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Quarterly Gross Domestic Product 

by Economic Activities and Components of Expenditure for 

Qatar Economy report  

Third Quarter, 2017 

  

 التقديرات الربعية للناتج احمللي اإلمجاليتقرير 

 فاقـــنات االــادي ومكونــاط االقتصــب النشــحس

 لالقتصاد القطري

 2017 لثالثاالربع 

December 2017  2017 ديسمرب 

 

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. 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      

لسنة  الثانيحسب النشاط االقتصادي بكل من األسعار الثابتة  واألسعار اجلارية  للربع 

 ذات مكونات النةاتج احمللةي االمجةالي حسةب رناصةر االنفةاق         إحلاق.وقد مت 2017

 سةنوي  قديرات بناًء رلى البيانات املتاحة مةن الةالا املسةل الربةع    البيان ومت إرداد هذه الت

هجزة ة  ألللمؤشرات االقتصةادية باإلاةا ة إا البيانةات الةواردة مةن السةدالت اإلداريةة ل       

 .و البيانات املنشورة وهجزات 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. Estimates for the previous quarter (Q2) 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). 

 

األالرية   مانية ارباع ةثلل يتم تو ري الناتج احمللي االمجالي باألسعار اجلارية والثابتة 

 رناصر حسب  اجلاريهذا التقرير. كما ويتم تو ري تقديرات الناتج احمللي االمجالي 

توا ر حسب  أيضًا. ورند تو ر بيانات هجديدة تتم مراهجعة تقديرات الربع السابق االنفاق

 تصنف االنشطة االقتصادية و قا". ويتم و قا ملا  استحدث من بيانات نشره ل البيانات

 .(التنقيل الرابع ) املوحد الدولي الصناري لتصنيفل
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HIGHLIGHTS  عناوين رئيسية 

 Real gross domestic product at constant prices, (2013=100) growth is 
1.9% in the third quarter of 2017 over the same quarter in 2016. 

   لسنة االساس - احلقيقي-باألسعار الثابتة االمجالي الناتج احملليمنا( 

مقارنة بتقديرات الربع  7201 لعام لثالثاالالا  الربع  %1.9( بنسبة 100=2013

 . 2016لعام  لثالثااملماثل للعام السابق الربع 

 Mining and quarrying activities increase by 0.2% in real terms in the 
third quarter of 2017 when compared to the third quarter of 2016. 

   قيمة ك %0.2ة  ب (والغاز – شمل البرتواي) قطاع التعدين واستغالا احملاهجر منا

  .2016 لعام ماثلامل الربعمقارنة بتقديرات  ,2017لعام  لثالثا  الربع  حقيقية

 Non-mining and quarrying activities real growth in is 3.6%, year on 
year. 

   لثالثاًا   الربع حقيقي ًامنو  واستغالا احملاهجر يةغري التعدينقطاع األنشطة منا 

 .) رلى اساس سنوي( % 3.6بنسبة  2017لعام 
 

 2016 لثالثا الربع حتى 2017 ثالثالربع ال  (2013الثابتة )اسعار  باألسعارالناتج احمللي االمجالي الربعي 

GDP at constant 2013 prices, Q3 2017 against Q3 2016 

(in billon QR, 2013=100)  , (100=2013)بامليار رياا 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 third quarter of 2017 is 

estimated at QR 151.70 billion. This represents an increase of 

7.4% compared to the estimate of the third quarter of 2016 placed 

at QR 141.28 billion. When compared to previous quarter (second 

quarter of 2017) revised estimate of QR 145.99 billion, an increase 

of 3.9% is noticed.  

مليار ر.ق     151.70 واليحبالناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية  مت تقدير 

البالغة  2016لعام  لثالثامقارنًة بتقديرات الربع  2017رام  منلث الثاالربع 

وباملقارنة مع التقديرات اليت  % 7.4 نسبتزا زيادةمليار ر.ق  حمققًا بذلك  141.28

مليار ر.ق     145.99( و البالغة 2017لعام  ثانيالمراهجعتزا للربع السابق )الربع  تمت

 .%3.9 زيادة ملحوظة بنسبة حققت  قد 

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

2017 is estimated at QR 208.92 billion, which shows a growth of 

1.9% compared to the third quarter of 2016 (QR 205.05 billion). 

However, compared to the second quarter of 2017 revised 

estimate of QR 198.05 billion the growth is 5.5%.  

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

constant 2013 prices for the second quarter 2017 has been revised 

and placed at 0.3%. 

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

  لثالربع الثامقارنًة بتقديرات  2017من رام  لثالثامليار ر.ق    الربع   208.92

و  , % 1.9 ت نسبتهمليار ر.ق  حمققًا بذلك منوًا بلغ  205.05البالغة  2016رام من 

( 2017 لعام ثانيال الربعباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )

 أن بالذكرومن اجلدير  % 5.5 بنسبة منو كان هناك ومليار ر.ق  198.05البالغة 

 اإلمجالي احمللي للناتج  2017من رام  ثانيال للربعسنوي  رلى اساس  نموال معدا

وردلت لتصبل متت مراهجعته  (100 - 2013) األساس لسنة الثابتة باألسعار الربعي

 %.0.3بنسبة 
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع ال من (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار االمجالي احمللي الناتج

GDP at current prices and GDP at constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 144,072 131,794 134,814 141,278 147,039 151,007 145,989 151,703   اجلاريةباألسعار  

Percentage change Q-o-Q -3.3 -8.5 2.3 4.8 4.1 2.7 -3.3 3.9 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -18.0 -14.5 -11.4 -5.2 2.1 14.6 8.3 7.4 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 197,407 192,966 197,468 205,047 200,694 197,610 198,051 208,922 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 0.0 -2.2 2.3 3.8 -2.1 -1.5 0.2 5.5 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 3.9 1.4 1.8 3.9 1.7 2.4 0.3 1.9 سنوي التغري النسيب 
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1.1 Mining and Quarrying (ISIC Rev.4, section B)   1.1(باء القسم  التنقيح الرابعواستغالل احملاجر) التعدين 

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

quarrying activities in the third quarter of 2017 is estimated at QR 

50.17 billion, showing an increase of 14.6% over the estimate of 

the third quarter of 2016, placed at QR 43.76 billion. Compared to 

the second quarter of 2017 revised estimate, an increase of 8.1% 

is observed.  

من  لثالثاالربع  (بلغت تقديرات القيمة املضا ة باألسعار اجلارية هلذا القطاع   

مقارنًة  % 14.6 نسبتهبلغ رتفارا بذلك ا "مسدلة ق.ر مليار  50.17( 2017رام 

وباملقارنة مع  .مليار ر.ق  43.76واليت بلغت  2016لعام  لثلثابتقديرات الربع ا

 رتفاعا هناك (2017 لعام ثانيال الربعالتقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )

   القيمة املضا ة االمجالية هلذا القطاع.% 8.1 بنسبة

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

102.78 billion) shows an increase of 0.2% over the estimate of the 

third quarter of 2016 (QR 102.59 billion). However, compared to 

the second quarter of 2017 revised estimate, an increase of 6.6% 

in the real GVA of this sector is noticed. 

 

مليار ر.ق هلذا  102.78كما بلغت تقديرات القيمة املضا ة باألسعار الثابتة  

 مقارنة% 0.2بنسبة  رتفاراوالذي أظزر ا 2017من رام  لثلثااالقطاع   الربع 

وباملقارنة مع  مليار ر.ق 102.59اليت بلغت  2016لعام  لثلثااالربع  بتقديرات

( كان هنالك 2017 لعام ثانيال الربعالتقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )

 .املضا ة االمجالية هلذا القطاع    القيمة% 6.6 بنسبة زيادة 
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع المن   (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار احملاهجر واستغالا التعدين لقطاع القيمة املضا ة اإلمجالية

GVA of Mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Mining and Quarrying Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17* Q3-17** التعدين واستغالا احملاهجر 

AT CURRENT PRICES 49,519 37,836 40,287 43,758 46,373 49,985 46,390 50,165  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q -11.9 -23.6 6.5 8.6 6.0 7.8 -7.2 8.1 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y -40.8 -41.4 -34.0 -22.2 -6.4 32.1 15.2 14.6 التغير النسبي سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 98,521 96,210 99,508 102,586 96,041 95,870 96,438 102,783 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -1.5 -2.3 3.4 3.1 -6.4 -0.2 0.6 6.6 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 0.3 -2.9 -1.2 2.6 -2.5 -0.4 -3.1 0.2 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 activities in the third quarter of 

2017 is placed at QR 101.54 billion, which shows an increase of 

4.1% over the estimate of the same period in 2016 (QR 97.52 

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

an increase of 1.9% is recorded. 

من  لثلثاابلغت تقديرات القيمة املضا ة باألسعار اجلارية هلذا القطاع   الربع  

ات الربع بتقدير  مقارنة% 4.1مليار ر.ق ب يادة بلغت 101.54ما قيمته  2017رام 

مليار ر.ق, وباملقارنة مع التقديرات   97.52واليت بلغت قيمتزا  2016من رام  لثالثا

 اخنفاضحتقق (  قد 2017لعام ثاني الاليت متت مراهجعتزا للربع السابق )الربع 

 .% 1.9بنسبة 

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

106.14 billion) shows a growth of 3.6% over the corresponding 

quarter in 2016 (QR 102.46 billion). However, compared to the 

second quarter 2017 revised estimate the Non-mining and 

quarrying activities showed an increase of 4.5%. 

 لثالثاكما بلغت تقديرات القيمة املضا ة باألسعار الثابتة هلذا القطاع   الربع  

  مقارنة% 3.6 مليار ر.ق و بنسبة منو بلغت 106.14ما قيمته   2017من رام 

مليار ر.ق.   102.46واليت بلغت قيمتزا  2016من رام  لثالثاالربع  بتقديرات

( 2017 لعام ثانيالوباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )الربع 

 %4.5 قد حتققت زيادة نسبتزا 

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

increases seen in construction, manufacturing, financial and 

insurance activities, and human health and social work activities. 

ارتفاع اا 2017من رام  لثالثا  الربع  رلى اساس سنوي السنوي ويعود النمو 

 جماا   األنشطة ووالطعام  اإلقامة الدمات أنشطةوالتشييد  واال   نشاط

 .االهجتماري والعمل اإلنسان صحة
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع ال من(100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار احملاهجر واستغالا التعدين لغري اإلمجالية املضا ة القيمة

GVA of Non-mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 94,553 93,958 94,528 97,520 100,667 101,023 99,599 101,538  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q 1.9 -0.6 0.6 3.2 3.2 0.4 -1.4 1.9 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 2.8 4.9 3.8 5.1 6.5 7.5 5.4 4.1  سنويالتغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 98,886 96,756 97,961 102,461 104,654 101,741 101,613 106,138 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 1.6 -2.2 1.2 4.6 2.1 -2.8 -0.1 4.5 التغير النسبي ربعي 

Percentage change Y-o-Y 7.9 6.2 5.1 5.3 5.8 5.2 3.7 3.6 النسبي سنوي التغير 
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Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q3 2016 to Q3 2017 are given in the Table 1 

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

the Non-mining activities comparing the performance in the third 

quarter of 2017 with the corresponding quarter in 2016 (Q3, Year-

on-Year basis) and with the second quarter (Q2, Quarter-on-

Quarter basis) of 2017 is given in the following paragraphs. 

رلى مستوى اإلمسية واحلقيقية تتو ر تفاصيل تقديرات القيمة املضا ة  

 التنقيل) املوحد الدولي الصناري التصنيف حسب األنشطة االقتصادية القطارية

  اجلدولني رقم  2017 لثالثاإا الربع  2016من رام  لثالثالربع للفرتة من ا( الرابع

و يما يلي حتليل للمداميع الرئيسية لألنشطة  ,التقريرامن  لحقني( امل2( و )1)

ارن األداء   الربع واستغالا احملاهجر, يق الغري تعديينلقطاع لو  االقتصادية

ومع  رلى اساس سنوي ( لثالثاالربع ) 2016 له من رام  ماثلمع الربع امل 2017ثالثال

 رلى اساس ربعي(   الفقرات التالية . ثانيال) الربع  2017 لعام السابق الربع

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 third quarter of 

2017 is estimated at QR 14.97 billion showing an increase of 

14.9% over the corresponding quarter of 2016 (QR 13.03 billion). 

Compared to the previous quarter (Q2 of 2017) revised estimate, 

an increase of 16.4% is recorded. 

بلغت تقديرات القيمة املضا ة اإلمجالية باألسعار اجلارية لنشاط الصنارة  

  زيادةبذلك  اًلمسد 2017من رام  لثالثامليار ر.ق   الربع  14.97التحويلية 

( 2016لعام  لثلثاامن السنة السابقة )الربع الربع املماثل ب% مقارنة 14.9بنسبة 

وباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا مليار ر.ق .  13.03واليت ُقدرت بقيمة 

 %.16.4 بنسبة زيادةهنالك  ت( كان2017 لعام ثانيلالربع اللربع السابق )

The real GVA of this sector is estimated at QR 21.29 billion in the 

third quarter of 2017, showing an increase of 5.1% over the third 

quarter of 2016 (QR 20.25 billion). However, compared to the 

second quarter of 2017 revised GVA, an increase of 10.0% is 

observed. 

 باألسعار التحويلية الصنارة  لنشاط  اإلمجالية املضا ة القيمة تقديرات بلغت 

% 5.1مسدال زيادة بنسبة  2017  من رام لثلثاا  الربع  ق.ر مليار  21.29 الثابتة

. وباملقارنة مع  20.25واليت قدرت بقيمة  2016 سنة من لثلثاابالربع  مقارنة

 تكان حيث (2017 لعام ثانيالالربع التقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )

 .املضا ة االمجالية هلذا لقطاع    القيمة%.10.0 بنسبة زيادةهنالك 
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع المن   (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعارالصنارة التحويلية  لقطاع اإلمجالية املضا ة القيمة

GVA of Manufacturing activities at current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 13,172 11,515 12,543 13,027 13,116 12,919 12,857 14,968 باألسعار  اجلارية  

Percentage change Q-o-Q -12.6 -12.6 8.9 3.9 0.7 -1.5 -0.5 16.4 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -25.9 -18.3 -20.3 -13.6 -0.4 12.2 2.5 14.9 التغري النسيب سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 19,635 19,252 19,497 20,248 19,665 19,272 19,356 21,287 الثابتة باألسعار 

Percentage change Q-o-Q -4.2 -2.0 1.3 3.9 -2.9 -2.0 0.4 10.0 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 2.3 1.8 -4.4 -1.2 0.2 0.1 -0.7 5.1 التغري النسيب سنوي 
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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 18.67 billion in the third quarter of 2017 shows an increase of 

10.7% when compared to the estimate of corresponding quarter of 

2016 (QR 16.87 billion). However, compared to the second quarter 

of 2017 revised estimate a, increase of 1.2% is noticed.  

 

قيمة مضا ة  2017من رام  لثلثااالربع  التشييد باألسعار اجلارية  قطاع سدل  

 2016لعام   لثالثا مقارنة بالربع% 10.7بلغت  زيادةمليار ر.ق بنسبة  18.67بلغت 

من رام  ثانيالالربع الربع السابق )بمليار ر.ق ومقارنة  16.87 قيمتهالذي كانت 

 .%1.2 ابلغت نسبتز زيادة لوحظت(.2017

The real GVA of the construction sector in the third quarter of 2017 

(QR 19,35 billion) shows a growth of 14.7% when compared to the 

GVA of corresponding quarter of 2016 (QR 16.88 billion). 

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

increased by 8.8%. 

قيمة مضا ة    2017من رام  لثالثا التشييد باألسعار الثابتة   الربع قطاعوسدل  

لعام   لثالثارند مقارنتزا بالربع % 14.7مليار ر.ق بنسبة منو بلغت   19.35بلغت 

 لعام ثانيالالربع مليار ر.ق ورند مقارنتزا بالربع السابق )16.88واليت قدرت  2016

  .لنشاطاملضا ة االمجالية هلذا ا  القيمة  %8.8بنسبة  زيادة( كان هنالك 2017
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع ال من (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار لتشييداإلمجالية لقطاع ا املضا ة القيمة

GVA of Construction activities at current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 14,923 16,143 15,882 16,865 17,012 19,033 18,439 18,669 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 2.5 8.2 -1.6 6.2 0.9 11.9 -3.1 1.2 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 14.8 13.1 13.4 15.8 14.0 17.9 16.1 10.7  النسبي سنويالتغير 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 14,803 16,006 15,417 16,878 17,358 18,551 17,792 19,353 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 1.7 8.1 -3.7 9.5 2.8 6.9 -4.1 8.8 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 18.5 13.6 14.7 15.9 17.3 15.9 15.4 14.7 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 wholesale and retail trade activities is 

estimated at QR 14.47 billion in the third quarter of 2017, 

registering a decrease of 1.4% over the estimate of corresponding 

quarter of 2016 (QR 14.68 billion). Compared to the previous 

quarter revised estimate, the GVA increased by 10.5%. 

   14.47 حوالي  االنشطةذه سدلت تقديرات القيمة املضا ة اإلمجالية االمسية هل 

رن الفرتة % 1.4مسدلًة بذلك زيادة قدرها  2017من رام  لثالثاالربع مليار ر.ق   

و  مليار ر.ق, 14.68( بقيمة بلغت 2016رام  لثالثانفسزا من العام السابق )الربع 

بنسبة  رتفاع( سدل ا2017 لعام ثانيلاالربع ) السابق الربع مقارنة مع تقديرات

 .%10.5بلغت 

 

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

quarter of 2017 (QR 13.57 billion) registers a decrease of 3.2% 

over the corresponding quarter in 2016 (QR 14.02 billion). 

Compared to the second quarter of 2017, the real GVA of this 

sector increased by 10.9%.  

اجلملة جتارة  لنشاطكما سدلت تقديرات القيمة املضا ة اإلمجالية احلقيقية  

و بنسبة منو  2017من رام  لثالثاالربع مليار ر.ق    13.57قيمة بلغت تد ئةوال

مليار ر.ق.  14.02بقيمة بلغت  2016رن الفرتة ذاتزا من سنة % 3.2قدرها 

 القيمةزيادة    ( كان هنالك2017 لعام ثانيالالربع الربع السابق ) معوباملقارنة 

 %. 10.9بنسبة  القطاع هلذا االمجالية املضا ة
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع المن   (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية والتد ئة باألسعار اجلملة اإلمجالية لقطاع جتارة املضا ة القيمة

GVA of Wholesale and retail trade activities at current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

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

Percentage change Q-o-Q 4.2 -10.4 -1.7 15.2 3.8 -12.2 -2.1 10.5 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 7.2 6.9 5.4 5.6 5.2 3.2 2.9 -1.4 سنوي التغري النسيب 

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

Percentage change Q-o-Q 7.9 4.4 3.6 3.0 6.2 -15.5 -2.6 10.9 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 6.2 -14.1 -2.9 16.2 2.9 1.1 1.5 -3.2 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 

 

The transport and storage activities generated a nominal GVA of 

QR 4.59 billion in the third quarter of 2017 against QR 4.63 billion 

in the third quarter of 2016, showing a decrease of 0.9%. 

Compared to the previous quarter, an increase of 1.7% is noticed. 

 

مليار  4.59بلغت 2017من رام  لثالثاقيمة مضا ة امسية للربع لنشاط حقق هذا ا 

مليار ر.ق  4.63واليت بلغت قيمتزا 2016رام  لثالثا بتقديرات الربعر.ق مقارنة 

 لعام ثانيلاالربع ومقارنة بالربع السابق ) %0.9قدرت حبوالي  اخنفاضبنسبة 

ه   القيمة املضا ة االمجالية هلذ% 1.7 انسبتز تبلغ زيادةهنالك  ت(. كان2017

 .اجملمورة

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

4.32 billion) shows a year-o-year decrease of 0.6%. However, 

compared to the second quarter of 2017 revised estimate the real 

GVA decreased by 0.3%. 

   4.32بلغت  2017من رام  لثالثاقيمة مضا ة حقيقية للربع   نشاطحقق هذا ال 

بتقديرات  هتمقارنحني %0.6 حوالي بلغ سنوي اخنفاض . حمققا بذلكمليار ر.ق

 لعام لثانياالربع (. ومقارنة بالربع السابق )2016رام  لثالثاالربع املماثل )الربع 

 %.0.3 انسبتز تبلغ   القيمة املضا ة االمجالية  اخنفاض كان هنالك (  2017
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع المن   (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية والتخ ين باألسعار لقطاع النقلاإلمجالية  املضا ة القيمة

GVA of Transportation and storage activities at current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 4,329 4,547 4,426 4,634 4,623 4,724 4,518 4,593 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 0.5 5.0 -2.7 4.7 -0.2 2.2 -4.4 1.7 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 6.5 4.5 7.4 7.6 6.8 3.9 2.1 -0.9 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 4,189 4,489 4,390 4,345 4,472 4,667 4,329 4,317 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 3.2 7.1 -2.2 -1.0 2.9 4.3 -7.2 -0.3 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 2.9 6.5 9.9 7.0 6.8 4.0 -1.4 -0.6 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 12.65 billion in the third quarter of 2017, showing an 

increase of 3.3% when compared to the corresponding quarter in 

2016 (QR 12.24 billion). However, compared to the second quarter 

of 2017, a decrease of 7.1% is recorded. 

هلذه اجملمورة من االنشطة االقتصادية حوالي  القيمة املضا ة االمسيةبلغت  

رند % 3.3ب يادة تقدر حبوالي  2017من رام  لثالثا مليار ر.ق   الربع 12.65

 اوالبالغ قيمتز( 2016رام  لثلثااالسنة املااية )الربع  من  الربع املماثل  مقارنتزا

كان  (.2017 لعام ثانيال الربعمليار ر.ق, وباملقارنة بالربع السابق ) 12.24 حوالي

 .  القيمة املضا ة االمجالية هلذه اجملمورة% 7.1بنسبة   اخنفاضهناك 

The real GVA of the financial and insurance activities is estimated 

at QR 13.67 billion in the third quarter of 2017, showing a growth of 

5.5% when compared to the corresponding quarter of 2016 (QR 

12.96 billion). Compared to the revised estimate of the second 

quarter of 2017, the real GVA decreased by 1.4%. 

اجملمورة من االنشطة االقتصادية كما بلغت القيمة املضا ة احلقيقية هلذه  

ومبعدا منو قدر حبوالي  ,2017من رام  لثلثااالربع   مليار ر.ق  13.67 حوالي

مليار   12.96( و البالغ قيمته 2016رام  لثالثاالربع مقارنة بالربع املماثل )% 5.5

 اخنفاض   هذا الربع احلقيقية قيمة املضا ة االمجاليةال تر.ق .كما سدل

 الربعللربع السابق ) اليت متت مراهجعتزا بالتقديرات ارند مقارنتز% 1.4بنسبة 

 .( 2017 لعام ثانيال
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع ال  (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية التأمني باألسعار وأنشطة املالية اإلمجالية لقطاع األنشطة املضا ة القيمة

GVA of Financial and insurance activities at current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 13,268 13,627 13,054 12,238 14,174 14,100 13,607 12,645 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 17.6 2.7 -4.2 -6.2 15.8 -0.5 -3.5 -7.1 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 11.0 10.2 7.0 8.5 6.8 3.5 4.2 3.3 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 13,351 12,080 13,241 12,961 14,343 13,307 13,871 13,670 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 9.8 -9.5 9.6 -2.1 10.7 -7.2 4.2 -1.4 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 11.8 9.0 8.6 6.6 7.4 10.2 4.8 5.5 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 19.27 billion in the third quarter 

of 2017, which is 6.1% higher than the corresponding quarter of 

2016 (QR 18.16 billion). 

 واليت تشتملألنشطة احلكومة العامة قدرت مساهمة القيمة املضا ة االمسية  

 ) اء( تو ري اخلدمات الصحية العامة و( رني) والتعليم االدارة العامة )سني(

من رام  لثلثاامليار ر.ق.   الربع  19.27حبوالي  األالرى )صاد + قاف( واخلدمات

رن الربع املماثل   السنة املااية )الربع ارلى   % 6.1 ت نسبتهبلغ , مبعدا2017

 مليار ر.ق .   18.16حوالي  ا( والذي بلغت قيمتز2016رام  لثالثا

The real GVA contribution of the General Government Activities is 

estimated at QR 18.21 billion in the third quarter of 2017, i.e. 3.7% 

higher than the estimate of the third quarter of 2016 (QR 17.56 

billion) and 1.1% higher than previous quarter (QR 18.01 billion).  

حبوالي  ألنشطة احلكومة العامةوقدرت مساهمة القيمة املضا ة احلقيقية  

ن مارلى % 3.7,  مبعدا منو بلغ 2017من رام  لثلثاا ق   الربعمليار ر.  18.21

و  مليار ر.ق.  17.56والذي بلغت قيمته املضا ة حوالي  2016من رام  لثالثاالربع 

  مليار 18.01% ارلى من الربع السابق الذي بلغ 1.1
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 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع المن   (100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية العامة باألسعار احلكومة اإلمجالية أنشطة املضا ة القيمة

GVA of General government activities current prices and constant 2013 prices, Q4 2015 to Q3 2017  
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 16,984 17,477 18,005 18,164 18,189 18,653 19,348 19,273 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 1.1 2.9 3.0 0.9 0.1 2.5 3.7 -0.4 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 7.8 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 7.5 6.1 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,495 16,928 17,345 17,556 17,505 17,708 18,005 18,208 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -0.2 2.6 2.5 1.2 -0.3 1.2 1.7 1.1 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 6.4 6.2 7.8 6.2 6.1 4.6 3.8 3.7 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 third quarter of 2017 along with 

the estimates for the third quarter of 2016 (for Y-o-Y comparison) 

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

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

: مكوناتزاسوف يعرض هذا القسم  رناصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي مع  

االنفاق االستزالكي النزائي لألسر املعيشية واالنفاق االستزالكي النزائي 

والصادرات من السلع واخلدمات )تسليم  تكوين رأس املااللحكومة  و إمجالي 

وذلك  وب(, والواردات من السلع واخلدمات )  وب (  -البضارة رلى ظزر السفينة 

لربع املماثل له لعام مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا ل 2017من رام  لثلثااربع لل

 لعام ثانيالالربع أساس سنوي(,و الربع السابق ) 2016 لثالثاالربع رلى ) 2016

وسيتم ررازا   الفقرات التالية كما  ,أساس ربعي ()الذي متت مراهجعته ( 2017

  (3عرض   اجلدوا رقم )تس

 

 2016 لثلثامقابل الربع ا 2017 لثلثاالربع ا  تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Expenditure components of nominal, Q3 2017 against Q3 2016 GDP 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 
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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 the third 

quarter of 2017 is placed at QR 36.65 billion as against QR 35.43 

billion estimated in the corresponding quarter of 2016, showing an 

increase of 3.4%.  

The share of HFCE in the nominal GDP in the third quarter of 2017 

is estimated at 24.2%. The corresponding figures for the third 

quarter of 2016 and the second quarter 2017 are 25.1% and 26.0% 

respectively. 

حبوالي 2017من رام  لثلثااتقدر نفقات االستزالك النزائي لألسر املعيشية   الربع  

, 2016لعام  لثالثامليار رياا قطري   الربع   35.43 مليار رياا قطري مقابل 36.65

 %. 3.4ب يادة قدرها 

وتقدر نسبة مساهمة  نفقات االستزالك النزائي لألسر املعيشية من الناتج احمللي 

املقابل بلغت  و %. 24.2بنسبة  2017من رام  لثلثاا االمجالي االمسي   الربع

رلى % 26.0و% 25.1 2017 لعام ثانيالالربع  و2016لعام  لثالثاالنسبة   الربع 

 .التوالي

 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع ال من ()مليار ر.ق االنفاق االستزالكي النزائي لألسر املعيشية

Household final consumption expenditure, Q4 2015 to Q3 2017 (in million QR) 

Household Final Consumption Expenditure Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17* Q3-17** 
االنفاق االستزالكي النزائي لألسر 

 املعيشية

AT CURRENT PRICES 34,130 35,215 35,454 35,433 37,124 37,654 37,919  36,645  باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 23.7 26.7 26.3 25.1 25.2 24.9 26.0  24.2  املئوية من الناتج احمللي االمجالي النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 3.7 3.2 0.7 -0.1 4.8 1.4 0.7 -3.4 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 10.5 9.6 9.1 7.7 8.8 6.9 7.0 3.4 التغري النسيب سنوي 
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2.2. Government Final Consumption Expenditure 

(GFCE) 

 
 االنفاق االستهالكي النهائي للحكومة  2.2 

The Government Final Consumption Expenditure (GFCE) for the 

third quarter of 2017 is estimated at QR 34.10 billion as against QR 

32.14 billion recorded in the corresponding quarter of 2016, 

showing a Y-o-Y rise of 6.1%.  

 

The percentage share of GFCE in nominal GDP during the third 

quarter of 2017 is estimated at 22.5%. The corresponding shares 

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

22.7% and 23.7% respectively. 

ما قيمته 2017من رام  لثلثاا للحكومة   الربعقدرت نفقات االستزالك النزائي  

, 2016لعام  لثثاالمليار رياا قطري   الربع   32.14 مليار رياا قطري مقابل 34.10

 %.6.1مما يظزر  زيادة سنوية بنسبة 

 

 

وقدرت النسبة املئوية  لإلنفاق االستزالكي النزائي للحكومة من الناتج احمللي 

و  املقابل .%22.5 ما نسبته2017من رام  لثلثاااإلمجالي االمسي الالا الربع 

و  %22.7 2017 لعام ثانيالالربع  و2016لعام  لثلثااالربع كانت النسبة   

 .رلى التوالي23.7%

 

 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع ال من ()مليار ر.قللحكومة  النزائي االستزالكي االنفاق

Government final consumption expenditure, Q4 2015 to Q3 2017 (in million QR) 

 

 

Government Final Consumption Expenditure Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17* Q3-17**  االستزالكي النزائي للحكومةاالنفاق  

AT CURRENT PRICES 29,896 31,801 32,235 32,140 32,014 33,939 34,640 34,102 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 20.8 24.1 23.9 22.7 21.8 22.5 23.7 22.5 االمجالي احمللي الناتج من املئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 0.5 6.4 1.4 -0.3 -0.4 6.0 2.1 -1.6 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 3.6 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 7.5 6.1 التغري النسيب سنوي 
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2.3. Gross Capital Formation (GCF)  
 تكوين رأس املالإمجالي  2.3 

The Gross Capital Formation (GCF) is estimated at QR 57.28 billion 

in the third quarter of 2017 as against QR 65.25 billion in the same 

quarter of 2016, showing a decrease of 12.2%. 

 لثلثاامليار رياا قطري   الربع  57.28حبوالي   ن رأس املاايتكومت تقدير إمجالي  

, مسداًل 2016لعام  املماثلمليار رياا قطري   الربع   65.25 مقابل 2017من رام 

 % 12.2 بنسبة اخنفاضبذلك 

The percentage share of GCF in nominal GDP during the third 

quarter of 2017 is estimated at 37.8%. The corresponding shares 

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

46.2% and 36.6% respectively. 

من الناتج احمللي اإلمجالي االمسي  تكوين رأس املااكما ُقّدرت نسبة مساهمة  

 % و  املقابل كانت النسبة   الربع37.8ما نسبته 2017من رام  لثالثاالالا الربع 

 .% رلى التوالي36.6% و46.2 2017 لعام  ثانيال الربع و2016لعام  لثالثا

 

 

 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع المن   ()مليار ر.ق املااامجالي تكوين رأس 

Gross capital formation, Q4 2015 to Q3 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 59,074 59,332 60,704 65,249 65,746 63,348 53,360 57,275 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 41.0 45.0 45.0 46.2 44.7 42.0 36.6 37.8 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 4.0 0.4 2.3 7.5 0.8 -3.6 -15.8 7.3 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -1.7 7.9 4.5 14.9 11.3 6.8 -12.1 -12.2 التغري النسيب سنوي 
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2.4. Exports of Goods and Services   
  الصادرات من السلع واخلدمات مبا يف ذلك إعادة التصدير  2.4 

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

QR 76.49 billion in the third quarter of 2017 as against QR 64.69 

billion in the third quarter of 2016, showing an increase of 18.2%.  

مليار رياا   76.49حوالي  2017من رام  لثلثاابلغ إمجالي الصادرات ) وب(   الربع  

, مسداًل بذلك 2016لعام  لثالثا مليار رياا قطري   الربع  64.69قطري مقابل 

 . ٪18.2قدره ارتفعا 

The percentage share of exports in nominal GDP during the third 

quarter of 2017 is estimated at 50.4%. The corresponding shares 

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

45.8% and 50.6% respectively. 

الربع وقد قدرت النسبة املئوية للصادرات من الناتج احمللي اإلمجالي االمسي الالا  

الصادرات من الناتج  كانت نسبة% , وباملقابل 50.4ما نسبته   2017من رام  لثالثا

% 50.6% و 45.8 2017 لعام ثانيالالربع  و2016لعام  لثالثاالربع  احمللي االمجالي   

 .التواليرلى 

 

 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالربع ال من ()مليار ر.قواخلدمات  السلع من الصادرات

Exports of goods and services, Q4 2015 to Q3 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 76,593 64,662 63,746 64,693 70,425 74,551 73,887 76,491 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 53.2 49.1 47.3 45.8 47.9 49.4 50.6 50.4 االمجالي احمللي الناتج من املئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -7.5 -15.6 -1.4 1.5 8.9 5.9 -0.9 3.5 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -31.5 -27.9 -26.6 -21.9 -8.1 15.3 15.9 18.2 التغري النسيب سنوي 
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2.5. Imports of Goods and Services  
  الواردات من السلع واخلدمات 2.5 

The total value of imports (f.o.b.) in the country is estimated at QR 

52.81 billion in the third quarter of 2017 as against QR 56.24 billion 

recorded in the third quarter of 2016, showing an Y-o-Y decrease of 

6.1%.  

 

  52.81( حوالي2017من رام  لثلثاابلغت القيمة اإلمجالية للواردات ) وب(   )الربع  

, 2016لعام  لثلثاامليار رياا قطري   الربع  56.24مليار رياا قطري مقابل 

 .% 6.1 سنوي قدرهاخنفاض ب

The percentage share of imports in nominal GDP during the third 

quarter of 2017 is estimated at 34.8%. The corresponding shares 

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

39.8% and 36.9% respectively. 

من رام  لثالثا و قدرت نسبة الواردات إا الناتج احمللي االمجالي االمسي الالا الربع 

الربع  و 2016لعام  لثالثا% , و  املقابل كانت النسبة   الربع 34.8حبوالي  2017

 .% رلى التوالي36.9و % 39.8 2017 لعام  ثانيال

 

 2017 لثالثا الربع حتى 2015 رابعالالربع   )مليار ر.ق(واخلدمات  السلع من لوارداتا

Imports of goods and services, Q4 2015 to Q3 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 55,621 59,216 57,325 56,236 58,273 58,485 53,816 52,810 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 38.6 44.9 42.5 39.8 39.6 38.7 36.9 34.8 االمجالي احمللي الناتج من املئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 4.4 6.5 -3.2 -1.9 3.6 0.4 -8.0 -1.9 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -0.9 13.9 4.5 5.6 4.8 -1.2 -6.1 -6.1 التغري النسيب سنوي 
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Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
النهائي لألسر 

 المعيشية 
25.1%  

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

22.7%  

Gross Capital 
Formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 
46.2%  

Exports - 
Imports 
-الصادرات
 الواردات

6.0%  

Expenditure components of nominal GDP 
Q3, 2016 

Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
النهائي لألسر 

 المعيشية 
24.2%  

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

22.5%  

Gross Capital 
Formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 
37.8%  

Exports - 
Imports 
-الصادرات
 الواردات

15.6%  

Expenditure components of nominal GDP 
Q3, 2017 

 

 2017 لثالثا والربع2016  لثالثا النسبة املئوية للناتج احمللي اإلمجالي االمسي حسب مكونات االنفاق للربع

Expenditure components of nominal GDP, in percentage share of GDP. Q3 2016 and Q3 2017 
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 Table (1)  (1)هجدوا رقم 

 حسب النشاط االقتصادي باألسعار  اجلارية  الربعي تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي

 2017 لثالثاالربع 

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q3 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q3 2017  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4املنقل   

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

A Agriculture, forestry and fishing 262 256 261 275 292 6.0 11.5 الف ال رارة واحلراهجة وصيد األمساك 

B Mining and quarrying 43,758 46,373 49,985 46,390 50,165 8.1 14.6 باء التعدين واستغالا احملاهجر 

C Manufacturing 13,027 13,116 12,919 12,857 14,968 16.4 14.9 هجيم الصنارة التحويلية 

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

1,093 825 742 970 1,081 11.4 -1.1 
 إمدادات الكزرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء ,

 إمدادات املياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعاجلتزا

 داا +هاء

F Construction 16,865 17,012 19,033 18,439 18,669 1.2 10.7 واو التشييد 

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

14,676 15,231 13,380 13,100 14,472 10.5 -1.4 
جتارة اجلملة والتد ئة؛ إصالح املركبات ذات 

 احملركات والدراهجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,634 4,623 4,724 4,518 4,593 1.7 -0.9 حاء النقل والتخ ين 

I Accommodation and food service activities 1,689 1,761 1,529 1,668 1,632 -2.1 -3.4 طاء أنشطة الدمات اإلقامة والطعام 

J Information and communication 2,590 2,471 2,500 2,347 2,428 3.4 -6.3 ياء املعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 12,238 14,174 14,100 13,607 12,645 -7.1 3.3 كاف األنشطة املالية وأنشطة التأمني 

L Real estate activities 10,786 11,274 10,603 10,751 10,846 0.9 0.6 الم األنشطة العقارية 

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

4,843 5,216 5,706 5,379 4,928 -8.4 1.8 
 األنشطة املزنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة اخلدمات اإلدارية والدمات الدرم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سني اإلدارة العامة والضمان االهجتماري االل امي  6.1 0.4- 12,894 12,944 12,479 12,169 12,152

P Education 
(1)

التعليم 5.1 2.0- 3,021 3,082 3,019 2,892 2,873 
(1)

 رني 

Q Human health and social work activities 
(1)

االهجتماري والعمل اإلنسان صحة جماا   األنشطة 7.2 0.2 3,114 3,109 2,856 2,879 2,905 
(1)

  اء 

  



 

 2017  لثالثا الربع | 2017 ديسمرب |27االصدار |التقديرات الربعية للناتج احمللي االمجالي حسب النشاط االقتصادي ومكونات االنفاق لالقتصاد القطري تقرير  

 Quarterly Estimates of Gross Domestic product by Economic Activity and Components of Expenditure for Qatar Economy report |27
th
 issue |December 2017 | Third Quarter 2017   

  

 
34 

 …/.Table (1) …Contd  (1هجدوا رقم )يتبع  

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار  اجلارية 

 2017 لثالثاالربع 

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q3 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q3 2017  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4املنقل   

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

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

(1)
 

 صاد+قاف (1)األالرى اخلدمات ,أنشطة  والتسلية والرت يه الفنون 6.1 1.2 2,369 2,342 2,287 2,228 2,233

T 

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

927 994 995 1,005 961 -4.3 3.7 

 وأنشطة أ رادًا؛ تستخدم اليت املعيشية اأُلَسر أنشطة

 مميَّ ة غري والدمات سلع إنتاج   املعيشية اأُلَسر

 اخلاص الستعماهلا

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  اخلدمات املالية املقاسة بصورة غري مباشرة 15.8 7.4 7,694- 7,161- 6,550- 6,804- 6,643-

 
Import duties 369 352 438 367 319 -12.9 -13.5 رسوم االسترياد  

 
Gross Domestic Product 141,278 147,039 151,007 145,989 151,703 3.9 7.4 الناتج احمللي االمجالي  

   
        

 
Mining and quarrying 43,758 46,373 49,985 46,390 50,165 8.1 14.6 احملاهجر واستغالا التعدين  

 
Non Mining and quarrying 97,520 100,667 101,023 99,599 101,538 1.9 4.1 انشطة االرى غري التعدين واستغالا احملاهجر  

Memorandum item         

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 6.1 0.4- 19,273 19,348 18,653 18,189 18,164 
(2)

 
 

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

 ,والرت يه والتسلية والفنون(  اء) والصحة( رني) التعليم و( سني) العامة االدارة:  احلكومة انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) األالرى  اخلدمات أنشطة

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

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

 الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةتقديرات الناتج احمللي اإلمجالي 

 2017 لثالثا( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q3 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q3 2017  

النسبيالتغير   

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4املنقل   

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

A Agriculture, forestry and fishing 258 257 267 278 283 1.9 9.6 الف ال رارة واحلراهجة وصيد األمساك 

B Mining and quarrying 102,586 96,041 95,870 96,438 102,783 6.6 0.2 احملاهجر واستغالا التعدين اءب   

C Manufacturing 20,248 19,665 19,272 19,356 21,287 10.0 5.1 التحويلية الصنارة  هجيم 

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

1,136 882 752 1,009 1,060 5.0 -6.7 

 اهلواء , وتكييف والبخار والغاز الكزرباء إمدادات

 النفايات وإدارة الصرف وأنشطة املياه إمدادات

 ومعاجلتزا

 داا+ هاء

F Construction 16,878 17,358 18,551 17,792 19,353 8.8 14.7 واو التشييد 

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

14,016 14,882 12,570 12,241 13,570 10.9 -3.2 
 ذات املركبات إصالح والتد ئة؛ اجلملة جتارة

 النارية والدراهجات احملركات
 زاي

H Transportation and storage 4,345 4,472 4,667 4,329 4,317 -0.3 -0.6 حاء والتخ ين النقل 

I Accommodation and food service activities 1,852 1,924 1,675 1,823 1,822 -0.1 -1.6 طاء والطعام اإلقامة الدمات أنشطة 

J Information and communication 2,586 2,464 2,501 2,342 2,426 3.6 -6.2 ياء واالتصاالت املعلومات 

K Financial and insurance activities 12,961 14,343 13,307 13,871 13,670 -1.4 5.5 التأمني وأنشطة املالية األنشطة  كاف 

L Real estate activities 9,266 9,645 9,172 9,510 9,650 1.5 4.1 الم العقارية األنشطة 

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

4,859 5,050 5,035 5,119 4,918 -3.9 1.2 
 والتقنية, والعلمية املزنية األنشطة

 الدرم والدمات اإلدارية اخلدمات أنشطة
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سني االل امي االهجتماري والضمان العامة اإلدارة 3.7 1.1 12,181 12,046 11,846 11,711 11,745

P Education 
(1)

التعليم 2.9 1.0- 2,796 2,824 2,802 2,711 2,719 
(1)

 رني 

Q Human health and social work activities
(1)

االهجتماري والعمل اإلنسان صحة جماا   األنشطة 4.7 1.5 2,933 2,891 2,711 2,768 2,803 
(1)

  اء 
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 …/.Table (2) …Contd  (2يتبع هجدوا رقم )

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

 2017 لثالثا( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q3 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

Q3 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4املنقل   

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

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

(1)
 

2,161  2,146  2,190 2,195 2,243 2.2 3.8 
 والتسلية, والرت يه الفنون

  (1)األالرى اخلدمات أنشطة

 صاد+قاف

T 

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

819  879  881 892 850 -4.7 3.7 

 وأنشطة أ رادًا؛ تستخدم اليت املعيشية اأُلَسر أنشطة

 مميَّ ة غري والدمات سلع إنتاج   املعيشية اأُلَسر

 اخلاص الستعماهلا

 

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 اخلدمات املالية املقاسة بصورة غري مباشرة 15.0 3.8 7,520- 7,246- 6,871- 6,838-  6,541-
 

 
Import duties 350  334  412 343 299 -12.6 -14.4 رسوم االسترياد  

 
Gross Domestic Product 205,047  200,694  197,610 198,051 208,922 5.5 1.9 الناتج احمللي االمجالي 

 

  

 
      

  

 
Mining and quarrying 102,586  96,041  95,870 96,438 102,783 6.6 0.2 احملاهجر واستغالا التعدين  

 
Non Mining and quarrying 102,461  104,654  101,741 101,613 106,138 4.5 3.6 واستغالا احملاهجر نانشطة االرى غري التعدي  

Memorandum item         

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 3.7 1.1 18,208 18,005 17,708  17,505  17,556 
(2)

  

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

 ,والرت يه والتسلية والفنون(  اء) والصحة( رني) التعليم و( سني) العامة االدارة:  احلكومة انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) األالرى  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)  (3هجدوا رقم )

 رناصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية

 2017 لثالثا  الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q3 2017 

Expenditure Components 

2016 2017 

Q3 2017  

 التغري النسيب

Percentage change البيان 

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

Household Consumption Expenditure 35,433 37,124 37,654 37,919 36,645 -3.4 3.4 اإلنفاق االستزالكي النزائي لألسر املعيشية 

 -  Percent of Total GDP 25.1 25.2 24.9 26.0 24.2     -  النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Government Final Consumption Expenditure 32,140 32,017 33,939 34,640 34,102 -1.6 6.1 اإلنفاق االستزالكي النزائي للحكومة 

 -  Percent of Total GDP 22.7 21.8 22.5 23.7 22.5     -  االمجاليالنسبة املئوية من الناتج احمللي 

Gross Capital Formation 
(1)

تكوين رأس املااإمجالي  12.2- 7.3 57,275 53,360  63,348 65.746 65,249 
(1) 

 -  Percent of Total GDP 46.2 44.7 42.0  36.6 37.8     - النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 64,693 70.425 74,551  73,887 76,491 3.5 18.2  )وب( –الصادرات )السلع واخلدمات ( 

 -  Percent of Total GDP 45.8 47.9 49.4  50.6 50.4     - النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 56,236 58.213 58,485  53,816 52,810 -1.9 -6.1  )وب( –الواردات )السلع واخلدمات ( 

 -  Percent of Total GDP 39.8 39.6 38.7  36.9 34.8    - النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Gross Domestic product 141,278 147.039 151,007 145,989 151,703 3.9 7.4 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 اجلدوا لن تساوي اجملموع بسبب التقريب.رند مجع القيم الواردة  

ii. النمو رلى أساس أقرب قيمة رشرية. امت تقريب معد 

 الرموز املستخدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الوصف 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة اا الصفر 

Not available ..  غري متو ر 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x اإلرداد حتت بيانات 

Preliminary ** أرقام أولية 

Revised  * مراهجعة أرقام 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y  املقابلة هلاالتغيري   الفرتة املقابلة   السنة املدروسة مقارنة بالسنة 

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

 

For more details on Quarterly GDP please refer to the Website: 

www.mdps.gov.qa and Qatar Information Exchange, www.qalm.gov.qa. 

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

للم يد من املعلومات حوا تفاصيل الناتج احمللي اإلمجالي الربعي ميكنكم زيارة موقع الةوزارة  

, وموقةةع قطةةر لتبةةادا املعلومةةات :      www.mdps.gov.qaاإللكرتونةةي رلةةى الةةرابط التةةالي    

www.qalm.gov.qa  ,رةام  مةن  رابعال للربع الفصلي اإلمجالي احمللي الناتج تقرير سيصدر كما 

 .2018 املقبل سرما من 29    2017
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