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31 December, 2017 

Quarterly Gross Domestic Product by Economic Activities 
Third 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 third quarter (Q3) 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 7.4% in the 

third quarter of 2017 over the third quarter of 2016. 

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

1.9% year-on-year. 
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Third Quarter 2017 Nominal and Real GDP Estimates  

The quarterly GDP at current prices in Q3 of 2017 is estimated at QR 151.70 

billion. This represents an increase of 7.4% compared to the estimate of Q3 of 2016 

placed at QR 141.28 billion. When compared to previous quarter (Q2 of 2017) revised 

estimate of QR 145.99 billion, an increase of 3.9% is noticed.  

The quarterly GDP at constant (2013) prices in Q3 of 2017 (QR 208.92 billion) 

shows a growth of 1.9% compared to the estimate of Q3 of 2016 (QR 205.05 billion). 

However, compared to the previous quarter (Q2 of 2017) revised estimate of QR 198.05 

billion the growth is 5.5%.  

Mining and Quarrying activities 

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

activities is estimated at QR 50.17 billion in Q3 2017, which shows an increase of 14.6% 

over the estimate of Q3 2016 placed at QR 43.76 billion. Compared to the previous 

quarter (Q2 of 2017) revised estimate, there has been an increase of 8.1% in the GVA of 

this sector.  

The real GVA of these activities in Q3 2017 is estimated at QR 102.78 billion, 

which shows an increase of 0.2% over the estimate of Q3 2016 (QR 102.59 billion). 

However, compared to Q2 2017 revised estimate, there has been a rise of 6.6% in the 

real GVA of this sector. 

Non-Mining and Quarrying activities 

The nominal GVA estimate of Non-Mining and Quarrying activities is estimated at 

QR 101.54 billion in Q3 2017, which shows an increase of 4.1% over the estimate of Q3 

2016 (QR 97.52 billion). Compared to the previous quarter (Q2 of 2017) revised 

estimate, an increase of 1.9% has been recorded. 

The real GVA of these activities totaled QR 106.14 billion in Q3 2017, which 

shows a growth of 3.6% over the estimate of the corresponding quarter in 2016 (QR 

102.46 billion). However, compared to Q2 2017 revised estimate, the real GVA of Non-

Mining and Quarrying activities have increased by 4.5%. 
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7102 دٌسمبر 10  

 

 حســب النشــاط االقتصــادي التقدٌرات الربعٌة للناتج المحلً اإلجمالً

 7102 لثالربع الثا

 

أصدرت وزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء التقدٌرات األولٌة للناتج المحلً اإلجمالً حسب النشاط االقتصادي بكل من 

.وقد تم إعداد هذه التقدٌرات بناًء على البٌانات المتاحة من  7102لسنة  لثثاالاألسعار الثابتة  واألسعار الجارٌة  للربع 

 .االقتصادٌة باإلضافة إلى البٌانات الواردة من السجالت اإلدارٌة ألجهزة وجهات مختلفةخالل المسح الربعً للمؤشرات 

 عناوٌن رئٌسٌة

مقارنة  7102لعام  لثثا% خالل  الربع ال2.4بنسبة   - سمًاال -الجارٌة باألسعار  اإلجمالً نما الناتج المحلً •

 .7106لعام  الثثبتقدٌرات الربع المماثل للعام السابق الربع ال

)على اساس % 0.9بنسبة   -الحقٌقً  -( 011=7101باألسعار الثابتة لسنة االساس)  اإلجمالً نما الناتج المحلً •

 .سنوي(

 

باألسعار الثابتة والجارٌة 7102لعام  لثالناتج المحلً االجمالً للربع الثا  

 (ملٌار لاير قطري)
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اإلجمالً اإلسمً والحقٌقًلناتج المحلً ل 7102لعام  لثالربع الثاتقدٌرات   

من  لثملٌار ر.ق  فً الربع الثا  050.21بلغت تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة حوالً 

ملٌار ر.ق  محققاً بذلك زٌادة بنسبته   040.71البالغة  7106لعام  لثمقارنًة بتقدٌرات الربع الثا 7102عام 

  045.99( و البالغة 7102لعام  ثانًً تمت مراجعتها للربع السابق )الربع ال%  وبالمقارنة مع التقدٌرات الت2.4

  . %1.9ا بنسبة  ارتفاعملٌار ر.ق  فقد حقق الناتج المحلً اإلجمالً 

ملٌار ر.ق    711.97حوالً  (011=7101كما بلغت تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة )

ملٌار ر.ق  محققاً بذلك   715.15البالغة  7106لعام  لثالثامقارنًة بتقدٌرات الربع  7102من عام لث ثاالفً الربع 

( 7102لعام  ثانًالو بالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق )الربع  ،% 0.9 ت نسبتهنمواً بلغ

 %5.5 بنسبة نموا كان هناكملٌار ر.ق   091.12البالغة 

 المحاجرالتعدٌن واستغالل 

 51.02( 7102من عام  لثثاالالربع  (بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الجارٌة لهذا القطاع فً

 41.26والتً بلغت  7106لعام   لثثاال %  مقارنًة بتقدٌرات الربع04.6 بلغ قدرهرتفاعا مسجلة بذلك ا ق.ر ملٌار

 رتفاعا هنالك كان (7102عام ل ثانًوبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق )الربع ال .ملٌار ر.ق

 فً القٌمة المضافة االجمالٌة لهذا القطاع.% 1.0 نسبته بلغ

من  لثثاالملٌار ر.ق لهذا القطاع فً الربع  017.21كما بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الثابتة 

 017.59والتً بلغت  7106لعام   لثثاالالربع  بتقدٌرات مقارنة% 1.7ا بلغ قدره رتفاعمسجلة بذلك ا و7102عام

 زٌادة ( كان هنالك 7102لعام  ثانًالملٌار ر.ق. وبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق )الربع 

 .% فً القٌمة المضافة االجمالٌة لهذا القطاع 6.6بة بنس

 غٌر التعدٌن واستغالل المحاجر

من عام  لثثاالفً الربع ألنشطة غٌر التعدٌنٌة و المحاجر بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الجارٌة ل

والتً  7106من عام  لثثاالات الربع بتقدٌر  مقارنة% 4.0ملٌار ر.ق بزٌادة بلغت   010.54ما قٌمته  7102

لعام  ثانًملٌار ر.ق، وبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق )الربع ال 92.57بلغت قٌمتها 

  %0.9تم تسجٌله بنسبة  رتفاع( كان هناك ا7102

ما   7102من عام  لثكما بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الثابتة لهذا القطاع فً الربع الثا

والتً  7106من عام  لث% مقارنة  بتقدٌرات الربع الثا 1.6و بنسبة نمو بلغت ملٌار ر.ق   016.04مجموعه 

لعام  ثانًملٌار ر.ق.  وبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق )الربع ال  017.46بلغت قٌمتها 

 . % 4.5 هما نسبتارتفاع ( كان هناك 7102



Table (1) 
7102 لثلربع الثال الجارٌة تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً الربعً حسب النشاط االقتصادي باألسعار   

Estimates Of Quarterly Gross Domestic Product By Economic Activities At Current Prices, Q3, 2017 
(Million Q.R.) ر.ق وحدة الجدول ملٌون  

 

Economic Activity 

2016 2017 Percentage change 

 النشاط االقتصادي

Q3 Q2* Q3** 
Q3, 17/ Q3, 17/ 

Q2, 17 Q3, 16 

Agriculture, forestry and Fishing 262 275 292 6.0 11.5 الزراعة والحراجة وصٌد األسماك 

Mining and Quarrying 43,758 46,390 50,165 8.1 14.6 التعدٌن واستغالل المحاجر 

Manufacturing 13,027 12,857 14,968 16.4 14.9 الصناعة التحوٌلٌة 

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

1,093 970 1,081 11.4 -1.1 
الكهرباء والغاز والبخار وتكٌٌف الهواء ، إمدادات إمدادات 

 المٌاه وأنشطة الصرف وإدارة النفاٌات ومعالجتها

Construction 16,865 18,439 18,669 1.2 10.7 التشٌٌد 

Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

14,676 13,100 14,472 10.5 -1.4 
الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات تجارة 

 والدراجات النارٌة

Transportation and storage 4,634 4,518 4,593 1.7 -0.9 النقل والتخزٌن 

Accommodation and food service 
activities 

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 3.4- 2.1- 1,632 1,668 1,689

Information and communication 2,590 2,347 2,428 3.4 -6.3 المعلومات واالتصاالت 

Financial and insurance activities 12,238 13,607 12,645 -7.1 3.3 األنشطة المالٌة وأنشطة التأمٌن 

Real estate activities 10,786 10,751 10,846 0.9 0.6 األنشطة العقارٌة 

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

4,843 5,379 4,928 -8.4 1.8 
الخدمات اإلدارٌة  ةوالتقنٌة، أنشطاألنشطة المهنٌة والعلمٌة 

 وخدمات الدعم
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Public administration; compulsory social 
security 

 اإلدارة العامة والضمان االجتماعً االلزامً  6.1 0.4- 12,894 12,944 12,152

Education 2,873 3,082 3,021 -2.0 5.1 التعلٌم 

Human health and social work activities 2,905 3,109 3,114 0.2 7.2 ًاألنشطة فً مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماع 

Arts, entertainment and recreation; 
Other service activities 

 الفنون والترفٌه والتسلٌة  ،أنشطة الخدمات األخرى 6.1 1.2 2,369 2,342 2,233

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

927 1,005 961 -4.3 3.7 
التً تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر أنشطة األَُسر المعٌشٌة 

ٌَّزة الستعمالها  المعٌشٌة فً إنتاج سلع وخدمات غٌر مم
 الخاص

Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 الخدمات المالٌة المقاسة بصورة غٌر مباشرة 15.8 7.4 7,694- 7,161- 6,643-

Import duties 369 367 319 -12.9 -13.5 االستٌراد رسوم 

Gross Domestic Product 141,278 145,989 151,703 3.9 7.4  ًالناتج المحلً االجمال 

         

Mining and Quarrying 43,758 46,390 50,165 8.1 14.6 التعدٌن واستغالل المحاجر 

Non-Mining and Quarrying  97,520 99,599 101,538 1.9 4.1  المحاجرغٌر التعدٌن واستغالل 

 

 .مراجعة أرقام, **  أولٌة * أرقام
 أساس على النمو معدل تقرٌب تم (ii) التقرٌب بسبب المجموع تساوي لن الجدول أعمدة فً الواردة القٌم جمع عند(i): مالحظات

 .عشرٌة قٌمة أقرب 

  * Preliminary estimates.  ** Revised estimates. 
Notes:(I) Numbers may not add to totals due to rounding; and (II) Percent change based 
 on numbers prior to rounding. 
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Table (2) 

7102 لثالثا الربع( 011=  7102) األساس لسنة الثابتة باألسعار االقتصادي النشاط حسب الربعً اإلجمالً المحلً الناتج تقدٌرات  

Estimates Of Quarterly Gross Domestic Product By Economic Activities At Constant (2013=100) Prices, Q3, 2017 
(Million Q.R.) وحدة الجدول ملٌون ر.ق 

 
 
 

Economic Activity 

2016 2017 Percentage change 

 النشاط االقتصادي

Q3 Q2* Q3** 
Q3, 17/ Q3, 17/ 

Q2, 17 Q3, 16 

Agriculture, forestry and Fishing 258 278 283 1.9 9.6 الزراعة والحراجة وصٌد األسماك 

Mining and Quarrying 102,586 96,438 102,783 6.6 0.2 التعدٌن واستغالل المحاجر 

Manufacturing 20,248 19,356 21,287 10.0 5.1 الصناعة التحوٌلٌة 

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

1,136 1,009 1,060 5.0 -6.7 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكٌٌف الهواء ، إمدادات 

 المٌاه وأنشطة الصرف وإدارة النفاٌات ومعالجتها

Construction 16,878 17,792 19,353 8.8 14.7 التشٌٌد 

Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

14,016 12,241 13,570 10.9 -3.2 
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارٌة

Transportation and storage 4,345 4,329 4,317 -0.3 -0.6 النقل والتخزٌن 

Accommodation and food service 
activities 

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 1.6- 0.1- 1,822 1,823 1,852

Information and communication 2,586 2,342 2,426 3.6 -6.2 المعلومات واالتصاالت 

Financial and insurance activities 12,961 13,871 13,670 -1.4 5.5  المالٌة وأنشطة التأمٌناألنشطة 

Real estate activities 9,266 9,510 9,650 1.5 4.1 األنشطة العقارٌة 

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

4,859 5,119 4,918 -3.9 1.2 
الخدمات اإلدارٌة  ةوالتقنٌة، أنشطاألنشطة المهنٌة والعلمٌة 

 وخدمات الدعم



 

9 
 

Public administration; compulsory social 
security 

 اإلدارة العامة والضمان االجتماعً االلزامً  3.7 1.1 12,181 12,046 11,745

Education 2,719 2,824 2,796 -1.0 2.9 التعلٌم 

Human health and social work activities 2,803 2,891 2,933 1.5 4.7 ًاألنشطة فً مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماع 

Arts, entertainment and recreation; 
Other service activities 

 الفنون والترفٌه والتسلٌة  ،أنشطة الخدمات األخرى 3.8 2.2 2,243 2,195 2,161

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

819 892 850 -4.7 3.7 
أنشطة األَُسر المعٌشٌة التً تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر 

ٌَّزة الستعمالها  المعٌشٌة فً إنتاج سلع وخدمات غٌر مم
 الخاص

Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 الخدمات المالٌة المقاسة بصورة غٌر مباشرة 15.0 3.8 7,520- 7,246- 6,541-

Import duties 350 343 299 -12.6 -14.4 رسوم االستٌراد 

Gross Domestic Product 205,047 198,051 208,922 5.5 1.9  ًالناتج المحلً االجمال 

   
  

    

Mining and Quarrying 102,586 96,438 102,783 6.6 0.2 التعدٌن واستغالل المحاجر 

Non-Mining and Quarrying  102,461 101,613 106,138 4.5 3.6 غٌر التعدٌن واستغالل المحاجر 

 
 .مراجعة أرقام, **  أولٌة أرقام*

 أساس على النمو معدل تقرٌب تم (ii) التقرٌب بسبب المجموع تساوي لن الجدول أعمدة فً الواردة القٌم جمع عند(i): مالحظات
 .عشرٌة قٌمة أقرب 

* Preliminary estimates. ** Revised estimates. 
Notes:(I) Numbers may not add to totals due to rounding; and (II) Percent change based 
 on numbers prior to rounding. 

 

 
 
 
 
 

 : المعلومات لتبادل قطر وموقع ،  www.mdps.gov.qa التالً الرابط على اإللكترونً الوزارة موقع زٌارة ٌمكنكم الربعً اإلجمالً المحلً الناتج تفاصٌل حول المعلومات من للمزٌد
www.qalm.gov.qa ، 7101مارس  من 79  فً 7102 عام منرابع ال للربع الفصلً اإلجمالً المحلً الناتج تقرٌر سٌصدر كما. 

 
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 Q4, 2017 GDP will be on 29th March, 2018. 
 

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

