر المعيشية

Household 
Consumption 
Expenditure 

25.9% 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

23.7% 

اجمالي التكوينات 
 الرأسمالية

Gross capital 
formation 

36.7% 

 الواردات -الصادرات 
Exports - 
Imports 

13.7% 

Expenditure components of nominal GDP 
Q2, 2017 

 

 2017الثاني  والربع2016الثاني  النسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي االسمي حسب مكونات االنفاق للربع
Expenditure components of nominal GDP, in percentage share of GDP. Q2 2016 and Q2 2017. 
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 Table (1)  (1)جدول رقم 

 حسب النشاط االقتصادي بايسعار  الجارية  الربعي تقديرات الناتج المحلي احجمالي
 2017 الثاني

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q2 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q2 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 
4المنقح   

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

A Agriculture, forestry and fishing 254 262 256 261 274 5.1 7.9 الف الزرااة والحراجة وصيد ايسماك 

B Mining and quarrying 40,287 43,758 46,373 49,985 46,576 -6.8 15.6 باء التعدين واستغالل المحاجر 

C Manufacturing 12,543 13,027 13,116 12,919 12,937 0.1 3.1 جيم الصنااة التحويلية 

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

953 1,093 825 742 970 30.7 1.8 

 إمدادات الكزرباا والغاز والبخار وتكييف الزواا ,
إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات 

 ومعالجتزا
 دال +هاء

F Construction 15,882 16,865 17,012 19,033 18,439 -3.1 16.1 واو التشييد 

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

12,737 14,676 15,231 13,380 13,100 -2.1 2.9 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,426 4,634 4,623 4,724 4,529 -4.1 2.3 حاء النقل والتخزين 

I Accommodation and food service activities 1,623 1,689 1,761 1,529 1,657 8.4 2.1  طاء أنشطة خدمات احقامة والطعا 

J Information and communication 2,341 2,590 2,471 2,500 2,347 -6.1 0.3 ياء المعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 13,054 12,238 14,174 14,100 13,607 -3.5 4.2 كاف اينشطة المالية وأنشطة التأمين 

L Real estate activities 10,635 10,786 11,274 10,603 10,751 1.4 1.1 الم اينشطة العقارية 

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

5,146 4,843 5,216 5,706 5,377 -5.8 4.5 
 اينشطة المزنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة الخدمات احدارية وخدمات الدا 
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سين احدارة العامة وال مان االجتمااي االلزامي  7.5 3.7 12,944 12,479 12,169 12,152 12,045

P Education 
(1)

التعلي  6.2 2.0 3,080 3,019 2,892 2,873 2,900 
(1)

 عين 

Q Human health and social work activities 
(1)

االجتمااي والعمل احنسان صحة مجال  ي اينشطة 8.7 9.1 3,115 2,856 2,879 2,905 2,865 
(1)

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

 تقديرات الناتج المحلي احجمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي بايسعار  الجارية 
 2017 الثاني

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q2 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q2 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 
4المنقح   

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

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

(1)
 

 صاد+قاف (1)ايخرى الخدمات ,أنشطة  والتسلية والتر يه الفنون 8.2 2.6 2,346 2,287 2,228 2,233 2,168

T 

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

967 927 994 995 1,005 1.0 3.9 

 وأنشطة أ راداً؛ تستخد  التي المعيشية ايَُسر أنشطة
 مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج  ي المعيشية ايَُسر

 الخاص الستعمالزا
 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  الخدمات المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 11.2 9.3 7,161- 6,550- 6,804- 6,643- 6,442-

 
Import duties 431 369 352 438 366 -16.4 -15.0 رسو  االستيراد  

 
Gross Domestic Product 134,814 141,278 147,039 151,007 146,260 -3.1 8.5 الناتج المحلي االجمالي 

 

   
        

 Mining and quarrying 40,287 43,758 46,373 49,985 46,576 -6.8 15.6 المحاجر واستغالل التعدين 
 

 Non Mining and quarrying 94,528 97,520 100,667 101,023 99,684 -1.3 5.5 انشطة اخرى غير التعدين واستغالل المحاجر  

Memorandum item         

 General Government activities 
(2)

أنشطة الحكومة العامة 7.5 3.7 19,348 18,653 18,189 18,164 18,005 
(2)

 
 

(1)  المؤسسات وقطاع العامة الحكومة انشطة يشمل  (1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector. 

 ,والتر يه والتسلية والفنون(  اا) والصحة( اين) التعلي  و( سين) العامة االدارة:  الحكومة انشطة جميع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) ايخرى  الخدمات 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)  (2يتبع جدول رقم )

 الربعي حسب النشاط االقتصادي بايسعار الثابتةتقديرات الناتج المحلي احجمالي 
 2017 الثاني( الربع 100=  2013لسنة ايساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q2 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q2 2017  

النسبيالتغير   

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4المنقح   

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

A Agriculture, forestry and fishing 256 258 257 267 276 3.5 7.9 الف الزرااة والحراجة وصيد ايسماك 

B Mining and quarrying 99,508 102,586 96,041 95,870 96,851 1.0 -2.7 المحاجر واستغالل التعدين اءب   

C Manufacturing 19,497 20,248 19,665 19,272 19,499 1.2 0.0 التحويلية الصنااة  جيم 

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

970 1,136 882 752 1,009 34.1 4.0 

 الزواا , وتكييف والبخار والغاز الكزرباا إمدادات
 النفايات وإدارة الصرف وأنشطة المياه إمدادات

 ومعالجتزا
 دال+ هاء

F Construction 15,417 16,878 17,358 18,551 17,783 -4.1 15.3 واو التشييد 

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

12,063 14,016 14,882 12,570 12,241 -2.6 1.5 
 ذات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة

 النارية والدراجات المحركات
 زاي

H Transportation and storage 4,390 4,345 4,472 4,667 4,339 -7.0 -1.2 حاء والتخزين النقل 

I Accommodation and food service activities 1,695 1,852 1,924 1,675 1,813 8.3 6.9 طاء والطعا  احقامة خدمات أنشطة 

J Information and communication 2,348 2,586 2,464 2,501 2,342 -6.4 -0.3 ياء واالتصاالت المعلومات 

K Financial and insurance activities 13,241 12,961 14,343 13,307 13,871 4.2 4.8 التأمين وأنشطة المالية اينشطة  كاف 

L Real estate activities 9,139 9,266 9,645 9,172 9,510 3.7 4.1 الم العقارية اينشطة 

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

4,962 4,859 5,050 5,035 5,116 1.6 3.1 
 والتقنية, والعلمية المزنية اينشطة
 الدا  وخدمات احدارية الخدمات أنشطة

 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سين االلزامي االجتمااي وال مان العامة احدارة 3.8 1.7 12,046 11,846 11,711 11,745 11,604

P Education 
(1)

التعلي  2.8 0.7 2,822 2,802 2,711 2,719 2,745 
(1)

 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

االجتمااي والعمل احنسان صحة مجال  ي اينشطة 5.1 6.8 2,897 2,711 2,768 2,803 2,757 
(1)

 فاء 

 …/.Table (2) …Contd  (2ع جدول رقم )يتب

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY  تقديرات الناتج المحلي احجمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي بايسعار الثابتة
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 ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q2 2017 2017 الثاني( الربع 100=  2013لسنة ايساس )

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q2 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 
4المنقح   

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

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

(1)
 

2,106 2,161  2,146  2,190 2,199 0.4 4.4 
 والتسلية, والتر يه الفنون
  (1)ايخرى الخدمات أنشطة

 صاد+قاف

T 

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

871 819  879  881 892 1.2 2.3 

 وأنشطة أ راداً؛ تستخد  التي المعيشية ايَُسر أنشطة
 مميَّزة غير وخدمات سلع إنتاج  ي المعيشية ايَُسر

 الخاص الستعمالزا

 
 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 الخدمات المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 11.3 5.4 7,246- 6,871- 6,838-  6,541- 6,513-
 

 
Import duties 412 350  334  412 342 -16.8 -16.9 رسو  االستيراد  

 
Gross Domestic Product 197,468 205,047  200,694  197,610 198,601 0.5 0.6 الناتج المحلي االجمالي 

 

  

 
      

  

 
Mining and quarrying 99,508  102,586   96,041  95,870 96,851 1.0 -2.7 المحاجر واستغالل التعدين 

 

 
Non Mining and quarrying 97,961  102,461   104,654  101,741 101,750 0.0 3.9 واستغالل المحاجر نانشطة اخرى غير التعدي  

Memorandum item         

 General Government activities 
(2)

أنشطة الحكومة العامة 3.8 1.7 18,005 17,708  17,505  17,556 17,345 
(2)

  

(1)  المؤسسات وقطاع العامة الحكومة انشطة يشمل  (1)
 Includes the activity of the General Government and the corporation sector. 

 ,والتر يه والتسلية والفنون(  اا) والصحة( اين) التعلي  و( سين) العامة االدارة:  الحكومة انشطة جميع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) ايخرى  الخدمات 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 )

 اناصر احنفاق للناتج المحلي احجمالي بايسعار الجارية
 2017 الثاني  الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q2 2017 

Expenditure Components 

2016 2017 

Q2 2017  

 التغير النسبي
Percentage change البيان 

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

Household Consumption Expenditure 35,454 35,433 37,124 37,654 37,919 0.7 7.0 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية 

 -  Percent of Total GDP 26.3 25.1 25.2 24.9 25.9   -  النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Government Final Consumption Expenditure 32,235 32,140 32,017 33,939 34,640 2.1 7.5 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 

 -  Percent of Total GDP 23.9 22.7 21.8 22.5 23.7   - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Gross Capital Formation 
(1)

 (1)تكوين رأس المالإجمالي  11.7- 15.3-  53,631      63,348     65.746 65,249 60,704 

 -  Percent of Total GDP 45.0 46.2 44.7 42.0  36.7    - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 63,746 64,693 70.425     74,551      73,887  -0.9 15.9  )فوب( –الصادرات )السلع والخدمات( 

 -  Percent of Total GDP 47.3 45.8 47.9 49.4  50.5    - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 57,325 56,236 58.213     58,485      53,816  -8.0 -6.1  )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

 -  Percent of Total GDP 42.5 39.8 39.6 38.7  36.8    - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Gross Domestic product 134,814 141,278 147.039 151,007 146,260 -3.1 8.5 الناتج المحلي اإلجمالي 
(1)

 Gross Capital Formation includes statistical discrepancy.    (1) مالحظة :اجمالي التكوينات الرأسمالية تشمل الفروقات اححصائية  
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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.   ي أامدة الجدول لن تساوي المجموع بسبب التقريب.اند جمع القي  الواردة 
ii. النمو الى أساس أقرب قيمة اشرية. لت  تقريب معد 

 الرموز المستخدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الوصف 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة الى الصفر 

Not available ..  غير متو ر 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x احاداد تحت بيانات 

Preliminary ** أرقا  أولية 

Revised  *  مراجعة أرقا 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y  المقابلة لزاالتغيير  ي الفترة المقابلة  ي السنة المدروسة مقارنة بالسنة 

Change over previous quarter Q-o-Q التغيير  ي الربع المدروس 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 Q3, 2017 GDP will be on 28th December, 2017. 

للمزيد من المعلومات حول تفاصويل النواتج المحلوي احجموالي الربعوي يمكونك  زيوارة موقوع الووزارة 
, وموقووووع قطوووور لتبووووادل المعلومووووات :   www.mdps.gov.qaاحلكترونووووي الووووى الوووورابط التووووالي 

www.qalm.gov.qa  ,اوا  مون الثواني للربوع الفصولي احجموالي المحلوي الناتج تقرير سيصدر كما 

 .2017 المقبل سبتمبر من 28  ي  2017
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