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Quarterly Gross Domestic Product 

by Economic Activities and Components of Expenditure for 

Qatar Economy  

First Quarter, 2018 

  

 التقديرات الربعية للناتج احمللي اإلمجاليتقرير 

 فاقـــنات االــادي ومكونــاط االقتصــب النشــحس

 لالقتصاد القطري

 2018االول ع الرب

June 2018  2018 يونيو 

 

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 first quarter (Q1) of 2018. GDP by 

economic activities and by components of expenditure. The estimates 

have been produced by using the data collected through the Quarterly 

Economic Indicator Survey and from other source agencies  and 

published data. 

ة للن اتج احملل ي اإلمج الي    أصدرت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء التقديرات األولي   

لس نة   االول  حسب النشاط االقتصادي بكل من األسعار الثابتة  واألسعار اجلارية  للربع

ومت إع داد ذ       مكونات الناتج احمللي االمجالي حسب عناصر االنفاق يف حسب.و 2018

للمؤش رات   س نوي  الربعاالقتصادي   التقديرات بناًء على البيانات املتاحة من خالل املسح 

 زات تختلفةاجلهجزةة وألاالقتصادية باإلضافة إىل البيانات الواردة من السجالت اإلدارية ل

 .و البيانات املنشورة

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 2016 have been revised with the 

results of the Annual Economic Survey 2016. Estimates for 2017 have 

also been revised with the latest available data. Classification of 

economic activities follows the International Standard Industrial 

Classification (ISIC Rev.4). 

 

يف  اخرية ارباع   يةانث م ألخر يتم توفري الناتج احمللي االمجالي باألسعار اجلارية والثابتة 

 عناصر حسب  اجلاريذ ا التقرير. كما ويتم توفري تقديرات الناتج احمللي االمجالي 

 لعام املسح السنويلنتائج  وفقا  2016 تقديرات تعديل مت. للفرتة ذاتزا االنفاق أيضًا

 تصنيف االنشطة ويتم  .املتاحة البيانات أحدث مع 2017 تقديرات تعديل مت كما 2016

 (. الرابع  التنقيح) املوحد الدولي الصناعي للتصنيف" وفقا
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HIGHLIGHTS  عناوين رئيسية 

 Real gross domestic product at constant prices, (2013=100) growth is 
1.4% in the first quarter of 2018 over the same quarter in 2017. 

   ( 100=2013 )لسنة االساس احلقيقي باألسعار الثابتة االمجالي  الناتج احملليمنا

مقارنة بتقديرات الربع املماثل للعام  8201 لعام االولخالل  الربع  % 4.1نسبة ب

 . 2017لعام  االول السابق الربع

 Mining and quarrying activities decrease by 2.3% in real terms in the 
first quarter of 2018 when compared to the first quarter of 2017. 

   نسبة ب (والغاز – شمل البرتولي) قطاع التعدين واستغالل احملاهجر اخنفض  

 االول الربعمقارنة بتقديرات  ,2018لعام  االوليف الربع  القيمة احلقيقية من% 2.3

  .2017 لعام

 Non-mining and quarrying activities real growth in the first quarter of 
2018 is 4.9%, year on year. 

   االولًا يف الربع حقيقي ًامنو  واستغالل احملاهجر يةغري التعدينقطاع األنشطة منا 

 .) على اساس سنوي(% 4.9بنسبة  2018لعام 
 

 2017 االولالربع مقابل  2018 االول الربع( 2013الثابتة )اسعار  باألسعارالناتج احمللي االمجالي الربعي 

GDP at constant 2013 prices, Q1 2018 against Q1 2017 

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

Activity 

 
 

 الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي واحلقيقي حسب النشاط االقتصادي  تقديرات .1

The quarterly GDP at current prices in the first quarter of 2018 is 

estimated at QR 160.44 billion. This represents an increase of 

7.0% compared to the revised estimate of the first quarter of 2017 

placed at QR 149.93 billion. When compared to previous quarter 

(fourth quarter of 2017) revised estimate of QR 162.00 billion, a 

decrease of 1.0% is noticed.  

 يف الربع مليار ر.ق  160.44 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية حوالي 

البالغة  (2017لعام  االولالربع ) الربع املماثل مقارنًة بتقديرات 2018ام من ع االول

 توباملقارنة مع التقديرات اليت مت %7.0 ةنسبب زيادةحمققًا ب لك  مليار ر.ق 149.93

ر.ق  فقد  مليار  162.00( و البالغة 2017لعام  الرابعمراهجعتزا للربع السابق )الربع 

 .%1.0 ملحوظ بنسبة  اخنفاضحققت 

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

2018 is estimated at QR 199.20 billion, which shows a growth of 

1.4% compared to the revised first quarter of 2017 (QR 196.52 

billion). However, compared to the fourth quarter of 2017 revised 

estimate of QR 206.74 billion a decrease of 3.6% is recorded.  

 

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

 الربع) املماثل الربعمقارنًة بتقديرات  2018 عام من االولمليار ر.ق  يف الربع  199.20

و ,%1.4 ت نسبتهبلغ زيادة مليار ر.ق  حمققًا ب لك 196.52البالغة  (2017 لعام االول

( 2017 لعام الرابع الربعات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )باملقارنة مع التقدير

 .%3.6كان ذناك اخنفاض بنسبة مليار ر.ق    206.74البالغة 
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2018 االول إىل الربع 2016 الثاني  الربعمن ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار االمجالي احمللي الناتج  

GDP at current prices and GDP at constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

Gross Domestic Product Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** الناتج احمللي االمجالي 

AT CURRENT PRICES 134,312 141,077 146,024 149,927 145,504 150,194 161,996 160,441 باألسعار  اجلارية  

Percentage change Q-o-Q 2.6 5.0 3.5 2.7 -3.0 3.2 7.9 -1.0 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -9.8 -3.3 3.1 14.5 8.3 6.5 10.9 7.0 (سنوي) التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 197,799 204,813 200,093 196,523 199,298 206,292 206,744 199,199 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 2.2 3.5 -2.3 -1.8 1.4 3.5 0.2 -3.6 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 1.9 3.6 1.2 1.5 0.8 0.7 3.3 1.4 (سنوي) التغري النسيب 
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1.1 Mining and Quarrying (ISIC Rev.4, section B)   1.1(باء القسم  التنقيح الرابعالتعدين واستغالل احملاجر) 

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

quarrying activities in the first quarter of 2018 is estimated at QR 

51.07 billion, showing an increase of 4.3% over the revised 

estimate of the first quarter of 2017, placed at QR 48.94 billion. 

Compared to the fourth quarter of 2017 revised estimate, a 

decrease of 5.2% is observed.  

 عام من االول الربع قطاع يفبلغت تقديرات القيمة املضافة باألسعار اجلارية هل ا ال 

مقارنًة بتقديرات  % 4.3 نسبتهبلغ رتفاعا ب لك ا "مسجلة ق.ر مليار 51.07 2018

وباملقارنة مع .مليار ر.ق 48.94 واليت بلغت 2018االول من سنة  ) الربع املماثل الربع

 إخنفاض ذناك (2017 لعام الرابع الربعالتقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )

 المجالية هل ا القطاع.يف القيمة املضافة ا% 5.2 بنسبة

The real GVA of these activities in the first quarter of 2018 (QR 

94.07 billion) shows a decrease of 2.3% over the revised estimate 

of the first quarter of 2017 (QR 96.34 billion). However, compared 

to the fourth quarter of 2017 revised estimate, a decrease of 3.3% 

in the real GVA of this sector is recorded. 

 

مليار ر.ق هل ا القطاع   94.07كما بلغت تقديرات القيمة املضافة باألسعار الثابتة  

 بتقديرات مقارنة% 2.3بنسبة  وال ي أظزر اخنفاضا2018 عام من االول الربعيف 

وباملقارنة مع  مليار ر.ق 96.34اليت بلغت  (2017 لعام من االول الربعالربع املماثل )

( كان ذنالك 2017 لعام  الرابع الربعالتقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )

 املضافة االمجالية هل ا القطاع  يف القيمة% 3.3 بنسبة اخنفاض

   

  



 

 2018 االول   الربع | 2018 يونيو| 29االصدار |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 |29
th
 issue |June 2018 | First Quarter 2018   

  

 
8 

  2018 االول الربع إىل 2016 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية سعارباأل احملاهجر واستغالل التعدين لقطاع القيمة املضافة اإلمجالية

GVA of Mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Mining and Quarrying Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** التعدين واستغالل احملاهجر 

AT CURRENT PRICES 39,550 42,507 44,840 48,940 45,989 47,184 53,868 51,067  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q 6.6 7.5 5.5 9.1 -6.0 2.6 14.2 -5.2 (ربعي )يالتغير النسب 

Percentage change Y-o-Y -32.3 -19.7 -3.8 32.0 16.3 11.0 20.1 4.3  (سنوي)التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 99,836 102,180 95,140 96,335 99,059 98,929 97,286 94,074 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 2.6 2.3 -6.9 1.3 2.8 -0.1 -1.7 -3.3 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -0.9 2.4 -3.1 -1.0 -0.8 -3.2 2.3 -2.3 (سنوي )التغير النسبي 
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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 first quarter of 

2018 is placed at QR 109.37 billion, which shows an increase of 

8.3% over the revised estimate of the same period in 2017 (QR 

100.99 billion). Compared to the fourth quarter of 2017 revised 

estimate, an increase of 1.2% is recorded. 

من عام  االول  باألسعار اجلارية هل ا القطاع يف الربع بلغت تقديرات القيمة املضافة 

اثل الربع املم اتبتقدير مقارنة% 8.3مليار ر.ق بةيادة بلغت  109.37ما قيمته  2018

وباملقارنة مع  مليار ر.ق  100.99واليت بلغت قيمتزا  (2017من عام  االولالربع )

ت حتقق( فقد 2017لعام  لرابعاالتقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )الربع 

 .% 1.2بنسبة  زيادة

The real GVA of these sectors in the first quarter of 2018 (QR 

105.13 billion) shows a growth of 4.9% over the corresponding 

quarter of 2017 (QR 100.19 billion). However, compared to the 

fourth quarter of 2017 revised estimate the Non-mining and 

quarrying activities showed a decrease of 4.0%. 

 الولاكما بلغت تقديرات القيمة املضافة باألسعار الثابتة هل ا القطاع يف الربع  

 بتقديرات  مقارنة% 4.9 مليار ر.ق و بنسبة منو بلغت 105.13ما قيمته  2018من عام 

مليار  100.19واليت بلغت قيمتزا  (2017من عام  الولربع اال املماثل) الربع

 لعام الرابعوباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )الربع ر.ق.

 %.4.0وذي  اخنفاض تقديرات قطاع غري التعدين واستغالل احملاهجر حققت( 2017

The Y-on-Y growth in the first quarter of 2018 is mainly due to the 

increases seen in construction, manufacturing, transportation, 

financial and insurance activities, and human health and social 

work activities. 

اىل ارتفاع واضح 2018من عام  االول يف الربع على اساس سنوي السنوي ويعود النمو 

  وانشطة التامني واخلدمات املالية التحويلية والنقل اعةوالصنالتشييد  يف نشاط

 .االهجتماعي والعمل اإلنسان صحة جمال يف األنشطة و
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  2018 االول الربع إىل 2016الثانيا الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعار احملاهجر واستغالل التعدين ريلغ اإلمجالية املضافة القيمة

GVA of Non-mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Non-Mining and Quarrying Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** احملاهجر لواستغال التعدين غري  

AT CURRENT PRICES 94,762 98,571 101,184 100,987 99,515 103,010 108,128 109,373  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q 1.0 4.0 2.7 -0.2 -1.5 3.5 5.0 1.2 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 4.8 6.0 6.5 7.7 5.0 4.5 6.9 8.3 (سنوي)سبي التغير الن 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 97,963 102,633 104,952 100,188 100,239 107,363 109,458 105,125 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 1.8 4.8 2.3 -4.5 0.1 7.1 2.0 -4.0  (ربعي)التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 4.9 4.7 5.3 4.1 2.3 4.6 4.3 4.9 (سنوي )التغير النسبي 
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Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q1 2017 to Q1 2018 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 first 

quarter of 2018 with the corresponding quarter of 2017 (Q1, Year-

on-Year basis) and with the fourth quarter (Q4, Quarter-on-Quarter 

basis) of 2017 is given in the following paragraphs. 

على مستوى إلمسية واحلقيقية اتتوفر تفاصيل تقديرات القيمة املضافة  

 التنقيح) املوحد الدولي الصناعي التصنيف حسب األنشطة االقتصادية القطاعية

( و 1يف اجلدولني رقم ) 2018 االولإىل الربع  2017من عام  االوللربع للفرتة من ا( الرابع

وفيما يلي حتليل للمجاميع الرئيسية لألنشطة  ,التقريرضمن  لحقني( امل2)

 االولارن األداء يف الربع واستغالل احملاهجر, يق الغري تعديينلقطاع لو  صاديةاالقت

 ومع الربع على اساس سنوي ( االول  الربع)  2017 له من عام  ماثلمع الربع امل 2018

 ى اساس ربعي( يف الفقرات التالية.عل الرابعالربع ) 2017 لعام السابق

 

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 first quarter of 

2018 is estimated at QR 13.42 billion showing an increase of 

13.0% over the corresponding quarter of 2017 (QR 11.88 billion). 

Compared to the previous quarter (Q4 of 2017) revised estimate, a 

decrease of 12.4% is recorded. 

بلغت تقديرات القيمة املضافة اإلمجالية باألسعار اجلارية لنشاط الصناعة  

% 13.0بنسبة  زيادةب لك  اًلمسج 2018 االول الربعمليار ر.ق يف  13.42التحويلية 

( واليت ُقدرت بقيمة 2017لعام  االولمن السنة السابقة )الربع الربع املماثل بمقارنة 

الربع وباملقارنة مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )مليار ر.ق  11.88

 % 12.4 بنسبة اخنفاض ك( كان ذنا2017 لعامالرابع 

The real GVA of this sector is estimated at QR 18.78 billion in the 

first quarter of 2018, showing an increase of 3.0% over the first 

quarter of 2017 (QR 18.23 billion). However, compared to the 

fourth quarter of 2017 revised GVA, a decrease of 16.1% is 

observed. 

 باألسعار التحويلية ناعةالص لنشاط اإلمجالية املضافة القيمة تقديرات بلغت 

%  3.0حمققا زيادة بنسبة  2018من عام  االوليف الربع  ق.ر مليار 18.78 الثابتة

وباملقارنة مع التقديرات اليت .18.23 (2017االول سنة )الربع  املماثل بالربع مقارنة

 اخنفاضذنالك  تكان حيث (2017 لعام الرابعالربع متت مراهجعتزا للربع السابق )

 .املضافة االمجالية هل ا لقطاع يف القيمة%.16.1 ةبنسب



 

 2018 االول   الربع | 2018 يونيو| 29االصدار |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 |29
th
 issue |June 2018 | First Quarter 2018   

  

 
12 

   2018 االول الربع إىل2016الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية باألسعارالصناعة التحويلية  لقطاع اإلمجالية املضافة القيمة

GVA of Manufacturing activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Manufacturing Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** الصناعة التحويلية 

AT CURRENT PRICES 11,445 12,289 12,578 11,875 11,332 14,261 15,316 13,423 جلاريةباألسعار  ا  

Percentage change Q-o-Q 9.0 7.4 2.4 -5.6 -4.6 25.8 7.4 -12.4 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -17.8 -8.8 3.5 13.1 -1.0 16.0 21.8 13.0 (سنوي )التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 19,729 20,923 20,716 18,234 18,298 22,517 22,386 18,776 الثابتة باألسعار 

Percentage change Q-o-Q 2.4 6.1 -1.0 -12.0 0.4 23.1 -0.6 -16.1 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -3.3 -0.4 1.4 -5.3 -7.3 7.6 8.1 3.0 (سنوي )التغري النسيب 
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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 27.26 billion in the first quarter of 2018 shows an increase of 

21.8% when compared to the estimate of corresponding quarter of 

2017 (QR 22.38 billion). However, compared to the fourth quarter 

of 2017 revised estimate a, increase of 12.2% is noticed.  

 

قيمة مضافة بلغت  2018 االول الربع التشييد باألسعار اجلارية يف نشاط سجل 

ال ي  2017 لعام االول مقارنة بالربع% 21.8بلغت  زيادةمليار ر.ق بنسبة  27.26

من عام  الرابعالربع الربع السابق )بمليار ر.ق ومقارنة  22.38قيمته كانت 

 .%12.2 ابلغت نسبتز زيادة لوحظت(.2017

The real GVA of the construction sector in the first quarter of 2018 

(QR 24.87 billion) shows a growth of 17.2% when compared to the 

GVA of corresponding quarter of 2017 (QR 21.22 billion). 

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

increased by 6.5%. 

قيمة مضافة بلغت  2018 االول التشييد باألسعار الثابتة يف الربع نشاطوسجل  

 واليت 2017لعام  االولعند مقارنتزا بالربع % 17.2مليار ر.ق بنسبة منو بلغت  24.87

( 2017 عام من الرابعالربع مليار ر.ق وعند مقارنتزا بالربع السابق ) 21.22ب  قدرت

 .لنشاطاملضافة االمجالية هل ا ايف القيمة % 6.5بنسبة زيادة ذنالك  تكان
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  2018 االولإىل الربع  2016 ثانيل( من الربع ا100=  2013القيمة املضافة اإلمجالية لقطاع ا لتشييد باألسعار اجلارية والثابتة لسنة األساس )

GVA of Construction activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Construction Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** التشييد 

AT CURRENT PRICES 18,526 19,903 20,189 22,382 22,087 22,334 24,285 27,259 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 0.4 7.4 1.4 10.9 -1.3 1.1 8.7 12.2 (التغير النسبي )ربعي 

Percentage change Y-o-Y 27.5 30.3 25.8 21.2 19.2 12.2 20.3 21.8 ي(التغير النسبي) سنو 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 17,474 19,372 20,046 21,215 20,614 22,558 23,351 24,870 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -1.8 10.9 3.5 5.8 -2.8 9.4 3.5 6.5  ربعي(التغري النسيب( 

Percentage change Y-o-Y 29.0 30.5 29.4 19.2 18.0 16.4 16.5 17.2 غري النسيب )سنوي(الت 
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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 the wholesale and retail trade activities is 

estimated at QR 11.87 billion in the first quarter of 2018, registering 

an increase of 0.5% over the estimate of corresponding quarter of 

2017 (QR 11.82 billion). Compared to the previous quarter revised 

estimate, the GVA decreased by 5.9%. 

 11.87 حوالي االنشطة   سجلت تقديرات القيمة املضافة اإلمجالية االمسية هل 

عن الفرتة نفسزا من % 0.5 نسبتزامسجلًة ب لك زيادة  2018 االول الربعمليار ر.ق يف 

 و مقارنة مع تقديرات مليار ر.ق, 11.82( بقيمة بلغت 2017االول )الربع  املماثلالعام 

 .%5.9بنسبة بلغت  اخنفض( 2017 عام من الرابعالربع ) السابق الربع

 

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

quarter of 2018 (QR 10.80 billion) registers a decrease of 2.7% 

over the corresponding quarter in 2017 (QR 11.10 billion). 

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

decreased by 8.2%.  

جتارة  لنشاطتقديرات القيمة املضافة اإلمجالية احلقيقية  بلغت قيمةا كم 

 اخنفاضو بنسبة  2018 االولالربع مليار ر.ق يف  10.80قيمة بلغت تجةئةوالاجلملة 

مليار ر.ق.وباملقارنة مع  11.10بقيمة بلغت  2017عن الفرتة ذاتزا من سنة % 2.7قدر  

القيمة %.8.2بنسبة  اخنفاض ( كان ذنالك2017 لعام لرابعاالربع الربع السابق )

 املضافة االمجالية هل ا القطاع.
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2018 الولا الربع إىل 2016 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية والتجةئة باألسعار اجلملة اإلمجالية لقطاع جتارة املضافة القيمة  

GVA of Wholesale and retail trade activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Wholesale and Retail Trade Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** جتارة اجلملة والتجةئة 

AT CURRENT PRICES 10,858 12,192 12,483 11,816 11,168 11,972 12,620 11,874 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -5.2 12.3 2.4 -5.3 -5.5 7.2 5.4 -5.9 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -9.7 -10.7 -9.3 3.2 2.9 -1.8 1.1 0.5 (سنوي )التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 10,284 11,644 12,196 11,101 10,435 11,225 11,761 10,798 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -6.3 13.2 4.7 -9.0 -6.0 7.6 4.8 -8.2 (ربعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -11.3 -12.9 -11.3 1.1 1.5 -3.6 -3.6 -2.7  (سنوي)التغري النسيب 
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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 7.21 billion in the first quarter of 2018 against QR 6.41 billion in 

the first quarter of 2017, showing an increase of 12.4%. Compared 

to the previous quarter, an increase of 8.0% is noticed. 

 

مليار  7.21بلغت 2018 لعامالربع االول يف  قيمة مضافة امسية لنشاط حقق ذ ا ا 

نسبة مليار ر.ق ب 6.41واليت بلغت قيمتزا 2017عام  االول ر.ق مقارنة بتقديرات الربع

كان (.2017 لعام رابعالالربع ومقارنة بالربع السابق ) %12.4زيادة قدرت حبوالي 

 .  اجملموعةيف القيمة املضافة االمجالية هل % 8.0 انسبتز تبلغ زيادةذنالك 

The real GVA of these activities in the first quarter of 2018 (QR 

4.81 billion) shows a year-o-year increase of 3.0%. However, 

compared to the fourth quarter of 2017 revised estimate the real 

GVA increased by 2.7%. 

 4.81بلغت  2018من عام  الولاقيمة مضافة حقيقية للربع  نشاطحقق ذ ا ال 

الرابع %ومقارنة بالربع السابق )الربع  3.0توضح لنا زيادة سنوية بلغت نسبتزا

 %.2.7 بلغت نسبتزاتوضح لنا زيادة اليت متت مراهجعتزا (التقديرات 2017
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2018االول  الربع إىل 2016 لثانيا الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية والتخةين باألسعار اإلمجالية لقطاع النقل املضافة القيمة  

GVA of Transportation and storage activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Transportation and Storage Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** لتخةينالنقل وا  

AT CURRENT PRICES 6,030 6,508 6,277 6,414 6,246 6,441 6,678 7,209 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q -1.3 7.9 -3.5 2.2 -2.6 3.1 3.7 8.0 (ربعي)التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 17.2 13.0 9.9 4.9 3.6 -1.0 6.4 12.4 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 4,478 4,463 4,640 4,666 4,419 4,438 4,680 4,805 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -0.3 -0.3 4.0 0.6 -5.3 0.4 5.5 2.7 (ربعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 11.7 7.3 7.1 3.9 -1.3 -0.6 0.9 3.0 (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 13.23 billion in the first quarter of 2018, showing an increase 

of 5.3% when compared to the corresponding quarter of 2017 (QR 

12.57 billion). However, compared to the fourth quarter of 2017, an 

increase of 5.9% is recorded. 

هل   اجملموعة من االنشطة االقتصادية حوالي  القيمة املضافة االمسيةبلغت  

عند % 5.3والي حب نسبتزابةيادة  2018من عام  االول مليار ر.ق يف الربع 13.23

 ا( والبالغ قيمتز2017عام  ولاالالسنة املاضية )الربع  منالربع املماثل ب مقارنتزا

كان (.2017 لعام الرابع الربعمليار ر.ق, وباملقارنة بالربع السابق ) 12.57 حوالي

 .يف القيمة املضافة االمجالية هل   اجملموعة% 5.9بنسبة  زيادةذناك 

The real GVA of the financial and insurance activities is estimated 

at QR 13.74 billion in the first quarter of 2018, showing a growth of 

4.1% when compared to the corresponding quarter of 2017 (QR 

13.20 billion). Compared to the revised estimate of the fourth 

quarter of 2017, the real GVA decreased by 7.6%. 

كما بلغت القيمة املضافة احلقيقية هل   اجملموعة من االنشطة االقتصادية  

% 4.1 نسبته حواليومبعدل منو  ,2018من عام  الولاالربع  يفمليار ر.ق  13.74 حوالي

مقارنة مليار ر.ق . 13.20 ا( و البالغ قيمتز2017عام االولالربع مقارنة بالربع املماثل )

القيمة املضافة االمجالية اخنفضت ف.للعام السابق تزااليت متت مراهجع التقديراتب

 .7.6بنسبة 
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2018 االولالربع  إىل2016الثاني  الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية التأمني باألسعار وأنشطة املالية اإلمجالية لقطاع األنشطة املضافة القيمة  

GVA of Financial and insurance activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Financial and Insurance  Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** التأمني وأنشطة املالية  

AT CURRENT PRICES 11,601 10,819 12,449 12,570 12,056 11,853 12,498 13,231 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q -4.5 -6.7 15.1 1.0 -4.1 -1.7 5.4 5.9 (ربعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 2.0 5.7 5.4 3.5 3.9 9.6 0.4 5.3 (سنوي) التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 13,044 12,757 13,991 13,196 13,707 14,086 14,875 13,743 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 9.0 -2.2 9.7 -5.7 3.9 2.8 5.6 -7.6 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 9.5 8.3 9.5 10.3 5.1 10.4 6.3 4.1 (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 18.21 billion in the first quarter 

of 2018, which is 5.6% higher than the corresponding quarter of 

2017 (QR 17.24 billion). 

 واليت تشتملألنشطة احلكومة العامة قدرت مساذمة القيمة املضافة االمسية  

 )فاء( توفري اخلدمات الصحية العامة و( عني) والتعليم االدارة العامة )سني(

, 2018من عام  االولمليار ر.ق. يف الربع  18.21حبوالي  األخرى )صاد + قاف( واخلدمات

االول  عن الربع املماثل يف السنة املاضية )الربعاعلى  % 5.6 ت نسبتهبلغ مبعدل 

 .مليار ر.ق 17.24( وال ي بلغت قيمته حوالي 2018

The real GVA contribution of the General Government Activities is 

estimated at QR 16.79 billion in the first quarter of 2018, i.e. 2.6% 

higher than the estimate of the first quarter of 2017 (QR 16.36 

billion) and 1.7% higher than the previous quarter (QR 16.51 

billion).  

حبوالي  ألنشطة احلكومة العامةوقدرت مساذمة القيمة املضافة احلقيقية  

ن الربع ماعلى % 2.6مبعدل منو بلغ , 2018من عام  االول ق يف الربع.مليار ر 16.79

نسبة اعلى و مليار ر.ق 16.36وال ي بلغت قيمته املضافة حوالي  2017من عام  االول

 .ق.ر مليار 16.51بقيمة  %1.7من الربع السابق بلغت 
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2018االول  الربع إىل 2015  الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اجلارية العامة باألسعار احلكومة اإلمجالية أنشطة املضافة القيمة  

GVA of General government activities current prices and constant 2013 prices, Q2 2016 to Q1 2018  
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA General Government  Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** انشطة احلكومة العامة 

AT CURRENT PRICES 17,441 17,594 17,618 17,241 17,882 17,812 17,686 18,209 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q 3.0 0.9 0.1 -2.1 3.7 -0.4 -0.7 3.0 (ربعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 5.2 4.1 3.1 1.8 2.5 1.2 0.4 5.6 (سنوي )التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,997 16,941 16,834 16,359 16,834 16,763 16,509 16,786 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 3.7 -0.3 -0.6 -2.8 2.9 -0.4 -1.5 1.7 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 3.8 2.1 1.9 -0.2 -1.0 -1.0 -1.9 2.6 (سنوي) التغري النسيب 
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2. Nominal GDP Estimates by Components of 

Expenditure 

 
 نات االنفاق تقديرات الناتج احمللي االمجالي االمسي حسب مكو .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 first quarter of 2018 along with 

the revised estimates for the first quarter of 2017 (for Y-o-Y 

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

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

referred. 

: مكوناتهعناصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي مع  سوف يعرض ذ ا القسم 

االنفاق االستزالكي النزائي لألسر املعيشية واالنفاق االستزالكي النزائي 

والصادرات من السلع واخلدمات )تسليم  تكوين رأس املالللحكومة  و إمجالي 

ربع وذلك لل( ردات من السلع واخلدمات )فوب, والوافوب( -البضاعة على ظزر السفينة 

على  2017لربع املماثل له لعام مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا ل 2018من عام  االول

ال ي متت ( 2017 لعام رابعالالربع أساس سنوي(,و الربع السابق ))على  2017االول الربع 

عرض يف تية كما سوسيتم عرضزا يف الفقرات التال ,(أساس ربعي على )مراهجعته 

  (3اجلدول رقم )

 

 2017 االولمقابل الربع  2018 االولالربع   تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Expenditure components of nominal GDP, Q1 2018 against Q1 2017 
(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 first 

quarter of 2018 is placed at QR 38.74 billion as against QR 37.46 

billion estimated in the corresponding quarter of 2017, showing an 

increase of 3.4%.  

The share of HFCE in the nominal GDP in the first quarter of 2018 

is estimated at 24.1%. The corresponding figures for the first 

quarter and the fourth quarter of 2017 are 25.0% and 23.4% 

respectively. 

 38.74حبوالي  2018االول عام تقدر نفقات االستزالك النزائي لألسر املعيشية يف الربع  

 بةيادة,2017لعام  االول املماثليف الربع  ق.رمليار  37.46 مليار ريال قطري مقابل

 .%3.4قدرذا 

 

نفقات االستزالك النزائي لألسر املعيشية من الناتج احمللي وتقدر نسبة مساذمة 

املقابل بلغت النسبة يف  ويف%. 24.1بنسبة  2018 عامل االول االمجالي االمسي يف الربع

 .على التوالي% 23.4و% 25.0 2017 لعام لرابعاالربع  و2017 االولالربع 

 2018 االول مقابل الربع 2016 الثانيالربع   تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Household final consumption expenditure, Q2 2016 to Q1 2018 (in million QR) 

Household Final Consumption Expenditure Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** 
االنفاق االستزالكي النزائي لألسر 

 املعيشية

AT CURRENT PRICES 35,262 34,580 36,707 37,455 37,713 36,447 37,875 38,740 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 26.3 24.5 25.1 25.0 25.9 24.3 23.4 24.1 املئوية من الناتج احمللي االمجالي النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -0.5 -1.9 6.1 2.0 0.7 -3.4 3.9 2.3 (ربعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 8.5 5.5 8.7 5.7 7.0 5.4 3.2 3.4  (سنوي)التغري النسيب 
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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 

first quarter of 2018 is estimated at QR 27.19 billion as against QR 

25.74 billion recorded in the corresponding quarter of 2017, 

showing a Y-o-Y rise of 5.6%.  

 

The percentage share of GFCE in nominal GDP during the first 

quarter of 2018 is estimated at 16.9%. The corresponding shares 

for the first quarter and the fourth quarter of 2017 are 17.2% and 

15.8% respectively. 

 27.19ما قيمته 2018 االول عام قدرت نفقات االستزالك النزائي للحكومة يف الربع 

, مما يظزر 2017للربع املماثل ) الربع االول  ق.رمليار  25.74 مليار ريال قطري مقابل

 %.5.6ة بنسب على اساس سنوي ارتفاع

 

 

لإلنفاق االستزالكي النزائي للحكومة من الناتج احمللي  وقدرت النسبة املئوية

يف  ويف املقابل كانت النسبة.%16.9 بنسبة2018الربع االول اإلمجالي االمسي خالل 

 .على التوالي%15.8و  %17.2 2017 لعام الرابع الربع و االول الربع

 

 

 2018االول  مقابل الربع 2016  الثانيالربع   اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي 

Government final consumption expenditure, Q2 2016 to Q1 2018 (in million QR) 

 

  

Government Final Consumption Expenditure Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** نفاق االستزالكي النزائي للحكومةاال  

AT CURRENT PRICES 27,515 26,594 25,766 25,741 26,254 25,837 25,518 27,187 الجارية عارباألس 

Percent of Total GDP 20.5 18.9 17.6 17.2 18.0 17.2 15.8 16.9 االمجالي احمللي الناتج من املئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -2.0 -3.3 -3.1 -0.1 2.0 -1.6 -1.2 6.5 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -8.9 -11.0 -11.0 -8.3 -4.6 -2.8 -1.0 5.6  (سنوي)التغري النسيب 
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2.3. Gross Capital Formation (GCF)   2.3  تكوين رأس املالإمجالي 

The Gross Capital Formation (GCF) is estimated at QR 65.71 billion 

in the first quarter of 2018 as against QR 70.54 billion in the same 

quarter of 2017, showing a decrease of 6.8%. 

االول من عام يف الربع  ق.رمليار  65.71حبوالي  ن رأس املالويتكمت تقدير إمجالي  

 %6.8 بنسبة اخنفاضسجاًل ب لك , ماملماثليف الربع  ق.رمليار  70.54مقابل 2018

The percentage share of GCF in nominal GDP during the first 

quarter of 2018 is estimated at 41.0%. The corresponding shares 

for the first quarter and the fourth quarter of 2017 are 47.1% and 

46.2% respectively. 

من الناتج احمللي اإلمجالي االمسي  رأس املال تكوينة مساذمة كما ُقّدرت نسب 

 و2018 االول الربع نسبة% ويف املقابل كانت 41.0 نسبة 2018االول من عام خالل الربع 

 على التوالي.% 46.2و  %47.1 2017 لعام الرابع الربع

 

 

 2018االول مقابل الربع  2016 الثاني  الربع  .ق(تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر

Gross capital formation, Q2 2016 to Q1 2018 (in million QR) 

Gross Capital Formation Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18**  تكوين رأس املالإمجالي  

AT CURRENT PRICES 65,114 71,446 71,400 70,541 61,350 64,229 74,896 65,709 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 48.5 50.6 48.9 47.1 42.2 42.8 46.2 41.0 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 5.1 9.7 -0.1 -1.2 -13.0 4.7 16.6 -12.3 (ربعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 20.2 33.0 23.2 13.9 -5.8 -10.1 4.9 -6.8 (سنوي )التغري النسيب 
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2.4. Exports of Goods and Services    2.4 الصادرات من السلع واخلدمات مبا يف ذلك إعادة التصدير  

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

QR 87.75 billion in the first quarter of 2018 as against QR 74.67 

billion in the first quarter of 2017, showing an increase of 17.5%.  

 ق.رمليار  87.75حوالي  2018االول من عام بلغ إمجالي الصادرات )فوب( يف الربع  

 .%.17.5 بنسبة َاارتفع, مسجاًل ب لك 2017لعام االول  يف الربع ق.رمليار  74.67مقابل

The percentage share of exports in nominal GDP during the first 

quarter of 2018 is estimated at 54.7%. The corresponding shares 

for the first quarter and the fourth quarter of 2017 are 49.8% and 

52.5% respectively. 

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

درات من الناتج احمللي الصا كانت نسبة, وباملقابل %54.7 بنسبة  2018االول من عام 

 .% على التوالي52.5% و 49.8 2017 لعام الرابع الربع و االول الربعيف االمجالي 

 

 2018االول  مقابل الربع 2016 الثانيالربع   ق )مليار ر.ق(تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفا

Exports of goods and services, Q2 2016 to Q1 2018 (in million QR) 

Exports of Goods and Services  Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** الصادرات من السلع واخلدمات 

AT CURRENT PRICES 63,746 64,693 70,425 74,674 74,002 76,492 84,976 87,752 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 47.5 45.9 48.2 49.8 50.9 50.9 52.5 54.7 االمجالي احمللي الناتج من املئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -1.4 1.5 8.9 6.0 -0.9 3.4 11.1 3.3 ربعي التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -26.6 -21.9 -8.1 15.5 16.1 18.2 20.7 17.5 التغري النسيب سنوي 
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2.5. Imports of Goods and Services   2.5 الواردات من السلع واخلدمات  

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

58.95 billion in the first quarter of 2018 as against QR 58.49 billion 

recorded in the first quarter of 2017, showing an Y-o-Y increase of 

0.8%.  

 

 58.95( حوالي2018من عام  االولبلغت القيمة اإلمجالية للواردات )فوب( يف )الربع  

 لى اساس سنويعةيادة ب, 2017لعام الولايف الربع  ق.رمليار  58.49مقابل  ق.رمليار 

 %.0.8ا قدرذ

The percentage share of imports in nominal GDP during the first 

quarter of 2018 is estimated at 36.7%. The corresponding shares 

for the first quarter and the fourth quarter of 2017 are 39.0% and 

37.8% respectively. 

من عام الول ا واردات إىل الناتج احمللي االمجالي االمسي خالل الربعو قدرت نسبة ال 

 الرابع الربع و االول الربع نسبة كانت, ويف املقابل %36.7حبوالي  2017 إىل عام 2018

 .% على التوالي37.8و % 39.0 2017 لعام

 

 2018 االول مقابل الربع 2016 الثانيلربع ا  تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليار ر.ق(

Imports of goods and services, Q2 2016 to Q1 2018 (in million QR) 

Imports of Goods and Services Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17* Q2-17* Q3-17* Q4-17* Q1-18** الواردات من السلع واخلدمات 

AT CURRENT PRICES 57,325 56,236 58,273 58,485 53,816 52,810 61,270 58,948 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 42.7 39.9 39.9 39.0 37.0 35.2 37.8 36.7 االمجالي احمللي الناتج من املئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -3.2 -1.9 3.6 0.4 -8.0 -1.9 16.0 -3.8 (ربعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 4.5 5.6 4.8 -1.2 -6.1 -6.1 5.1 0.8 (سنوي )التغري النسيب 
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 2018االول  والربع2017االول  النسبة املئوية للناتج احمللي اإلمجالي االمسي حسب مكونات االنفاق للربع

Expenditure components of nominal GDP, in percentage share of GDP. Q1 2017 and Q1 2018 
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 Table (1)  (1هجدول رقم )

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار  اجلارية 

 2018 االول

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q1 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017* 2017* 2018 

Q1 2018  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4املنقح   

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

A Agriculture, forestry and fishing 272 277 287 293 1,129 313 6.9 15.4 الف الةراعة واحلراهجة وصيد األمساك 

B Mining and quarrying 48,940 45,989 47,184 53,868 195,981 51,067 -5.2 4.3 باء التعدين واستغالل احملاهجر 

C Manufacturing 11,875 11,332 14,261 15,316 52,785 13,423 -12.4 13.0 هجيم الصناعة التحويلية 

D + E 

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

1,099 1,570 1,944 1,548 6,161 1,060 -31.5 -3.5 

إمدادات الكزرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء 

إمدادات امليا  وأنشطة الصرف وإدارة النفايات  ,

 ومعاجلتزا

 دال +ذاء

F Construction 22,382 22,087 22,334 24,285 91,089 27,259 12.2 21.8 واو التشييد 

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

11,816 11,168 11,972 12,620 47,575 11,874 -5.9 0.5 
جتارة اجلملة والتجةئة؛ إصالح املركبات ذات 

 احملركات والدراهجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 6,414 6,246 6,441 6,678 25,778 7,209 8.0 12.4 حاء النقل والتخةين 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 3.4- 6.7- 1,263 5,378 1,354 1,338 1,379 1,308

J Information and communication 2,528 2,340 2,397 2,350 9,615 2,514 7.0 -0.6 ياء املعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 12,570 12,056 11,853 12,498 48,977 13,231 5.9 5.3 كاف األنشطة املالية وأنشطة التأمني 

L Real estate activities 10,626 10,752 10,834 10,918 43,130 10,216 -6.4 -3.9 الم نشطة العقاريةاأل 

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

5,710 5,488 5,031 5,427 21,656 6,006 10.7 5.2 
 األنشطة املزنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory 
social security 

 سني اإلدارة العامة والضمان االهجتماعي االلةامي  5.6 3.0 11,441 44,373 11,113 11,192 11,236 10,833

P Education 
(1)

التعليم 4.4 6.6 3,461 13,183 3,246 3,271 3,353 3,313 
(1)

 عني 

Q 
Human health and social work 
activities 

(1)
 

3,247 3,560 3,577 3,516 13,901 3,493 -0.6 7.6 
 والعمل اإلنسان صحة جمال يف األنشطة

االهجتماعي
(1)

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

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار  اجلارية 

 2018 االولالربع  

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q1 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017* 2017* 2018 

Q1 2018  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4املنقح   

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

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

(1)
 

2,068 2,166 2,185 2,170 8,589 2,192 1.0 6.0 
 اخلدمات ,أنشطة  والتسلية والرتفيه الفنون

 (1)األخرى
 صاد+قاف

T 

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

1,018 1,001 962 1,025 4,006 1,054 2.7 3.5 

 أفرادًا؛ تستخدم اليت املعيشية اأُلَسر أنشطة

 سلع إنتاج يف املعيشية اأُلَسر وأنشطة

 اخلاص الستعماهلا مميَّةة غري وخدمات

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  اخلدمات املالية املقاسة بصورة غري مباشرة 8.9 6.8 6,859- 26,405- 6,420- 7,017- 6,670- 6,298-

 
Import duties 207 172 149 191 720 224 17.1 7.9 رسوم االسترياد  

 
Gross Domestic Product 149,927 145,504 150,194 161,996 607,620 160,441 -1.0 7.0 ليالناتج احمللي االمجا  

            

 
Mining and quarrying 48,940 45,989 47,184 53,868 195,981 51,067 -5.2 4.3 احملاهجر واستغالل التعدين  

 
Non Mining and quarrying 100,987 99,515 103,010 108,128 411,639 109,373 1.2 8.3 انشطة اخرى غري التعدين واستغالل احملاهجر  

Memorandum item      
 

  
 

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 5.6 3.0 18,209 70,621 17,686 17,812 17,882 17,241 
(2)

 
 

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

 ,والرتفيه والتسلية والفنون( فاء) والصحة( عني) التعليم و( سني) العامة االدارة:  احلكومة انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) األخرى  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 هجدول رقم )

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة

 2018 االول( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q1 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017* 2017* 2018 

Q1 2018  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4املنقح   

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

A Agriculture, forestry and fishing 278 279 278 268 1,104 302 12.5 8.6 الف الةراعة واحلراهجة وصيد األمساك 

B Mining and quarrying 96,335 99,059 98,929 97,286 391,610 94,074 -3.3 -2.3 احملاهجر واستغالل التعدين اءب   

C Manufacturing 18,234 18,298 22,517 22,386 81,435 18,776 -16.1 3.0 التحويلية اعةالصن  هجيم 

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

755 1,012 1,112 866 3,745 695 -19.7 -8.0 

 اهلواء , وتكييف والبخار والغاز الكزرباء إمدادات

 النفايات وإدارة الصرف وأنشطة امليا  إمدادات

 ومعاجلتزا

 دال+ ذاء

F Construction 21,215 20,614 22,558 23,351 87,738 24,870 6.5 17.2 واو التشييد 

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

11,101 10,435 11,225 11,761 44,522 10,798 -8.2 -2.7 
 ذات املركبات إصالح والتجةئة؛ ةاجلمل جتارة

 النارية والدراهجات احملركات
 زاي

H Transportation and storage 4,666 4,419 4,438 4,680 18,202 4,805 2.7 3.0 حاء والتخةين النقل 

I Accommodation and food service activities 1,464 1,544 1,537 1,611 6,155 1,478 -8.3 0.9 طاء والطعام اإلقامة تخدما أنشطة 

J Information and communication 2,527 2,340 2,405 2,364 9,635 2,520 6.6 -0.3 ياء واالتصاالت املعلومات 

K Financial and insurance activities 13,196 13,707 14,086 14,875 55,864 13,743 -7.6 4.1 التأمني وأنشطة املالية األنشطة  كاف 

L Real estate activities 9,192 9,511 9,639 10,005 38,348 9,440 -5.6 2.7 الم العقارية األنشطة 

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

5,102 5,229 4,991 5,117 20,439 5,233 2.3 2.6 
 والتقنية, لميةوالع املزنية األنشطة

 الدعم وخدمات اإلدارية اخلدمات أنشطة
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory social 
security 

 سني االلةامي االهجتماعي والضمان العامة اإلدارة 2.6 1.7 10,547 41,761 10,373 10,533 10,577 10,279

P Education 
(1)

التعليم 2.1 5.5 3,145 12,191 2,981 3,027 3,102 3,080 
(1)

 عني 

Q Human health and social work activities
(1)

االهجتماعي والعمل اإلنسان صحة جمال يف األنشطة 4.1 2.1- 3,206 13,054 3,276 3,358 3,339 3,081 
(1)

 فاء 
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 …/.Table (2) …Contd  )2يتبع هجدول رقم )

 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتةتقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي 

 2018 االول( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT (2013=100) PRICES, Q1 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017* 2017* 2018 

Q1 2018  

بيالتغير النس  

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4املنقح   

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

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

(1)
 

1,986 2,053 2,064 2,026 8,129 2,044 0.9 2.9 
 والتسلية, والرتفيه الفنون

  (1)األخرى اخلدمات أنشطة

 صاد+قاف

T 

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

923 899 884 918 3,624 938 2.1 1.5 

 أفرادًا؛ تستخدم اليت املعيشية اأُلَسر أنشطة

 دماتوخ سلع إنتاج يف املعيشية اأُلَسر وأنشطة

 اخلاص الستعماهلا مميَّةة غري

 

 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 اخلدمات املالية املقاسة بصورة غري مباشرة 7.5 0.5 7,618- 29,372- 7,579- 7,429- 7,280- 7,085-
 

 
Import duties 195 161 140 178 674 204 14.3 4.4 رسوم االسترياد  

 
Gross Domestic Product 196,523 199,298 206,292 206,744 808,858 199,199 -3.6 1.4 الناتج احمللي االمجالي 

 

          
  

 
Mining and quarrying 96,335 99,059 98,929 97,286 391,610 94,074 -3.3 -2.3 احملاهجر واستغالل التعدين  

 
Non Mining and quarrying 100,188 100,239 107,363 109,458 417,248 105,125 -4.0 4.9 واستغالل احملاهجر نانشطة اخرى غري التعدي  

Memorandum item  
   

 
    

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 2.6 1.7 16,786 66,464 16,509 16,763 16,834 16,359 
(2)

  

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

 ,والرتفيه والتسلية والفنون( فاء) والصحة( عني) التعليم و( سني) العامة االدارة:  احلكومة انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافصاد) األخرى  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)  (3هجدول رقم )

 عناصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية

 2018 االول الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q1 2018 

Expenditure Components 

2017* 2017* 2018 

Q1 2018  

 التغري النسيب

Percentage change البيان 

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

Household Consumption Expenditure 37,455  37,713  36,447  37,875  149,491 38,740  2.3 3.4 اإلنفاق االستزالكي النزائي لألسر املعيشية 

 -  Percent of Total GDP 25.0  25.9  24.3  23.4  24.6 24.1      -  النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Government Final Consumption Expenditure 25,741  26,254  25,837  25,518  103,350 27,187  6.5 5.6 اإلنفاق االستزالكي النزائي للحكومة 

 -  Percent of Total GDP 17.2  18.0  17.2  15.8  17.0 16.9      - النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Gross Capital Formation 
(1)

تكوين رأس املالإمجالي  6.8- 12.3-  65,709 271,017  74,896  64,229  61,350  70,541 
(1)

 

 -  Percent of Total GDP 47.1  42.2  42.8  46.2  44.6 41.0      - النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 74,674  74,002  76,492  84,976  310,144 87,752  3.3 17.5  )فوب( –الصادرات )السلع واخلدمات( 

 -  Percent of Total GDP 49.8  50.9  50.9  52.5  51.0 54.7      - النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 58,485  53,816  52,810  61,270  226,381 58,948  -3.8 0.8  )فوب( –الواردات )السلع واخلدمات( 

 -  Percent of Total GDP 39.0  37.0  35.2  37.8  37.3 36.7     - النسبة املئوية من الناتج احمللي االمجالي 

Gross Domestic product 149,927  145,504  150,194  161,996  607,620 160,441  -1.0 7.0 الناتج احمللي اإلمجالي 
(1)

 Gross Capital Formation includes statistical discrepancy.     
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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. أعمدة اجلدول لن تساوي اجملموع بسبب التقريب.عند مجع القيم الواردة يف  

ii. عشرية. النمو على أساس أقرب قيمة لمت تقريب معد 

 الرموز املستخدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الوصف 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة اىل الصفر 

Not available ..  غري متوفر 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x اإلعداد حتت بيانات 

Preliminary ** أرقام أولية 

Revised  * مراهجعة أرقام 

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

Change over previous quarter Q-o-Q التغيري يف 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 Q2, 2018 GDP will be on 30th September, 2018. 

اإلمجالي الربعي ميكنكم زيارة موقع ال وزارة   للمةيد من املعلومات حول تفاصيل الناتج احمللي

, وموق  ع قط  ر لتب  ادل املعلوم  ات :      www.mdps.gov.qaاإللكرتون  ي عل  ى ال  رابط الت  الي    

www.qalm.gov.qa  ,ع ام  من لثانيا للربع لفصليا اإلمجالي احمللي الناتج تقرير سيصدر كما 

 . املقبل 2018سبتمرب  من 30 يف  2018
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