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Quarterly Gross Domestic Product 

by Economic Activities and Components of Expenditure for 

Qatar Economy report  

Fourth Quarter, 2017 

  

 التقديرات الربعية للناتج المحلي اإلجماليتقرير 

 فاقـــنات االــادي ومكونــاط االقتصــب النشــحس

 لالقتصاد القطري

 1027 لرابعاالربع 

March 2018  1028 مارس 

 

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 fourth quarter (Q4) 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. 

ا جمددالي أصددرت واار  التططدديل التنمددوي وا حصدداي التقدديرات انوليددة للندداتج المحلددي  

لسدنة  الرابدع حسب النشاط االقتصادي بكد  مدا انادعار التابتدة  وانادعار ال اريدة  للربدع

البيدا   ذات مكونات الناتج المحلي االجمالي حسب عناصر االنفاق في إلحاق.وقد تم 8027

 اددنوي وتددم إعددداد اددقد التقددديرات بنددايا علددل البيانددات المتاحددة مددا  ددال  المسدد  الربددع

جزدد   ألالقتصددادية با فددافة إلددل البيانددات الددوارد  مددا السدد الت ا داريددة لللمؤشددرات ا

 .و البيانات المنشور  وجزات مطتلفة

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 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). 

 

ان ير  في مانية ارباع ـن ر ث يتم توفير الناتج المحلي االجمالي باناعار ال ارية والتابتة 

 عناصر حسب  ال ارياقا التقرير. كما ويتم توفير تقديرات الناتج المحلي االجمالي 

وفقا  انشراويتم   وعند توفر بيانات جديد  تتم مراجعة تقديرات الربع السابقاالنفاق أيضاا. 

 الدولي الصناعي لتصنيفل لما  ااتحدث ما بيانات و تصنف االنشطة االقتصادية وفقا"

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

1.8% in the fourth quarter of 2017 over the same quarter in 2016. 

   الحقيقي  -( 200=8022 )باناعار التابتة لسنة االااس االجمالي  الناتج المحلينما

مقارنة بتقديرات الربع المماث   7802 لعام الرابع ال   الربع  % 2.2بنسبة   -

 . 8026لعام الرابع  للعام السابق الربع

 Mining and quarrying activities decrease by 0.4% in real terms in the 
fourth quarter of 2017 when compared to the fourth quarter of 2016. 

   في % 0.0ـ  ب (والغاا – البترو شم  ي) قطاع التعديا وااتغال  المحاجر انطفض

 لعام الرابع الربعمقارنة بتقديرات  ,8027لعام  رابعالفي الربع  القيمة الحقيقية

8026  

 Non-mining and quarrying activities real growth in the fourth quarter of 
2017 is 3.7%, year on year. 

   الرابعاا في الربع حقيقي اا نمو  وااتغال  المحاجر يةغير التعدينقطاع اننشطة نما 
 .) علل اااس انوي(% 2.7بنسبة  8027لعام 

 

 3106 رابعالالربع مقابل  3107 الرابع الربع( 3102الثابتة )اسعار  باألسعارالناتج المحلي االجمالي الربعي 
GDP at constant 2013 prices, Q4 2017 against Q4 2016 

(in billon QR, 2013=100)  , (011=3102)بالميار لاير قطري 
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1. Nominal and Real GDP Estimates by Economic 

Activity 

 
 

تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي والحقيقي حسب النشاط  .2

 االقتصادي 

The quarterly GDP at current prices in the fourth quarter of 2017 is 

estimated at QR 160.88 billion. This represents an increase of 

9.4% compared to the estimate of the fourth quarter of 2016 placed 

at QR 147.04 billion. When compared to previous quarter (third 

quarter of 2017) revised estimate of QR 152.21 billion, an increase 

of 5.7% is noticed.  

مليار ر.ق  في   260.22تقديرات الناتج المحلي ا جمالي باناعار ال ارية حوالي 

البالغة  8026لعام  رابع المقارنةا بتقديرات الربع  8027ما عام  الرابعالربع 

وبالمقارنة مع التقديرات التي  % 4.0نسبته ب اياد مليار ر.ق  محققاا بقلك   207.00

مليار     228.82( و البالغة 8027لعام  التالثمراجعتزا للربع السابق )الربع  تتم

 .%2.7 اياد  ملحوظة بنسبة حققت ر.ق  فقد 

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

2017 is estimated at QR 204.22 billion, which shows a growth of 

1.8% compared to the fourth quarter of 2016 (QR 200.69 billion). 

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

QR 209.00 billion a decrease of 2.3% is recorded.  

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

constant 2013 prices for the third quarter 2017 has been revised 

and placed at 1.9%, virtually unchanged from the preliminary 

estimate released in the 27th issue of this report. 

حوالي  (200=8022كما بلغت تقديرات الناتج المحلي ا جمالي باناعار التابتة ) 

  الرابعالربع مقارنةا بتقديرات  8027ما عام  رابعالمليار ر.ق  في الربع   800.88

 , % 2.2 ت نسبتهبلغ اياد  مليار ر.ق  محققاا بقلك  800.64البالغة  8026عام ما 

 لعامالتالث  الربعو بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )

وما ال دير  %, 8.2 بنسبة انطفاض كا  اناكمليار ر.ق    804.00( البالغة 8027

 المحلي للناتج  8027ما عام  التالث للربعانوي  علل اااس  نموال معد  أ  بالقكر

تمت مراجعته  (200 - 8022) انااس لسنة التابتة باناعار الربعي ا جمالي

 في الصادر  انولية التقديرات عا تقريباا تغيير دو  %,2.4وعدلت لتصب  بنسبة 

 .التقرير اقا ما والعشريا السابع العدد
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3107 الرابعإلى الربع  3106االول   الربعمن  ( 011=  3102) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج  
GDP at current prices and GDP at constant 2013 prices, Q1 2016 to Q4 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 131,794 134,814 141,278 147,039 151,007 145,989 152,207 160,880 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -8.5 2.3 4.8 4.1 2.7 -3.3 4.3 5.7 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -14.5 -11.4 -5.2 2.1 14.6 8.3 7.7 9.4 (انوي) التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 192,966 197,468 205,047 200,694 197,610 198,051 209,002 204,219 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -2.2 2.3 3.8 -2.1 -1.5 0.2 5.5 -2.3 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 1.4 1.8 3.9 1.7 2.4 0.3 1.9 1.8 (انوي) التغير النسبي 
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1.1 Mining and Quarrying (ISIC Rev.4, section B)   2.2 (باء القسم  التنقيح الرابعواستغالل المحاجر)التعدين 

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

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

53.44 billion, showing an increase of 15.2% over the estimate of 

the fourth quarter of 2016, placed at QR 46.37 billion. Compared to 

the third quarter of 2017 revised estimate, an increase of 7.1% is 

observed.  

ما عام  رابعالالربع ي قطاع فبلغت تقديرات القيمة المضافة باناعار ال ارية لزقا ال 

مقارنةا  % 22.8 بلغ قدردرتفاعا بقلك ا "مس لة ق.ر مليار  22.00  8027

وبالمقارنة مع  .مليار ر.ق   06.27والتي بلغت  8026لعام  رابعلبتقديرات الربع ا

 اياد  اناك (8027 لعام التالث الربعالتقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )

 في القيمة المضافة االجمالية لزقا القطاع.% 7.2 بنسبة

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

95.67 billion) shows a decrease of 0.4% over the estimate of the 

fourth quarter of 2016 (QR 96.04 billion). However, compared to 

the third quarter of 2017 revised estimate, a decrease of 6.4% in 

the real GVA of this sector is recorded. 

 

مليار ر.ق لزقا القطاع   42.67كما بلغت تقديرات القيمة المضافة باناعار التابتة  

 بتقديرات مقارنة% 0.0بنسبة  والقي أظزر انطفافا 8027ما عام  الرابعفي الربع 

وبالمقارنة مع التقديرات  مليار ر.ق  46.00التي بلغت  8026لعام   رابعلاالربع 

  إنطفاض( كا  انالك 8027 لعام لتالثا الربعالتي تمت مراجعتزا للربع السابق )

 في القيمة المضافة االجمالية لزقا القطاع .% 6.0 بنسبة
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  3107 رابعال الربع إلى 3106 االول الربع من( 011=  3102) 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, Q1 2016 to Q4 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 37,836 40,287 43,758 46,373 49,985 46,390 49,890 53,439  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q -23.6 6.5 8.6 6.0 7.8 -7.2 7.5 7.1 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -41.4 -34.0 -22.2 -6.4 32.1 15.2 14.0 15.2  (سنوي)التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 96,210 99,508 102,586 96,041 95,870 96,438 102,181 95,673 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -2.3 3.4 3.1 -6.4 -0.2 0.6 6.0 -6.4 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -2.9 -1.2 2.6 -2.5 -0.4 -3.1 -0.4 -0.4 (سنوي )التغير النسبي 
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1.2 Non-Mining and Quarrying  2.1 غير التعدين واستغالل المحاجر 

 

The nominal GVA estimate of these activities in the fourth quarter 

of 2017 is placed at QR 107.44 billion, which shows an increase of 

6.7% over the estimate of the same period in 2016 (QR 100.67 

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

increase of 5.0% is recorded. 

ما عام  لرابعابلغت تقديرات القيمة المضافة باناعار ال ارية لزقا القطاع في الربع  

ات الربع بتقدير  مقارنة% 6.7مليار ر.ق ب ياد  بلغت   207.00ما قيمته  8027

مليار ر.ق, وبالمقارنة مع  200.67والتي بلغت قيمتزا  8026ما عام  الرابع

ت تحقق( فقد 8027لعام  لتالثاالتقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )الربع 

 .% 2.0بنسبة  اياد 

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

108.55 billion) shows a growth of 3.7% over the corresponding 

quarter in 2016 (QR 104.65 billion). However, compared to the 

third quarter 2017 revised estimate the Non-mining and quarrying 

activities showed an increase of 1.6%. 

ما  الرابعكما بلغت تقديرات القيمة المضافة باناعار التابتة لزقا القطاع في الربع  

  مقارنة% 2.7 مليار ر.ق و بنسبة نمو بلغت 202.22ما قيمته   8027عام 

مليار ر.ق.     200.62والتي بلغت قيمتزا  8026ما عام  رابعالالربع  بتقديرات

( 8027 لعام التالثوبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق )الربع 

 .2.6اياد  واي  تقديرات قطاع غير التعديا وااتغال  المحاجر حققت

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

the increases seen in construction, manufacturing, financial and 

insurance activities, and human health and social work activities. 

الل ارتفاع 8027ما عام  لرابعا في الربع علل اااس انوي السنوي ويعود النمو 

 صحة م ا  في اننشطة و والصناعة والطدمات المالية التشييد  واف  في نشاط

 .االجتماعي والعم  ا نسا 
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  3107 الرابع الربع إلى 3106االولا الربع من( 011=  3102) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار المحاجر واستغالل التعدين ريلغ اإلجمالية المضافة القيمة
GVA of Non-mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q1 2016 to Q4 2017 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 93,958 94,528 97,520 100,667 101,023 99,599 102,318 107,440  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q -0.6 0.6 3.2 3.2 0.4 -1.4 2.7 5.0 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 4.9 3.8 5.1 6.5 7.5 5.4 4.9 6.7  (سنوي)التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 96,756 97,961 102,461 104,654 101,741 101,613 106,821 108,547 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -2.2 1.2 4.6 2.1 -2.8 -0.1 5.1 1.6  (ربعي)التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 6.2 5.1 5.3 5.8 5.2 3.7 4.3 3.7 (سنوي )التغير النسبي 
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Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q4 2016 to Q4 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 fourth 

quarter of 2017 with the corresponding quarter in 2016 (Q4, Year-

on-Year basis) and with the third quarter (Q3, Quarter-on-Quarter 

basis) of 2017 is given in the following paragraphs. 

علل مستوى اننشطة ا امية والحقيقية تتوفر تفاصي  تقديرات القيمة المضافة  

( الرابع التنقي )  الموحد الدولي الصناعي التصنيف حسب االقتصادية القطاعية

( 2في ال دوليا رقم ) 8027 الرابعإلل الربع  8026ما عام  لرابعالربع للفتر  ما ا

وفيما يلي تحلي  للم اميع الرئيسية لألنشطة  ,التقريرفما  ملحقيا( ال8و )

 رابعالار  انداي في الربع وااتغال  المحاجر, يق الغير تعدينيلقطاع لو  االقتصادية

ومع  علل اااس انوي ( الرابع)  الربع  8026 له ما عام  مماث مع الربع ال 8027

 علل اااس ربعي( في الفقرات التالية . لتالثا) الربع  8027 لعام السابق الربع

 

1.2.1. Manufacturing (ISIC Rev.4, section C)  2.1.2  ( جيم  القسم  التنقيح الرابع) الصناعة التحويلية 

The nominal GVA of manufacturing activities in the fourth quarter 

of 2017 is estimated at QR 15.98 billion showing an increase of 

21.9% over the corresponding quarter of 2016 (QR 13.12 billion). 

Compared to the previous quarter (Q3 of 2017) revised estimate, 

an increase of 6.2% is recorded. 

بلغت تقديرات القيمة المضافة ا جمالية باناعار ال ارية لنشاط الصناعة التحويلية  

بنسبة   اياد بقلك  الا مس  8027ما عام  الرابعمليار ر.ق في الربع   22.42

( والتي 8026لعام   لرابعاما السنة السابقة )الربع الربع المماث  % مقارنة 82.4

وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع مليار ر.ق .  22.28قُدرت بقيمة 

 %.6.8 بنسبة اياد انالك  ت( كان8027 لعام التالثالربع السابق )

The real GVA of this sector is estimated at QR 20.88 billion in the 

fourth quarter of 2017, showing an increase of 6.2% over the fourth 

quarter of 2016 (QR 19.67 billion). However, compared to the third 

quarter of 2017 revised GVA, a decrease of 2.7% is observed. 

 التابتة باناعار التحويلية الصناعة  لنشاط  ا جمالية المضافة القيمة تقديرات بلغت 

بالربع  مقارنة وبدو  تغيير 8027  ما عام الرابعفي الربع  ق.ر مليار80.22ب

. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتزا للربع السابق  8026 انة ما الرابع

 في القيمة%.8.7 بنسبة انطفاضانالك  تكان حيث (8027 لعام التالثالربع )

 .المضافة االجمالية لزقا لقطاع 
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  3107الرابع الربع إلى3106االول الربع من( 011=  3102) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعارالصناعة التحويلية  لقطاع اإلجمالية المضافة القيمة

GVA of Manufacturing activities at current prices and constant 2013 prices, Q1 2016 to Q4 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Manufacturing Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17* Q4-17** الصناعة التحويلية 

AT CURRENT PRICES 11,515 12,543 13,027 13,116 12,919 12,857 15,047 15,984 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -12.6 8.9 3.9 0.7 -1.5 -0.5 17.0 6.2 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -18.3 -20.3 -13.6 -0.4 12.2 2.5 15.5 21.9 (انوي )التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 19,252 19,497 20,248 19,665 19,272 19,356 21,456 20,875 الثابتة باألسعار 

Percentage change Q-o-Q -2.0 1.3 3.9 -2.9 -2.0 0.4 10.9 -2.7 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 1.8 -4.4 -1.2 0.2 0.1 -0.7 6.0 6.2 (انوي )التغير النسبي 
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1.2.2. Construction (ISIC Rev.4, section F)  2.1.1  (واو القسم  التنقيح الرابع) التشييد 

The nominal GVA estimate of the construction activities placed at 

QR 19.98 billion in the fourth quarter of 2017 shows an increase of 

17.4% when compared to the estimate of corresponding quarter of 

2016 (QR 17.01 billion). However, compared to the third quarter of 

2017 revised estimate a, increase of 7.1% is noticed.  

 

قيمة مضافة  8027ما عام  الرابعالربع  التشييد باناعار ال ارية فيقطاع ا    

لعام   رابعال مقارنة بالربع% 27.0بلغت  اياد مليار ر.ق بنسبة   24.42بلغت 

ما  التالثالربع الربع السابق )بمليار ر.ق ومقارنة   27.02 القي كانت قيمتة 8026

 .%7.2 ابلغت نسبتز اياد  لوحظت(.8027عام 

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

2017 (QR 19,82 billion) shows a growth of 14.2% when compared 

to the GVA of corresponding quarter of 2016 (QR 17.36 billion). 

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

increased by 2.5%. 

قيمة مضافة    8027ما عام  الرابع التشييد باناعار التابتة في الربع قطاعوا    

لعام   لرابعاعند مقارنتزا بالربع % 20.8مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت  24,28بلغت 

 لتالثاالربع مليار ر.ق وعند مقارنتزا بالربع السابق )  27.26والتي قدرت  8026

المضافة االجمالية لزقا في القيمة % 8.2بنسبة اياد  انالك  ت( كان8027 لعام

 . لنشاطا
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  3107إلى الربع الرابع  3106( من الربع االول 011=  3102القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع ا لتشييد باألسعار الجارية والثابتة لسنة األساس )

GVA of Construction activities at current prices and constant 2013 prices, Q1 2016 to Q4 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 16,143 15,882 16,865 17,012 19,033 18,439 18,659 19,979 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 8.2 -1.6 6.2 0.9 11.9 -3.1 1.2 7.1 (التغير النسبي )ربعي 

Percentage change Y-o-Y 13.1 13.4 15.8 14.0 17.9 16.1 10.6 17.4 )التغير النسبي) سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,006 15,417 16,878 17,358 18,551 17,792 19,342 19,823 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 8.1 -3.7 9.5 2.8 6.9 -4.1 8.7 2.5  ربعي(التغير النسبي( 

Percentage change Y-o-Y 13.6 14.7 15.9 17.3 15.9 15.4 14.6 14.2 )التغير النسبي )انوي 

 

   

16,143 15,882 

16,865 17,012 

19,033 
18,439 

18,659 

19,979 

16,006 
15,417 

16,878 
17,358 

18,551 
17,792 

19,342 

19,823 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17

CURRENT PRICES   باألسعار  الجارية CONSTANT (2013=100) PRICES  باألسعار الثابتة 



 
 8027 الرابع  | الربع 8022 مارس| 82التقديرات الربعية للناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي ومكونات االنفاق لالقتصاد القطري | االصدارتقرير  

 Quarterly Estimates of Gross Domestic product by Economic Activity and Components of Expenditure for Qatar Economy report |28
th
 issue |March 2018 | Fourth Quarter 2017   

  

 
15 

1.2.3. Wholesale and Retail Trade (ISIC Rev.4, 

section G) 

 ( زاي القسم الرابع  التنقيح)تجارة الجملة والتجزئة  2.1.1 

The nominal GVA of this wholesale and retail trade activities is 

estimated at QR 15.40 billion in the fourth quarter of 2017, 

registering an increase of 1.1% over the estimate of corresponding 

quarter of 2016 (QR 15.23 billion). Compared to the previous 

quarter revised estimate, the GVA increased by 6.9%. 

    22.00 حوالي  االنشطةزقد ا لت تقديرات القيمة المضافة ا جمالية االامية ل 

عا % 2.2مس لةا بقلك اياد  قدراا  8027ما عام  رابعالالربع مليار ر.ق في 

مليار   22.82( بقيمة بلغت 8026عام  الرابعالفتر  نفسزا ما العام السابق )الربع 

 ا لت اياد ( 8027 لعام لتالثاالربع ) السابق الربع و مقارنة مع تقديرات ر.ق,

 .%6.4بنسبة بلغت 

 

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

quarter of 2017 (QR 14.35 billion) registers a decrease of 3.6% 

over the corresponding quarter in 2016 (QR 14.88 billion). 

Compared to the third quarter of 2017, the real GVA of this sector 

increased by 6.2%.  

 ت  ئةوالال ملة ت ار   لنشاطكما ا لت تقديرات القيمة المضافة ا جمالية الحقيقية  

قدرد  إنطفاض و بنسبة  8027ما عام  الرابعالربع مليار ر.ق في   20.22قيمة بلغت

مليار ر.ق. وبالمقارنة   20.22بقيمة بلغت  8026عا الفتر  ذاتزا ما انة % 2.6

القيمة %. 6.8بنسبة  اياد  انالك ت( كان8027 لعام لتالثاالربع مع الربع السابق )

 المضافة االجمالية لزقا القطاع.
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3107 الرابع الربع إلى 3106 االول الربع من( 011=  3102) 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, Q1 2016 to Q4 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 12,963 12,737 14,676 15,231 13,380 13,100 14,411 15,398 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -10.4 -1.7 15.2 3.8 -12.2 -2.1 10.0 6.9 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 6.9 5.4 5.6 5.2 3.2 2.9 -1.8 1.1 (انوي )التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 12,428 12,063 14,016 14,882 12,570 12,241 13,512 14,350 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 4.4 3.6 3.0 6.2 -15.5 -2.6 10.4 6.2 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -14.1 -2.9 16.2 2.9 1.1 1.5 -3.6 -3.6  (انوي)التغير النسبي 
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1.2.4. Transport and Storage (ISIC Rev.4, section H) 

 

 ( حاء القسم  التنقيح الرابع)لتخزين النقل وا 2.1.1 

 

The transport and storage activities generated a nominal GVA of 

QR 4.93 billion in the fourth quarter of 2017 against QR 4.62 billion 

in the fourth quarter of 2016, showing an increase of 6.6%. 

Compared to the previous quarter, an increase of 7.3% is noticed. 

 

مليار  0.42بلغت 8027ما عام  رابعالقيمة مضافة اامية للربع لنشاط حقق اقا ا 

مليار ر.ق   0.68والتي بلغت قيمتزا 8026عام  رابعال ر.ق مقارنة بتقديرات الربع

(. 8027 لعام التالثالربع ومقارنة بالربع السابق ) %6.6بنسبة اياد  قدرت بحوالي 

 .د الم موعةفي القيمة المضافة االجمالية لزق% 7.2 انسبتز تبلغ اياد كا  انالك 

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

4.51 billion) shows a year-o-year increase of 0.8%. However, 

compared to the third quarter of 2017 revised estimate the real 

GVA increased by 4.4%. 

 0.22بلغت  8027ما عام  رابعلاقيمة مضافة حقيقية للربع   نشاطحقق اقا ال 

لعام  %ومقارنة بالربع السابق )الربع التالث 0.2توف  لنا اياد  انوية بلغت نسبتزا

 %.0.0 بلغت نسبتزا(التقديرات المراجعة توف  لنا اياد  8027
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3107الرابع الربع إلى 3106 االول الربع من( 011=  3102) األساس لسنة والثابتة الجارية والتخزين باألسعار اإلجمالية لقطاع النقل المضافة القيمة  

GVA of Transportation and storage activities at current prices and constant 2013 prices, Q1 2016 to Q4 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 4,547 4,426 4,634 4,623 4,724 4,518 4,593 4,930 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 5.0 -2.7 4.7 -0.2 2.2 -4.4 1.7 7.3 (ربعي)التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 4.5 7.4 7.6 6.8 3.9 2.1 -0.9 6.6 انوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 4,489 4,390 4,345 4,472 4,667 4,329 4,317 4,506 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 7.1 -2.2 -1.0 2.9 4.3 -7.2 -0.3 4.4 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 6.5 9.9 7.0 6.8 4.0 -1.4 -0.6 0.8 (انوي )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 . 2.1.1 

The nominal GVA of this group of economic activities is estimated 

at QR 14.25 billion in the fourth quarter of 2017, showing an 

increase of 0.5% when compared to the corresponding quarter in 

2016 (QR 14.17 billion). However, compared to the third quarter of 

2017, an increase of 6.0% is recorded. 

  20.82لزقد الم موعة ما االنشطة االقتصادية حوالي  القيمة المضافة االاميةبلغت  

 عند مقارنتزا% 0.2ب ياد  تقدر بحوالي  8027ما عام  الرابع مليار ر.ق في الربع

 حوالي ا( والبالغ قيمتز8026عام  الرابعالسنة المافية )الربع  مافي الربع المماث  

كا  اناك  (.8027 لعام التالث الربعمليار ر.ق, وبالمقارنة بالربع السابق )  20.27

 .في القيمة المضافة االجمالية لزقد الم موعة% 6.0بنسبة   اياد 

The real GVA of the financial and insurance activities is estimated 

at QR 15.19 billion in the fourth quarter of 2017, showing a growth 

of 5.9% when compared to the corresponding quarter of 2016 (QR 

14.34 billion). Compared to the revised estimate of the third quarter 

of 2017, the real GVA increased by 6.4%. 

 كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لزقد الم موعة ما االنشطة االقتصادية حوالي 

% 2.4وبمعد  نمو قدر بحوالي  ,8027ما عام  رابعلاالربع  فيمليار ر.ق   22.24

مليار ر.ق  20.20( و البالغ قيمته 8026عام  لرابعاالربع مقارنة بالربع المماث  )

عند % 6.0بنسبة  اياد  في اقا الربع الحقيقية قيمة المضافة االجماليةال ت.كما ا ل

 .( 8027 لعام التالث الربعللربع السابق ) التي تمت مراجعتزا بالتقديرات امقارنتز
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3107 الرابع الربع إلى3106االول الربع من( 011=  3102) 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, Q1 2016 to Q4 2017 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 13,627 13,054 12,238 14,174 14,100 13,607 13,441 14,245 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 2.7 -4.2 -6.2 15.8 -0.5 -3.5 -1.2 6.0 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 10.2 7.0 8.5 6.8 3.5 4.2 9.8 0.5 (انوي) التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 12,080 13,241 12,961 14,343 13,307 13,871 14,276 15,188 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -9.5 9.6 -2.1 10.7 -7.2 4.2 2.9 6.4 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 9.0 8.6 6.6 7.4 10.2 4.8 10.1 5.9 (انوي )التغير النسبي 
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1.2.6. General Government Activities (Memorandum 

item) 

 انشطة الحكومة العامة )عنصر توضيحي( 2.1.1 

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 19.14 billion in the fourth 

quarter of 2017, which is 5.2% higher than the corresponding 

quarter of 2016 (QR 18.19 billion). 

االدار   والتي تشتم ننشطة الحكومة العامة قدرت مساامة القيمة المضافة االامية  

 والطدمات )فاي( توفير الطدمات الصحية العامة و( عيا) والتعليم العامة )ايا(

, 8027ما عام  الرابعمليار ر.ق. في الربع  24.20بحوالي  ان رى )صاد + قاف(

 الرابع عا الربع المماث  في السنة المافية )الربعاعلل   % 2.8 ت نسبتهبلغ بمعد  

 مليار ر.ق .    22.24حوالي  ا( والقي بلغت قيمتز8026عام 

The real GVA contribution of the General Government Activities is 

estimated at QR 17.99 billion in the fourth quarter of 2017, i.e. 

2.8% higher than the estimate of the fourth quarter of 2016 (QR 

17.51 billion) and 1.2% lower than previous quarter (QR 18.21 

billion).  

 27.44بحوالي  ننشطة الحكومة العامةوقدرت مساامة القيمة المضافة الحقيقية  

ا الربع ماعلل % 8.2,  بمعد  نمو بلغ 8027ما عام  الرابع مليار ر. ق في الربع

و  مليار ر.ق.   27.22والقي بلغت قيمته المضافة حوالي  8026ما عام  الرابع

  مليار 22.82ما الربع السابق القي بلغ ادنل 2.8%
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3107الرابع الربع إلى 3102 االول  الربع من( 011=  3102) األساس لسنة والثابتة الجارية العامة باألسعار الحكومة اإلجمالية أنشطة المضافة القيمة  

GVA of General government activities current prices and constant 2013 prices, Q1 2016 to Q4 2017  
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 17,477 18,005 18,164 18,189 18,653 19,348 19,273 19,137 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 2.9 3.0 0.9 0.1 2.5 3.7 -0.4 -0.7 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 7.5 6.1 5.2 (انوي )التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,928 17,345 17,556 17,505 17,708 18,005 18,208 17,992 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 2.6 2.5 1.2 -0.3 1.2 1.7 1.1 -1.2 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 6.2 7.8 6.2 6.1 4.6 3.8 3.7 2.8 (انوي) التغير النسبي 
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2. Nominal GDP Estimates by Components of 

Expenditure 

 تقديرات الناتج المحلي االجمالي االسمي حسب مكونات االنفاق  .1 

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 fourth quarter of 2017 along with 

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

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

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

: االنفاق مكوناتزااوف يعرض اقا القسم  عناصر ا نفاق للناتج المحلي ا جمالي مع  

االاتزالكي النزائي لألار المعيشية واالنفاق االاتزالكي النزائي للحكومة  و إجمالي 

والصادرات ما السلع والطدمات )تسليم البضاعة علل ظزر السفينة  تكويا رأس الما 

 8027ما عام  الرابعربع وذلك للفوب(, والواردات ما السلع والطدمات ) فوب (  -

الربع علل ) 8026لربع المماث  له لعام مع التقديرات التي تمت مراجعتزا ل

القي تمت ( 8027 لعام التالثالربع أااس انوي(,و الربع السابق ) 8026الرابع

عرض في ال دو  توايتم عرفزا في الفقرات التالية كما ا ,) أااس ربعي (مراجعته 

  (2رقم )
 

 3106 الرابعمقابل الربع ا 3107 الرابعالربع ا  تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Expenditure components of nominal, Q4 2017 against Q4 2016 GDP 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 
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2.1. Household Final Consumption Expenditure 

(HFCE) 

  االنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية 1.2  

The Household Final Consumption Expenditure (HFCE) in the 

fourth quarter of 2017 is placed at QR 38.40 billion as against QR 

37.12 billion estimated in the corresponding quarter of 2016, 

showing an increase of 3.4%.  

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

2017 is estimated at 23.9%. The corresponding figures for the 

fourth quarter of 2016 and the third quarter 2017 are 25.2% and 

24.1% respectively. 

بحوالي 8027ما عام  الرابعتقدر نفقات االاتزالك النزائي لألار المعيشية في الربع  

لعام  الرابعمليار لاير قطري في الربع    27.28 مليار لاير قطري مقاب   22.00

 .%.2.0, ب ياد  قدراا 8026
 

وتقدر نسبة مساامة  نفقات االاتزالك النزائي لألار المعيشية ما الناتج المحلي 

المقاب  بلغت  وفي%. 82.4بنسبة  8027ما عام  رابعلا االجمالي االامي في الربع

علل % 80.2و% 82.8 8027 لعام لرابعاالربع  و8026لعام  الرابعالنسبة في الربع 

 .التوالي

 3107 لرابعامقابل الربع  3106 االولالربع   تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Household final consumption expenditure, Q1 2016 to Q4 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 35,215 35,454 35,433 37,124 37,654 37,919  36,645 38,397 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 26.7 26.3 25.1 25.2 24.9 26.0  24.1 23.9 المئوية ما الناتج المحلي االجمالي النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 3.2 0.7 -0.1 4.8 1.4 0.7 -3.4 4.8 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 9.6 9.1 7.7 8.8 6.9 7.0 3.4 3.4  (انوي)التغير النسبي 
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2.2. Government Final Consumption Expenditure 

(GFCE) 

 االنفاق االستهالكي النهائي للحكومة  1.1  

The Government Final Consumption Expenditure (GFCE) for the 

fourth quarter of 2017 is estimated at QR 33.69 billion as against 

QR 32.02 billion recorded in the corresponding quarter of 2016, 

showing a Y-o-Y rise of 5.2%.  

 

The percentage share of GFCE in nominal GDP during the fourth 

quarter of 2017 is estimated at 20.9%. The corresponding shares 

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

21.8% and 22.4% respectively. 

ما قيمته 8027ما عام  لرابعا قدرت نفقات االاتزالك النزائي للحكومة في الربع 

, 8026لعام  رابعالمليار لاير قطري في الربع 28.08 مليار لاير قطري مقاب  22.64

 %.2.8بنسبة  علل اااس انويمما يظزر  اياد  

 

 

 

وقدرت النسبة المئوية  لإلنفاق االاتزالكي النزائي للحكومة ما الناتج المحلي ا جمالي 

وفي المقاب  كانت النسبة  .%80.4 ما نسبته8027ما عام  رابعلااالامي  ال  الربع 

 .علل التوالي%88.0و  %82.2 8027 لعام التالثالربع  و8026لعام  الرابعالربع في 

 

 3107 لرابعا مقابل الربع 3106 االول االربع   المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(تقديرات الناتج 

Government final consumption expenditure, Q1 2016 to Q4 2017 (in million QR) 

 

 

2.3. Gross Capital Formation (GCF)   1.1  تكوين رأس المالإجمالي 

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

AT CURRENT PRICES 31,801 32,235 32,140 32,017 33,939 34,640 34,102 33,686 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 24.1 23.9 22.7 21.8 22.5 23.7 22.4 20.9 االجمالي المحلي الناتج ما المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 6.4 1.4 -0.3 -0.4 6.0 2.1 -1.6 -1.2 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 8.4 9.3 8.1 7.1 6.7 7.5 6.1 5.2  (انوي)التغير النسبي 
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The Gross Capital Formation (GCF) is estimated at QR 65.09 billion 

in the fourth quarter of 2017 as against QR 65.75 billion in the same 

quarter of 2016, showing a decrease of 1.0%. 

 لرابعامليار لاير قطري في الربع   62.04بحوالي   تكو  رأس الما تم تقدير إجمالي  

, مس الا 8026لعام  الرابعمليار لاير قطري في الربع   62.72مقاب  8027ما عام 

 % 2.0 بنسبة انطفاضبقلك 

The percentage share of GCF in nominal GDP during the fourth 

quarter of 2017 is estimated at 40.5%. The corresponding shares 

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

44.7% and 38.0% respectively. 

ما الناتج المحلي ا جمالي االامي  ال   التكويا رأس الما كما قُّدرت نسبة مساامة  

 الرابع % وفي المقاب  كانت النسبة في الربع00.2ما نسبته 8027ما عام  رابعالالربع 

 .% علل التوالي22.0و % 00.7 8027 لعام  لتالثا الربع و8026لعام 

 

 

 3107 الرابعمقابل الربع  3106 االول الربع  تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Gross capital formation, Q1 2016 to Q4 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 59,332 60,704 65,249 65,746 63,348 53,360 57,778 65,090 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 45.0 45.0 46.2 44.7 42.0 36.6 38.0 40.5 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 0.4 2.3 7.5 0.8 -3.6 -15.8 8.3 12.7 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 7.9 4.5 14.9 11.3 6.8 -12.1 -11.4 -1.0 (انوي )التغير النسبي 
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2.4. Exports of Goods and Services    1.1  الصادرات من السلع والخدمات بما في ذلك إعادة التصدير  

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

QR 84.98 billion in the fourth quarter of 2017 as against QR 70.43 

billion in the fourth quarter of 2016, showing an increase of 20.7%.  

مليار    20.42حوالي  8027ما عام  الرابعبلغ إجمالي الصادرات )فوب( في الربع  

, مس الا بقلك 8026لعام  رابعال مليار لاير قطري في الربع   70.02لاير قطري مقاب  

 .%.80.7قدرد ارتفعا 

The percentage share of exports in nominal GDP during the fourth 

quarter of 2017 is estimated at 52.8%. The corresponding shares 

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

47.9% and 50.3% respectively. 

الربع وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات ما الناتج المحلي ا جمالي االامي  ال   

الصادرات ما الناتج  كانت نسبة% , وبالمقاب  28.2ما نسبته   8027ما عام  رابعال

% و 07.4 8027 لعام التالثالربع  و8026لعام  الرابعالربع  المحلي االجمالي  في

 .% علل التوالي20.2
 

 3107 رابعالمقابل الربع  3106 ألول االربع   تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Exports of goods and services, Q1 2016 to Q4 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 64,662 63,746 64,693 70,425 74,551 73,887 76,492 84,976 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 49.1 47.3 45.8 47.9 49.4 50.6 50.3 52.8 االجمالي المحلي الناتج ما المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -15.6 -1.4 1.5 8.9 5.9 -0.9 3.5 11.1 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -27.9 -26.6 -21.9 -8.1 15.3 15.9 18.2 20.7  النسبي انويالتغير 

  



 
 8027 الرابع  | الربع 8022 مارس| 82التقديرات الربعية للناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي ومكونات االنفاق لالقتصاد القطري | االصدارتقرير  

 Quarterly Estimates of Gross Domestic product by Economic Activity and Components of Expenditure for Qatar Economy report |28
th
 issue |March 2018 | Fourth Quarter 2017   

  

 
28 

2.5. Imports of Goods and Services   1.1 الواردات من السلع والخدمات  

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

61.27 billion in the fourth quarter of 2017 as against QR 58.27 

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

increase of 5.1%.  

 

 62.87( حوالي8027ما عام  الرابعبلغت القيمة ا جمالية للواردات )فوب( في )الربع  

 ياد  ب, 8026لعام الرابع مليار لاير قطري في الربع   22.87مليار لاير قطري مقاب  

 % 2.2 قدرد علل اااس انوي

The percentage share of imports in nominal GDP during the fourth 

quarter of 2017 is estimated at 38.1%. The corresponding shares 

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

39.6% and 34.7% respectively. 

ما عام  الرابع المحلي االجمالي االامي  ال  الربع و قدرت نسبة الواردات إلل الناتج 

 الرابع% , وفي المقاب  كانت النسبة في الربع 22.2بحوالي  8026 إلل عام  8027

 .% علل التوالي20.7و % 24.6 8027 لعام  لتالثاالربع  و 8026لعام 

 

 3107 الرابع مقابل الربع 3106 ألول االربع   تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Imports of goods and services, Q1 2016 to Q4 2017 (in million QR) 

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

AT CURRENT PRICES 59,216 57,325 56,236 58,273 58,485 53,816 52,810 61,270 باألسعار  الجارية 

Percent of Total GDP 44.9 42.5 39.8 39.6 38.7 36.9 34.7 38.1 االجمالي المحلي الناتج ما المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 6.5 -3.2 -1.9 3.6 0.4 -8.0 -1.9 16.0 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 13.9 4.5 5.6 4.8 -1.2 -6.1 -6.1 5.1 (انوي )التغير النسبي 
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Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
النهائي لألسر 

 المعيشية
  

25.2% 

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

 
21.8% 

Gross capital 
formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 
44.7% 

Exports - 
Imports 

الواردات-الصادرات  
 

8.3% 

Expenditure components of nominal GDP 
Q4, 2016 

Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
النهائي لألسر 

 المعيشية
  

23.9% 

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

 
20.9% 

Gross capital 
formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 
40.5% 

Exports - 
Imports 

الواردات-الصادرات  
 

14.7% 

Expenditure components of nominal GDP 
Q4, 2017 

 

 1027 لرابعا والربع3106 الرابع النسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي االسمي حسب مكونات االنفاق للربع
Expenditure components of nominal GDP, in percentage share of GDP. Q4 2016 and Q4 2017 
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 Table (1)  (2)جدول رقم 

 حسب النشاط االقتصادي باناعار  ال ارية  الربعي تقديرات الناتج المحلي ا جمالي

 8027 رابعال

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q4 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 
Total 
2017 

Q4 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4المنقح   

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

A Agriculture, forestry and fishing 256 261 275 292 302 1,130 3.4 18.0 الف ال راعة والحراجة وصيد اناماك 

B Mining and quarrying 46,373 49,985 46,390 49,890 53,439 199,704 7.1 15.2 باء التعديا وااتغال  المحاجر 

C Manufacturing 13,116 12,919 12,857 15,047 15,984 56,807 6.2 21.9 جيم الصناعة التحويلية 

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

825 742 970 1,132 882 3,727 -22.1 6.9 
 إمدادات الكزرباي والغاا والبطار وتكييف الزواي ,

 إمدادات المياد وأنشطة الصرف وإدار  النفايات ومعال تزا
 دال +هاء

F Construction 17,012 19,033 18,439 18,659 19,979 76,109 7.1 17.4 واو التشييد 

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

15,231 13,380 13,100 14,411 15,398 56,290 6.9 1.1 
ت ار  ال ملة والت  ئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,623 4,724 4,518 4,593 4,930 18,764 7.3 6.6 حاء النق  والتط يا 

I Accommodation and food service activities 1,761 1,529 1,668 1,632 1,652 6,481 1.2 -6.2 طاء أنشطة  دمات ا قامة والطعام 

J Information and communication 2,471 2,500 2,347 2,420 2,392 9,659 -1.2 -3.2 ياء المعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 14,174 14,100 13,607 13,441 14,245 55,393 6.0 0.5 كاف اننشطة المالية وأنشطة التأميا 

L Real estate activities 11,274 10,603 10,751 10,846 10,938 43,138 0.9 -3.0  الم العقاريةاننشطة 

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

5,216 5,706 5,379 4,855 5,193 21,134 7.0 -0.4 
 اننشطة المزنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة الطدمات ا دارية و دمات الدعم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سين ا دار  العامة والضما  االجتماعي االل امي  5.2 0.7- 51,119 12,803 12,894 12,944 12,479 12,169

P Education 
(1)

التعليم 4.0 0.4- 12,132 3,009 3,021 3,082 3,019 2,892 
(1)

 عين 

Q Human health and social work activities 
(1)

االجتماعي والعم  ا نسا  صحة م ا  في اننشطة 6.9 1.5- 12,167 3,078 3,124 3,109 2,856 2,879 
(1)

 فاء 
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 …/.Table (1) …Contd  (2جدول رقم )يتبع  

 تقديرات الناتج المحلي ا جمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باناعار  ال ارية 

 8027 لرابعا

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q4 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

 
Q4 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4المنقح   

Q4 Q1 Q2 Q3* Q4** 
Total 
2017 

Q-o-Q Y-o-Y 

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

(1)
 

 صاد+قاف (1)ان رى الطدمات ,أنشطة  والتسلية والترفيه الفنو  5.3 0.7- 9,340 2,347 2,364 2,342 2,287 2,228

T 

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

994 995 1,005 961 1,013 3,974 5.3 1.9 

 وأنشطة أفراداا؛ تستطدم التي المعيشية انَُار أنشطة

 مميَّ   غير و دمات الع إنتاج في المعيشية انَُار

 الطاص الاتعمالزا
 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  الطدمات المالية المقااة بصور  غير مباشر  4.5 7.5- 28,518- 7,114- 7,694- 7,161- 6,550- 6,804-

 
Import duties 352 438 367 319 410 1,534 28.2 16.5 راوم االاتيراد  

 
Gross Domestic Product 147,039 151,007 145,989 152,207 160,880 610084 5.7 9.4 الناتج المحلي االجمالي 

 

   
         

 Mining and quarrying 46,373 49,985 46,390 49,890 53,439 199,704 7.1 15.2 المحاجر وااتغال  التعديا 
 

 Non Mining and quarrying 100,667 101,023 99,599 102,318 107,440 410,380 5.0 6.7 انشطة ا رى غير التعديا وااتغال  المحاجر  

Memorandum item      
 

  
 

 General Government activities 
(2)

أنشطة الحكومة العامة 5.2 0.7- 76410 19,137 19,273 19,348 18,653 18,189 
(2)

 
 

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

 ,والترفيه والتسلية والفنو ( فاي) والصحة( عيا) التعليم و( ايا) العامة االدار :  الحكومة انشطة جميع يشم   (2) 

 (+قافصاد) ان رى  الطدمات 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)  (1يتبع جدول رقم )

 الربعي حسب النشاط االقتصادي باناعار التابتةتقديرات الناتج المحلي ا جمالي 

 8027 الرابع( الربع 011=  3102لسنة انااس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q4 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

 
Q4 2017  

النسبيالتغير   

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4المنقح   

Q4 Q1 Q2 Q3* Q4** 
Total 
2017 

Q-o-Q Y-o-Y 

A Agriculture, forestry and fishing 257 267 278 283 276 1,104 -2.4 7.3 الف ال راعة والحراجة وصيد اناماك 

B Mining and quarrying 96,041 95,870 96,438 102,181 95,673 390,162 -6.4 -0.4 المحاجر وااتغال  التعديا اءب   

C Manufacturing 19,665 19,272 19,356 21,456 20,875 80,960 -2.7 6.2 التحويلية الصناعة  جيم 

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

882 752 1,009 1,111 865 3,737 -22.1 -1.9 

 الزواي , وتكييف والبطار والغاا الكزرباي إمدادات
 النفايات وإدار  الصرف وأنشطة المياد إمدادات

 ومعال تزا
 دال+ هاء

F Construction 17,358 18,551 17,792 19,342 19,823 75,509 2.5 14.2 واو التشييد 

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

14,882 12,570 12,241 13,512 14,350 52,674 6.2 -3.6 
 ذات المركبات إصالح والت  ئة؛ ال ملة ت ار 

 النارية والدراجات المحركات
 زاي

H Transportation and storage 4,472 4,667 4,329 4,317 4,506 17,818 4.4 0.8  حاء والتط يا النق 

I Accommodation and food service activities 1,924 1,675 1,823 1,822 1,893 7,213 3.9 -1.7 طاء والطعام ا قامة  دمات أنشطة 

J Information and communication 2,464 2,501 2,342 2,419 2,392 9,654 -1.1 -2.9 ياء واالتصاالت المعلومات 

K Financial and insurance activities 14,343 13,307 13,871 14,276 15,188 56,642 6.4 5.9 التأميا وأنشطة المالية اننشطة  كاف 

L Real estate activities 9,645 9,172 9,510 9,650 10,024 38,356 3.9 3.9 الم العقارية اننشطة 

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

5,050 5,035 5,119 4,845 4,927 19,926 1.7 -2.4 
 والتقنية, والعلمية المزنية اننشطة

 الدعم و دمات ا دارية الطدمات أنشطة
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سين االل امي االجتماعي والضما  العامة ا دار  2.8 1.2- 48,110 12,037 12,181 12,046 11,846 11,711

P Education 
(1)

 2,711 2,802 2,824 2,796 2,771 
11,192 

التعليم 2.2 0.9-
(1)

 عين 

Q Human health and social work activities
(1)

 2,768 2,711 2,891 2,943 2,885 
11,430 

االجتماعي والعم  ا نسا  صحة م ا  في اننشطة 4.2 2.0-
(1)
 فاء 
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 …/.Table (2) …Contd  )1يتبع جدول رقم )

 تقديرات الناتج المحلي ا جمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باناعار التابتة

 8027 رابعال( الربع 011=  3102لسنة انااس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q4 2017 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2016 2017 

 
Q4 2017  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4المنقح   

Q4 Q1 Q2 Q3* Q4** 
Total 
2017 

Q-o-Q Y-o-Y 

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

(1)
 

 2,146  2,190 2,195 2,238 2,205 3,506 -1.5 2.7 
 والتسلية, والترفيه الفنو 

  (1)ان رى الطدمات أنشطة
 صاد+قاف

T 

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

 879  881 892 850 884 3,506 4.1 0.6 

 وأنشطة أفراداا؛ تستطدم التي المعيشية انَُار أنشطة

 مميَّ   غير و دمات الع إنتاج في المعيشية انَُار

 الطاص الاتعمالزا

 

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 الطدمات المالية المقااة بصور  غير مباشر  13.1 2.9 29,374- 7,737- 7,520- 7,246- 6,871- 6,838- 
 

 
Import duties  334  412 343 299 382 1,436 27.5 14.3 راوم االاتيراد  

 
Gross Domestic Product 200,694  197,610 198,051 209,002 204,219 808883 -2.3 1.8 الناتج المحلي االجمالي 

 

  

 
       

  

 
Mining and quarrying 96,041  95,870 96,438 102,181 95,673 

390,162 
 المحاجر وااتغال  التعديا 0.4- 6.4-

 

 
Non Mining and quarrying 104,654  101,741 101,613 106,821 108,547 

418,722 
 وااتغال  المحاجر اانشطة ا رى غير التعدي 3.7 1.6

 

Memorandum item      
 

  
 

 General Government activities 
(2)

  17,505  17,708 18,005 18,208 17,992 

 
71,912 

 

أنشطة الحكومة العامة 2.8 1.2-
(2)

 

 

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

 ,والترفيه والتسلية والفنو ( فاي) والصحة( عيا) التعليم و( ايا) العامة االدار :  الحكومة انشطة جميع يشم   (2) 

 (+قافصاد) ان رى  الطدمات 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 )

 ال اريةعناصر ا نفاق للناتج المحلي ا جمالي باناعار 

 8027 الرابع الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q4 2017 

Expenditure Components 

2016 2017 
Total -
2017 

Q4 2017  

 التغير النسبي
Percentage change البيان 

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

Household Consumption Expenditure 37124 37,654 37,919     36,645      38,397  150,616 4.8 3.4 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية 

 -  Percent of Total GDP 25.2 24.9 26.0 24.1  23.9  24.4     -  النسبة المئوية ما الناتج المحلي االجمالي 

Government Final Consumption Expenditure 32017 33,939 34,640     34,102      33,686  136,367 -1.2 5.2 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة 

 -  Percent of Total GDP 21.8 22.5 23.7 22.4  20.9  22.0     - النسبة المئوية ما الناتج المحلي االجمالي 

Gross Capital Formation 
(1)

 (0)تكوين رأس المالإجمالي  1.0- 12.7 329,576  65,090      57,778     53,360  63,348 65.746 

 -  Percent of Total GDP 44.7 42.0  36.6 38.0  40.5  53.3     - النسبة المئوية ما الناتج المحلي االجمالي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 70.425 74,551  73,887     76,492      84,976  309,906 11.1 20.7  )فوب( –الصادرات )السلع والخدمات( 

 -  Percent of Total GDP 47.9 49.4  50.6 50.3  52.8  50.1     - النسبة المئوية ما الناتج المحلي االجمالي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 58.273 58,485  53,816     52,810      61,270  226,381 16.0 5.1  )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

 -  Percent of Total GDP 39.6 38.7  36.9 34.7  38.1  36.6    - النسبة المئوية ما الناتج المحلي االجمالي 

Gross Domestic product 147.039 151,007 145,989   152,207    160,880  618,004 5.7 9.4 الناتج المحلي اإلجمالي 
(1)

 Gross Capital Formation includes statistical discrepancy.    
مالحظة :اجمالي التكوينات الرأامالية تشم  الفروقات ا حصائية (1)   

 

  

  

  



 
 8027 الرابع  | الربع 8022 مارس| 82التقديرات الربعية للناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي ومكونات االنفاق لالقتصاد القطري | االصدارتقرير  

 Quarterly Estimates of Gross Domestic product by Economic Activity and Components of Expenditure for Qatar Economy report |28
th
 issue |March 2018 | Fourth Quarter 2017   

  

 
38 

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 أعمد  ال دو  لا تساوي الم موع بسبب التقريب.عند جمع القيم الوارد  ف 
ii. النمو علل أااس أقرب قيمة عشرية.  تم تقريب معد 

 الرموا المستطدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الوصف 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة الل الصفر 

Not available ..  غير متوفر 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x ا عداد تحت بيانات 

Preliminary ** أرقام أولية 

Revised  * مراجعة أرقام 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y التغيير في الفتر  المقابلة في السنة المدرواة مقارنة بالسنة المقابلة لزا 

Change over previous quarter Q-o-Q التغيير في 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 Q1, 2018 GDP will be on 28th June, 2018. 

للم يد مدا المعلومدات حدو  تفاصدي  النداتج المحلدي ا جمدالي الربعدي يمكدنكم ايدار  موقدع الدواار  

, وموقددددع قطددددر لتبدددداد  المعلومددددات :   www.mdps.gov.qaا لكترونددددي علددددل الددددرابل التددددالي 

www.qalm.gov.qa  ,عدام مدا و اال للربدع الفصدلي ا جمدالي المحلدي النداتج تقريدر ايصددر كمدا 

 . المقب  8022يونيو  ما 28 في  8022

 

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

