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Quarterly Gross Domestic Product 

by Economic Activities and Components of Expenditure for 

Qatar Economy  

Second Quarter, 2018 

  

 التقديرات الربعية للناتج احمللي اإلمجاليتقرير 

 فاقـــنات االــادي ومكونــاط االقتصــب النشــحس

 لالقتصاد القطري

 2018 لثانياربع ال

September 2018  2018 سبتمرب 

 

The Ministry of Development Planning and Statistics (MDPS) have 

released the preliminary estimates of gross domestic product (GDP) at 

current and constant prices for the second quarter (Q2) of 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 other published data. 

لتقديرات األوليةة للنةاتج احمللةي اإلمجةالي     أدصد ت وزا ة التخطيط التنموي واإلحصاء ا 

  لثةاني ا حسب النشاط االقتصادي بكل مة  األسةعا  الثابتةة  واألسةعا  اةا يةة  للربةع      

ومت إعداد  مكونات الناتج احمللي االمجالي حسب عنادصر االنفاق يف حسب.و 2018لسنة 

 سةنوي  الربةع صةادي  االقت  هذه التقديرات بنةاء  علةا البيانةات احتاحةة مة  ملةال  احسة         

هجزة ة  ألللمؤشرات االقتصةادية باإلاةا ة إا البيانةات الةوا دة مة  السةدالت اإلدا يةة ل       

 .و البيانات احنشو ة زات تختلفةاةو

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. Classification of economic activities follows the 

International Standard Industrial Classification (ISIC Rev.4). 

 

يف  املرية ا باع   يةانثةم ألملر يتم تو ري الناتج احمللي االمجالي باألسعا  اةا ية والثابتة 

 عنادصر حسب  اةا ييتم تو ري تقديرات الناتج احمللي االمجالي هذا التقرير. كما و

 احوحد الدولي الصناعي للتصنيف" و قا تصنيف االنشطة ويتم للفرتة االنفاق أيضًا

 (. الرابع  التنقي )
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HIGHLIGHTS  عناوين رئيسية 

 Real gross domestic product at constant prices, (2013=100) growth is 
2.5% in the second quarter of 2018 over the same quarter in 2017. 

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

مقا نة بتقديرات الربع احماثل للعام  8201 لعام لثانياملال   الربع  % 2.5نسبة ب

 . 2017لعام  لثانيا السابق الربع

 Mining and quarrying activities decrease by 1.1% in real terms in the 
second quarter of 2018 when compared to the second quarter of 
2017. 

   نسبةةب (والغاز – شمل البرتو ي) قطاع التعدي  واستغال  احملاهجر اخنفض  

 الربعمقا نة بتقديرات  ,2018لعام  الثانييف الربع  القيمة احلقيقية م % 1.1

  .2017 لعام لثانيا

 Non-mining and quarrying activities real growth in the second quarter 
of 2018 is 6.1%, year on year. 

   لثانياًا يف الربع حقيقي ًامنو واستغال  احملاهجر يةغري التعدينقطاع األنشطة منا 

 .سنوي() علا اساس % 6.1بنسبة  2018لعام 
 

 2017 الثانيالربع مقابل  2018لثانيا الربع( 2013الثابتة )اسعا   باألسعا الناتج احمللي االمجالي الربعي 

GDP at constant 2013 prices, Q2 2018 against Q2 2017 

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

Activity 

 
 

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي واحلقيقي حسب النشاط االقتصادي  .1

The quarterly GDP at current prices in the second quarter of 2018 

is estimated at QR 171.51 billion. This represents an increase of 

17.9% compared to the estimate of the second quarter of 2017 

placed at QR 145.50 billion. When compared to previous quarter 

(first quarter of 2018) revised estimate of QR 167.11 billion, an 

increase of 2.6% is noticed.  

يف  مليا   .ق   171.51 يتقديرات الناتج احمللي اإلمجالي باألسعا  اةا ية حوال 

 (2017لعام  لثانياالربع ) الربع احماثل مقا نًة بتقديرات 2018م  عام  لثانيا الربع

وباحقا نة مع التقديرات  %17.9 ةنسبب زيادةحمققًا بذلك  مليا   .ق  145.50البالغة 

 .ق   مليا   167.11( و البالغة 2018لعام  االو مراهجعتزا للربع السابق )الربع  تاليت مت

 .%2.6 نسبة  ةملحوظ زيادةحققت  قد 

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

2018 is estimated at QR 204.36 billion, which shows a growth of 

2.5% compared to the second quarter of 2017 (QR 199.30 billion). 

However, compared to the first quarter of 2018 revised estimate of 

QR 200.36 billion an increase of 2.0% is recorded.  

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

constant 2013 prices for the first quarter of 2018 has been revised 

and placed at 2.0%. 

 

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

 احماثل الربعمقا نًة بتقديرات  2018 عام م  الثانيمليا   .ق  يف الربع   204.36

 ت نسبتهبلغ زيادة مليا   .ق  حمققًا بذلك 199.30البالغة  (2017 لعام الثاني الربع)

 لعام االو  الربعديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )و باحقا نة مع التق 2.5%

 إا اإلشا ة وجتد  .%2.0بنسبة  زيادةكان هناك مليا   .ق   200.36( البالغة 2018

 2013 لعام الثابتة األسعا  يف سنوي أساس علا اإلمجالي احمللي الناتج منو معد  أن

 ٪2.0 ليصب  تعديله مت قد 2018 عام م  األو  للربع
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2018 لثانيا إا الربع 2016 لثالثا  الربعم  ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية باألسعا  االمجالي احمللي الناتج  

GDP at current prices and GDP at constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 141,077 146,024 149,927 145,504 150,194 161,996 167,105 171,514 باألسعا   اةا ية  

Percentage change Q-o-Q 5.0 3.5 2.7 -3.0 3.2 7.9 3.2 2.6 ( بعي) نسيبالتغري ال 

Percentage change Y-o-Y -3.3 3.1 14.5 8.3 6.5 10.9 11.5 17.9 (سنوي) التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 204,813 200,093 196,523 199,298 206,292 206,744 200,357 204,365 باألسعا  الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 3.5 -2.3 -1.8 1.4 3.5 0.2 -3.1 2.0 ( بعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 3.6 1.2 1.5 0.8 0.7 3.3 2.0 2.5 (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 second quarter of 2018 is estimated at 

QR 62.83 billion, showing an increase of 36.6% over the estimate 

of the second quarter of 2017, placed at QR 45.99 billion, mainly 

due to oil and gas price changes. Compared to the first quarter of 

2018 revised estimate, an increase of 9.5% is observed.  

 م  الثاني الربع )قطاع يفبلغت تقديرات القيمة احضا ة باألسعا  اةا ية هلذا ال 

مقا نًة  % 36.6 نسبتهبلغ  تفاعا بذلك ا "مسدلة ق.  مليا   62.83 (2018 عام

 ..مليا   .ق  45.99 واليت بلغت (2017لثاني م  سنة ا ) الربع احماثل بتقديرات الربع

 عام م  األو  الربع مع حقا نةوبا. والغاز النفط أسعا  تغريات إا أساسا ذلك يرهجع

 .٪ 9.5 قد ها زيادة تلوحظ , احنقحة التقديرات 2018

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

98.00 billion) shows a decrease of 1.1% over the estimate of the 

second quarter of 2017 (QR 99.06 billion). However, compared to 

the first quarter of 2018 revised estimate, an increase of 3.9% in 

the real GVA of this sector is recorded. 

مليا   .ق هلذا القطاع  98.00كما بلغت تقديرات القيمة احضا ة باألسعا  الثابتة  

 بتقديرات مقا نة% 1.1بنسبة  والذي أظزر اخنفااا2018 عام م  الثاني الربعيف 

وباحقا نة مع  مليا   .ق 99.06اليت بلغت  (2017 لعام م ثاني ال الربعالربع احماثل )

( كان هنالك 2018 لعام  االو  الربعالتقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )

 .لقطاع احضا ة االمجالية هلذا ا يف القيمة% 3.9 بنسبة زيادة

It is to be noted that the preliminary estimates for mining and 

quarrying activities for the second quarter of 2018 have been 

produced based on statistical techniques. On the other hand, the 

preliminary estimates for the first quarter of 2018 has been revised 

with data received from the sources; revised real GVA for these 

activities have been placed at QR 94.35 in the first quarter of 2018, 

showing an year-on-year decrease of 2.1%. 

 يف اهجراحمل واستغال  التعدي  ألنشطة األولية التقديرات أن إا اإلشا ة وجتد  

 ناحية م . اإلحصائية التقنيات إا استنادًا إنتاهجزا مت قد 2018 عام م  الثاني الربع

 البيانات تلقي مع 2018 عام م  األو  للربع األولية التقديرات مراهجعة متت , أملرى

  يا  94.35 ب األنشطة هلذه احنقحة احلالية القيمة تعديل مت وقد ؛ احصاد  م 

 .٪2.1 بنسبة سنوي اخنفاض علا يد  مما , 2018 عام م  ألو ا الربع يف قطري
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  2018 الثاني الربع إا 2016 الثالث الربع م ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية باألسعا  احملاهجر واستغال  التعدي  لقطاع القيمة احضا ة اإلمجالية

GVA of Mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Mining and Quarrying Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18** التعدي  واستغال  احملاهجر 

AT CURRENT PRICES 42,507 44,840 48,940 45,989 47,184 53,868 57,364 62,830  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q 7.5 5.5 9.1 -6.0 2.6 14.2 6.5 9.5 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -19.7 -3.8 32.0 16.3 11.0 20.1 17.2 36.6  (سنوي)التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 102,180 95,140 96,335 99,059 98,929 97,286 94,349 98,002 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 2.3 -6.9 1.3 2.8 -0.1 -1.7 -3.0 3.9 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 2.4 -3.1 -1.0 -0.8 -3.2 2.3 -2.1 -1.1 (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 second quarter 

of 2018 is placed at QR 108.68 billion, which shows an increase of 

9.2% over the estimate of the same period in 2017 (QR 99.52 

billion). Compared to the first quarter of 2018, a decrease of 1.0% 

is recorded. 

م    الثاني بلغت تقديرات القيمة احضا ة باألسعا  اةا ية هلذا القطاع يف الربع 

الربع  اتبتقدير مقا نة% 9.2مليا   .ق ب يادة بلغت  108.68ما قيمته  2018عام 

وباحقا نة مع  مليا   .ق 99.52قيمتزا واليت بلغت  (2017م  عام  الثانيالربع اثل )احم

حقق (  قد 2018لعام  االو التقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )الربع 

 .% 1.0بنسبة  إخنفاض

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

106.36 billion) shows a growth of 6.1% over the corresponding 

quarter of 2017 (QR 100.24 billion). However, compared to the first 

quarter of 2018 the non-mining and quarrying activities showed an 

increase of 0.3%. 

 لثانياكما بلغت تقديرات القيمة احضا ة باألسعا  الثابتة هلذا القطاع يف الربع  

 بتقديرات  مقا نة% 6.1 مليا   .ق و بنسبة منو بلغت 106.36ما قيمته  2018م  عام 

 ومع مليا   .ق.  100.24واليت بلغت قيمتزا  (2017م  عام  الثانيالربع  احماثل) الربع

 احملاهجر واستغال  التعدي  أنشطة أظزرت 2018 عام م  األو  بالربع مقا نة ذلك

 .٪ 0.3 بنسبة زيادة

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

the increases in construction, manufacturing, transportation, and 

accommodation and food service activities .. 

اا ا تفاع 2018م  عام لثاني ا الربعيف  علا اساس سنوي السنوي ويعود النمو 

 اإلقامة ملدمات أنشطة و ية والنقلالتحويل والصناعةالتشييد  واا  يف نشاط

 والطعام
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  2018 الثاني الربع إا 2016لثالثا الربع م ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية باألسعا  احملاهجر واستغال  التعدي  ريلغ اإلمجالية احضا ة القيمة

GVA of Non-mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 98,571 101,184 100,987 99,515 103,010 108,128 109,741 108,684  باألسعار  الجارية 

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

Percentage change Y-o-Y 6.0 6.5 7.7 5.0 4.5 6.9 8.7 9.2  (سنوي)التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 102,633 104,952 100,188 100,239 107,363 109,458 106,008 106,363 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 4.8 2.3 -4.5 0.1 7.1 2.0 -3.2 0.3  (ربعي)التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 4.7 5.3 4.1 2.3 4.6 4.3 5.8 6.1 (سنوي )التغير النسبي 
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Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q2 2017 to Q2 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 second 

quarter of 2018 with the corresponding quarter of 2017 (Q2, Year-

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

of 2018 is given in the following paragraphs. 

علا مستوى اإلمسية واحلقيقية تتو ر تفادصيل تقديرات القيمة احضا ة  

 التنقي ) احوحد الدولي الصناعي التصنيف حسب األنشطة االقتصادية القطاعية

يف اةدولني  قم  2018 الثانيإا الربع  2017م  عام  الثانيلربع للفرتة م  ا( الرابع

ي حتليل للمداميع الرئيسية لألنشطة و يما يل ,التقريرام   لحقني( اح2( و )1)

 الثاني ا ن األداء يف الربعواستغال  احملاهجر, يق الغري تعديينلقطاع لو  االقتصادية

 ومع الربع علا اساس سنوي (  الثاني الربع)  2017 له م  عام  ماثلمع الربع اح 2018

 ة.ا اساس  بعي( يف الفقرات التاليعل االو الربع ) 2018 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 second quarter 

of 2018 is estimated at QR 15.26 billion showing an increase of 

34.7% over the corresponding quarter of 2017 (QR 11.33 billion). 

Compared to the previous quarter (Q1 of 2018), an increase of 

5.8% is recorded. 

بلغت تقديرات القيمة احضا ة اإلمجالية باألسعا  اةا ية لنشاط الصناعة  

% 34.7بنسبة  زيادةبذلك  اًلمسد 2018 لثانيا الربعمليا   .ق يف   15.26التحويلية 

( واليت ُقد ت بقيمة 2017لعام  لثانيام  السنة السابقة )الربع الربع احماثل بمقا نة 

الربع وباحقا نة مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا للربع السابق )مليا   .ق  11.33

 % 5.8 بنسبة زيادة  كهنا ت( كان2018 لعام االو 

The real GVA of this sector is estimated at QR 20.87 billion in the 

second quarter of 2018, showing an increase of 14.1% over the 

second quarter of 2017 (QR 18.30 billion). However, compared to 

the first quarter of 2018, an increase of 3.4% is observed. 

It is to be noted that estimates for major manufacturing activities for 

the second quarter of 2018 have been produced based on 

statistical techniques. On the other hand, the preliminary estimates 

for the first quarter of 2018 has been revised with data received 

from the sources; revised real GVA for manufacturing activities 

 باألسعا  التحويلية الصناعة لنشاط اإلمجالية احضا ة القيمة تقديرات بلغت 

%  14.1حمققا زيادة بنسبة  2018م  عام  لثانيايف الربع  ق.  مليا  20.87 الثابتة

وباحقا نة مع التقديرات اليت .18.23 (2017 عام لثانيا)الربع  احماثل بالربع مقا نة

 زيادة هنالك  تكان حيث (2018 لعام االو الربع متت مراهجعتزا للربع السابق )

 .احضا ة االمجالية هلذا لقطاع يف القيمة%.3.4 بنسبة

 الثاني للربع الرئيسية لية الصناعة التحوي أنشطة تقديرات أن إا اإلشا ة وجتد 

 متت أملرى ناحية م و. اإلحصائية التقنيات علا بناء  إنتاهجزا مت قد 2018 عام م 

 احصاد  م  البيانات تلقي مع 2018 عام م  األو  للربع األولية التقديرات مراهجعة

  يا  20.19 مببلغ الصناعة التحويلية ألنشطة احلقيقية القيمة تعديل مت وقد

 سنوية زيادة علا يد  مما , قطري
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have been placed at QR 20.19, showing an year-on-year increase 

of 10.8%. 

   2018 لثانيا الربع إا2016لثالثا الربع م ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية باألسعا الصناعة التحويلية  لقطاع اإلمجالية احضا ة القيمة

GVA of Manufacturing activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 12,289 12,578 11,875 11,332 14,261 15,316 14,424 15,260 باألسعا   اةا ية  

Percentage change Q-o-Q 7.4 2.4 -5.6 -4.6 25.8 7.4 -5.8 5.8 ( بعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -8.8 3.5 13.1 -1.0 16.0 21.8 21.5 34.7 (سنوي )التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 20,923 20,716 18,234 18,298 22,517 22,386 20,194 20,872  الثابتة باألسعا 

Percentage change Q-o-Q 6.1 -1.0 -12.0 0.4 23.1 -0.6 -9.8 3.4 ( بعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -0.4 1.4 -5.3 -7.3 7.6 8.1 10.8 14.1 (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 is placed 

at QR 26.15 billion in the second quarter of 2018 showing an 

increase of 18.4% when compared to the estimate of 

corresponding quarter of 2017 (QR 22.09 billion). However, 

compared to the first quarter of 2018, a decrease of 2.6% is 

noticed.  

 

قيمة مضا ة بلغت  2018 الثاني الربع التشييد باألسعا  اةا ية يف نشاط سدل 

الذي  2017 لعام لثانيا مقا نة بالربع% 18.4بلغت  زيادةمليا   .ق بنسبة   26.15

م  عام  الو االربع الربع السابق )بمليا   .ق ومقا نة   22.09قيمته كانت 

 .%2.6 ه بلغت نسبت إخنفاض لوحظ(.2018

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

2018 (QR 23.77 billion) shows a growth of 15.3% when compared 

to the GVA of corresponding quarter of 2017 (QR 20.61 billion). 

Compared to the first quarter of 2018, the GVA of this sector 

decreased by 3.0%. 

قيمة مضا ة بلغت  2018 الثاني التشييد باألسعا  الثابتة يف الربع نشاطوسدل  

واليت  2017لعام  الثانيعند مقا نتزا بالربع % 15.3مليا   .ق بنسبة منو بلغت   23.77

( 2018 عام م  و االالربع مليا   .ق وعند مقا نتزا بالربع السابق ) 20.61ب  قد ت

 .لنشاطاحضا ة االمجالية هلذا ايف القيمة % 3.0بنسبة  إخنفاضهنالك  تكان
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  2018 لثانياإا الربع  2016 لثلثا( م  الربع ا100=  2013القيمة احضا ة اإلمجالية لقطاع ا لتشييد باألسعا  اةا ية والثابتة لسنة األساس )

GVA of Construction activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 19,903 20,189 22,382 22,087 22,334 24,285 26,852 26,153 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 7.4 1.4 10.9 -1.3 1.1 8.7 10.6 -2.6 (التغير النسبي )ربعي 

Percentage change Y-o-Y 30.3 25.8 21.2 19.2 12.2 20.3 20.0 18.4 )التغير النسبي) سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 19,372 20,046 21,215 20,614 22,558 23,351 24,499 23,768 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 10.9 3.5 5.8 -2.8 9.4 3.5 4.9 -3.0  بعي(التغري النسيب ( 

Percentage change Y-o-Y 30.5 29.4 19.2 18.0 16.4 16.5 15.5 15.3 )التغري النسيب )سنوي 
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1.2.3. Wholesale and Retail Trade (ISIC Rev.4, 

section G) 

 ( زاي القسم الرابع  التنقيح)جزئة جتارة اجلملة والت 1.2.3 

The nominal GVA of the wholesale and retail trade activities is 

estimated at QR 11.18 billion in the second quarter of 2018, 

registering an increase of 0.1% over the estimate of corresponding 

quarter of 2017 (QR 11.17 billion). Compared to the previous 

quarter, the GVA decreased by 6.7%. 

ألنشطة  جتا ة اةملة سدلت تقديرات القيمة احضا ة اإلمجالية االمسية  

 نسبتزامسدلًة بذلك زيادة  2018 لثانيا الربعمليا   .ق يف  11.18 حوالي والتد ئة

مليا   11.17( بقيمة بلغت 2017 الثانيع )الرب احماثلع  الفرتة نفسزا م  العام % 0.1

ت القيمة اخنفض 2018 عام م  االو الربع  السابق الربع و مقا نة مع تقديرات  .ق,

 .%6.7بنسبة بلغت  احضا ة االمجالية 

 

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

quarter of 2018 (QR 10.15 billion) registers a decrease of 2.7% 

over the corresponding quarter in 2017 (QR 10.44 billion). 

Compared to the first quarter of 2018, the real GVA of this sector 

decreased by 6.9%.  

جتا ة  لنشاطتقديرات القيمة احضا ة اإلمجالية احلقيقية  بلغت قيمةكما  

و بنسبة  2018الثاني  الربعمليا   .ق يف  10.15قيمة بلغت ةتد ئوالاةملة 

مليا    10.44بقيمة بلغت  2017ع  الفرتة ذاتزا م  سنة % 2.7قد ه  اخنفاض

 اخنفاض ( كان هنالك2018 لعام الو االربع  .ق.وباحقا نة مع الربع السابق )

 القيمة احضا ة االمجالية هلذا القطاع.%.6.9بنسبة 
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2018 ثانيلا الربع إا 2016 لثالثا الربع م ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية والتد ئة باألسعا  اةملة اإلمجالية لقطاع جتا ة احضا ة القيمة  

GVA of Wholesale and retail trade activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Wholesale and Retail Trade Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18** جتا ة اةملة والتد ئة 

AT CURRENT PRICES 12,192 12,483 11,816 11,168 11,972 12,620 11,990 11,183 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q 12.3 2.4 -5.3 -5.5 7.2 5.4 -5.0 -6.7 ( بعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -10.7 -9.3 3.2 2.9 -1.8 1.1 1.5 0.1 (سنوي )التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 11,644 12,196 11,101 10,435 11,225 11,761 10,903 10,150 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 13.2 4.7 -9.0 -6.0 7.6 4.8 -7.3 -6.9 ( بعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -12.9 -11.3 1.1 1.5 -3.6 -3.6 -1.8 -2.7  (سنوي)التغري النسيب 
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1.2.4. Transport and Storage (ISIC Rev.4, section H) 

 

 ( حاء القسم الرابعالتنقيح )لتخزين النقل وا 1.2.4 

 

The transport and storage activities generated a nominal GVA of 

QR 6.78 billion in the second quarter of 2018 against QR 6.25 

billion in the second quarter of 2017, showing an increase of 8.6%. 

Compared to the previous quarter, a decrease of 5.5% is recorded. 

 

بلغت 2018 لعام الثانيالربع يف  قيمة مضا ة امسية  والتخ ي  النقل نشاطحقق  

  6.25واليت بلغت قيمتزا 2017عام  ثانيال مليا   .ق مقا نة بتقديرات الربع 6.78

 لعامالو  االربع ومقا نة بالربع السابق ) %8.6مليا   .ق بنسبة زيادة قد ت حبوالي 

ه يف القيمة احضا ة االمجالية هلذ% 5.5 هنسبت تبلغ إخنفاضكان هنالك (.2018

 .اجملموعة

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

4.56 billion) shows a year-on-year increase of 3.3%. However, 

compared to the first quarter of 2018 the real GVA decreased by 

4.4%. 

  بلغت  2018م  عام  الثانيحقيقية للربع  مضا ة قيمة والتخ ي  النقل نشاط حقق 

 السابق بالربع ومقا نة%3.3 نسبتزا بلغت سنوية زيادة لنا توا   ق.  مليا  4.56

 هنسبت بلغت إخنفاض لنا توا  مراهجعتزا متت اليت التقديرات(2018 االو  الربع)

4.4.% 
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2018 ثانيال الربع إا 2016 لثلثاا الربع م ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية والتخ ي  باألسعا  اإلمجالية لقطاع النقل احضا ة القيمة  

GVA of Transportation and storage activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Transportation and Storage Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18** لتخ ي النقل وا  

AT CURRENT PRICES 6,508 6,277 6,414 6,246 6,441 6,678 7,178 6,781 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q 7.9 -3.5 2.2 -2.6 3.1 3.7 7.5 -5.5 ( بعي)التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 13.0 9.9 4.9 3.6 -1.0 6.4 11.9 8.6 سنوي التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 4,463 4,640 4,666 4,419 4,438 4,680 4,775 4,563 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -0.3 4.0 0.6 -5.3 0.4 5.5 2.0 -4.4 ( بعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 7.3 7.1 3.9 -1.3 -0.6 0.9 2.3 3.3 (سنوي )التغري النسيب 
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1.2.5. Financial and Insurance Activities (ISIC Rev.4, 

section K)  

 ( كاف القسم  عالراب التنقيح)التأمني  وأنشطة املالية األنشطة.1.2.5 

The nominal GVA of this group of economic activities is estimated 

at QR 12.49 billion in the second quarter of 2018, showing an 

increase of 3.6% when compared to the corresponding quarter of 

2017 (QR 12.06 billion). However, compared to the first quarter of 

2018, a decrease of 5.3% is recorded. 

 12.49هلذه اجملموعة م  االنشطة االقتصادية حوالي  القيمة احضا ة االمسيةبلغت  

 عند مقا نتزا% 3.6حبوالي  نسبتزاب يادة  2018م  عام  لثانيا مليا   .ق يف الربع

  12.06 حوالي ا( والبالغ قيمتز2017عام  لثانياالسنة احااية )الربع  م الربع احماثل ب

 إخنفاضكان هناك (.2018 لعام و اال الربعمليا   .ق, وباحقا نة بالربع السابق )

 .يف القيمة احضا ة االمجالية هلذه اجملموعة% 5.3بنسبة 

The real GVA of the financial and insurance activities is estimated 

at QR 13.88 billion in the second quarter of 2018, showing a 

growth of 1.3% when compared to the corresponding quarter of 

2017 (QR 13.71 billion). Compared to the revised estimate of the 

first quarter of 2018, the real GVA increased by 1.0%. 

هلذه اجملموعة م  االنشطة االقتصادية  كما بلغت القيمة احضا ة احلقيقية 

 نسبته حواليومبعد  منو  ,2018م  عام  الثانيالربع  يفمليا   .ق  13.88 حوالي

مليا   .ق   13.71 ا( و البالغ قيمتز2017عام لثانياالربع مقا نة بالربع احماثل )% 1.3

احضا ة  قيمة ال . 2018ربع االو  عام لل اليت متت مراهجعتزا التقديراتمقا نة ب.

 .1.0بنسبة  زادتاالمجالية 
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2018 لثانياالربع  إا2016 لثالثا الربع م ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية التأمني باألسعا  وأنشطة احالية اإلمجالية لقطاع األنشطة احضا ة القيمة  

GVA of Financial and insurance activities at current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 10,819 12,449 12,570 12,056 11,853 12,498 13,184 12,488 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q -6.7 15.1 1.0 -4.1 -1.7 5.4 5.5 -5.3 ( بعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 5.7 5.4 3.5 3.9 9.6 0.4 4.9 3.6 (سنوي) التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 12,757 13,991 13,196 13,707 14,086 14,875 13,739 13,882 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -2.2 9.7 -5.7 3.9 2.8 5.6 -7.6 1.0 ( بعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 8.3 9.5 10.3 5.1 10.4 6.3 4.1 1.3 (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 18.70 billion in the second 

quarter of 2018, which is 4.5% higher than the corresponding 

quarter of 2017 (QR 17.88 billion) and 2.7% higher than the first 

quarter of 2018 (QR 18.21 billion). 

 واليت تشتملألنشطة احلكومة العامة قد ت مساهمة القيمة احضا ة االمسية  

 ) اء( تو ري اخلدمات الصحية العامة و( عني) والتعليم االدا ة العامة )سني(

م  عام  لثانيامليا   .ق. يف الربع   18.70حبوالي  األملرى )دصاد + قاف( واخلدمات

 ع  الربع احماثل يف السنة احااية )الربعاعلا  % 4.5 ت نسبتهبلغ , مبعد 2018

اعلا م  الربع االو  %2.7و.مليا   .ق 17.88( والذي بلغت قيمته حوالي 2017 لثاني ا

 ق.  مليا  18.21ب

The real GVA of the General Government Activities is estimated at 

QR 17.25 billion in the second quarter of 2018, i.e. 2.5% higher 

than the estimate of the second quarter of 2017 (QR 16.83 billion) 

and 2.8% higher than the previous quarter (QR 16.79 billion).  

حبوالي  ألنشطة احلكومة العامةوقد ت مساهمة القيمة احضا ة احلقيقية  

  الربع ماعلا % 2.5.مبعد  منو بلغ , 2018م  عام  لثانيا ق يف الربع.مليا     17.25

 تهنسبو مليا   .ق  16.83والذي بلغت قيمته احضا ة حوالي  2017م  عام  لثانيا

 .ق.  مليا   16.79بقيمة  %2.8اعلا م  الربع السابق بلغت 
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2018 ثانيال الربع إا 2016  لثالثا الربع م ( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة اةا ية العامة باألسعا  احلكومة اإلمجالية أنشطة احضا ة القيمة  

GVA of General government activities current prices and constant 2013 prices, Q3 2016 to Q2 2018  
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

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

AT CURRENT PRICES 17,594 17,618 17,241 17,882 17,812 17,686 18,209 18,695 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q 0.9 0.1 -2.1 3.7 -0.4 -0.7 3.0 2.7 ( بعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 4.1 3.1 1.8 2.5 1.2 0.4 5.6 4.5 (سنوي )التغري النسيب 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,941 16,834 16,359 16,834 16,763 16,509 16,786 17,249 باألسعار الثابتة 

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

Percentage change Y-o-Y 2.1 1.9 -0.2 -1.0 -1.0 -1.9 2.6 2.5 (سنوي) التغري النسيب 
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2. Nominal GDP Estimates by Components of 

Expenditure 

 
 تقديرات الناتج احمللي االمجالي االمسي حسب مكونات االنفاق  .2

The estimates of the expenditure components of GDP namely: 

Household Final Consumption Expenditure (HFCE), Government 

Final Consumption Expenditure (GFCE), Gross Capital Formation 

(GCF), Exports of Goods and Services (F.O.B), and Imports of 

Goods and Services (F.O.B) for the second quarter of 2018 along 

with the estimates for the second quarter of 2017 (for Y-o-Y 

comparison) and the first quarter of 2018 (for Q-o-Q comparison) are 

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

: مكوناتهعنادصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي مع  سوف يعرض هذا القسم 

االنفاق االستزالكي النزائي لألسر احعيشية واالنفاق االستزالكي النزائي 

والصاد ات م  السلع واخلدمات )تسليم  تكوي   أس احا مة  و إمجالي للحكو

ربع وذلك لل( , والوا دات م  السلع واخلدمات ) وب وب( -البضاعة علا ظزر السفينة 

علا  2017لربع احماثل له لعام مع التقديرات اليت متت مراهجعتزا ل 2018م  عام  الثاني

الذي متت ( 2018 لعام االو الربع و الربع السابق )أساس سنوي(,)علا  2017 الثانيالربع 

عرض يف توسيتم عرازا يف الفقرات التالية كما س ,(أساس  بعي علا )مراهجعته 

  (3اةدو   قم )

 

 2017 الثانيمقابل الربع  2018 ثانيالالربع   تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليا   .ق(

Expenditure components of nominal GDP, Q2 2018 against Q2 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 

second quarter of 2018 is placed at QR 38.52 billion as against QR 

37.71 billion estimated in the corresponding quarter of 2017, 

showing an increase of 2.1%.  

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

2018 is estimated at 22.5%. The corresponding figures for the 

second quarter of 2017 and the first quarter of 2018 are 25.9% and 

23.0% respectively. 

حبوالي  2018عام  لثانياتقد  نفقات االستزالك النزائي لألسر احعيشية يف الربع  

لعام  احماثل انيلثايف الربع  ق. مليا   37.71 مليا   يا  قطري مقابل 38.52

 .%2.1قد ها  ب يادة,2017

 

نفقات االستزالك النزائي لألسر احعيشية م  الناتج احمللي وتقد  نسبة مساهمة 

احقابل بلغت النسبة  ويف%. 22.5بنسبة  2018 عامل الثاني االمجالي االمسي يف الربع

 .التواليعلا % 23.0و% 25.9 2018 لعاماالو  الربع  و2017 لثانيايف الربع 

 2018 لثانيا مقابل الربع 2016 لثالثاالربع   تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليا   .ق(

Household final consumption expenditure, Q3 2016 to Q2 2018 (in million QR) 

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

 احعيشية

AT CURRENT PRICES 34,580 36,707 37,455 37,713 36,447 37,875 38,386 38,516 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 24.5 25.1 25.0 25.9 24.3 23.4 23.0 22.5 لي االمجالياحئوية م  الناتج احمل النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -1.9 6.1 2.0 0.7 -3.4 3.9 1.3 0.3 ( بعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 5.5 8.7 5.7 7.0 5.4 3.2 2.5 2.1  (سنوي)التغري النسيب 
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2.2. Government Final Consumption Expenditure 

(GFCE) 

 للحكومة االنفاق االستهالكي النهائي 2.2  

The Government Final Consumption Expenditure (GFCE) for the 

second quarter of 2018 is estimated at QR 27.45 billion as against 

QR 26.25 billion recorded in the corresponding quarter of 2017, 

showing a Y-o-Y rise of 4.5%.  

 

The percentage share of GFCE in nominal GDP during the second 

quarter of 2018 is estimated at 16.0%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2017 and the first quarter of 2018 are 

18.0% and 16.3% respectively. 

  27.45ما قيمته 2018 عام لثانيا قد ت نفقات االستزالك النزائي للحكومة يف الربع 

 لثاني) الربع ا للسنة السابقة للربع احماثل ق. مليا    26.25 مليا   يا  قطري مقابل

 %.4.5بنسبة  علا اساس سنوي ا تفاعمما يظزر  (2017

 

 

لإلنفاق االستزالكي النزائي للحكومة م  الناتج احمللي  وقد ت النسبة احئوية

يف  ويف احقابل كانت النسبة.%16.0 بنسبة2018 نيلثاالربع ااإلمجالي االمسي ملال  

 .علا التوالي%16.3و  %18.0 2018 لعام االو   الربع و 2017الثاني لعام  الربع

 

 

 2018 لثانيا مقابل الربع 2016 لثالثاالربع   تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليا   .ق(

Government final consumption expenditure, Q3 2016 to Q2 2018 (in million QR) 

 

  

Government Final Consumption Expenditure Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18** االنفاق االستزالكي النزائي للحكومة 

AT CURRENT PRICES 26,594 25,766 25,741 26,254 25,837 25,518 27,187 27,448 الجارية عارباألس 

Percent of Total GDP 18.9 17.6 17.2 18.0 17.2 15.8 16.3 16.0 االمجالي احمللي الناتج م  احئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -3.3 -3.1 -0.1 2.0 -1.6 -1.2 6.5 1.0 ( بعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y -11.0 -11.0 -8.3 -4.6 -2.8 -1.0 5.6 4.5  (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 72.88 billion 

in the second quarter of 2018 as against QR 61.35 billion in the 

same quarter of 2017, showing a increase of 18.8%. 

م  عام  لثانيايف الربع  ق. مليا   72.88حبوالي     أس احا ويتكمت تقدير إمجالي  

 %18.8 بنسبة زيادة., مسداًل بذلك احماثليف الربع  ق. مليا    61.35مقابل 2018

The percentage share of GCF in nominal GDP during the second 

quarter of 2018 is estimated at 42.5%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2017 and the first quarter of 2018 are 

42.2% and 43.5% respectively. 

م  الناتج احمللي اإلمجالي االمسي   أس احا  تكوي كما ُقّد ت نسبة مساهمة  

 الثاني الربع نسبة% ويف احقابل كانت 42.5 نسبة 2018م  عام  لثانياملال  الربع 

 علا التوالي.% 43.5و  %42.2 2018الو  لعام ا الربع و2017

 

 

 2018 لثانيامقابل الربع  2016  لثالثا الربع  تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليا   .ق(

Gross capital formation, Q3 2016 to Q2 2018 (in million QR) 

Gross Capital Formation Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18**  تكوي   أس احا إمجالي  

AT CURRENT PRICES 71,446 71,400 70,541 61,350 64,229 74,896 72,727 72,882 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 50.6 48.9 47.1 42.2 42.8 46.2 43.5 42.5 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 9.7 -0.1 -1.2 -13.0 4.7 16.6 -2.9 0.2 ( بعي )التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 33.0 23.2 13.9 -5.8 -10.1 4.9 3.1 18.8 (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 91.94 billion in the second quarter of 2018 as against QR 74.00 

billion in the second quarter of 2017, showing an increase of 24.2%.  

 ق. مليا   91.94حوالي  2018م  عام  لثانيابلغ إمجالي الصاد ات ) وب( يف الربع  

 .%.24.2 بنسبة َاا تفع, مسداًل بذلك 2017لعام  لثانيا يف الربع ق. مليا   74.00مقابل

The percentage share of exports in nominal GDP during the second 

quarter of 2018 is estimated at 53.6%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2017 and the first quarter of 2018 are 

50.9% and 52.5% respectively. 

الربع وقد قد ت النسبة احئوية للصاد ات م  الناتج احمللي اإلمجالي االمسي ملال   

د ات م  الناتج احمللي الصا كانت نسبةقابل , وباح%53.6 بنسبة  2018م  عام  الثاني

% علا 52.5% و  50.92018 لعام  االو  الربع و 2017 لعام الثاني الربع يفاالمجالي 

 .التوالي

 

 2018 الثاني مقابل الربع 2016 لثالثاالربع   تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليا   .ق(

Exports of goods and services, Q3 2016 to Q2 2018 (in million QR) 

Exports of Goods and Services  Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18** الصاد ات م  السلع واخلدمات 

AT CURRENT PRICES 64,693 70,425 74,674 74,002 76,492 84,976 87,752 91,936 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 45.9 48.2 49.8 50.9 50.9 52.5 52.5 53.6 االمجالي احمللي الناتج م  احئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 1.5 8.9 6.0 -0.9 3.4 11.1 3.3 4.8 بعي التغري النسيب  

Percentage change Y-o-Y -21.9 -8.1 15.5 16.1 18.2 20.7 17.5 24.2 يب سنويالتغري النس 

  



 

 2018الثاني  الربع | 2018 سبتمرب| 30دصدا اال |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 |30
th
 issue |September 2018 Second Quarter 2018   

  

 
28 

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 

59.27 billion in the second quarter of 2018 as against QR 53.82 

billion recorded in the second quarter of 2017, showing an Y-o-Y 

increase of 10.1%.  

 

 59.27( حوالي2018م  عام  لثانيابلغت القيمة اإلمجالية للوا دات ) وب( يف )الربع  

 علا اساس سنوي يادة ب, 2017لعام لثانيايف الربع  ق. مليا    53.82مقابل  ق. مليا  

 %.10.1ا قد ه

The percentage share of imports in nominal GDP during the second 

quarter of 2018 is estimated at 34.6%. The corresponding shares 

for the second quarter of 2017 and the first quarter of 2018 are 

37.0% and 35.3% respectively. 

م  عام  الثاني و قد ت نسبة الوا دات إا الناتج احمللي االمجالي االمسي ملال  الربع 

 احمللي الناتج م  الصاد ات نسبة كانت وباحقابل, %34.6حبوالي  2017 إا عام 2018

% علا 35.3و % 37.0 2018 لعام  االو  الربع و 2017 لعام الثاني الربع يف االمجالي

 .التوالي

 

 2018 الثاني مقابل الربع 2016 ثالثالالربع   تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي حسب مكونات اإلنفاق )مليا   .ق(

Imports of goods and services, Q3 2016 to Q2 2018 (in million QR) 

Imports of Goods and Services Q3-16 Q4-16 Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18** الوا دات م  السلع واخلدمات 

AT CURRENT PRICES 56,236 58,273 58,485 53,816 52,810 61,270 58,948 59,268 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 39.9 39.9 39.0 37.0 35.2 37.8 35.3 34.6 االمجالي احمللي الناتج م  احئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -1.9 3.6 0.4 -8.0 -1.9 16.0 -3.8 0.5 ( بعي) التغري النسيب 

Percentage change Y-o-Y 5.6 4.8 -1.2 -6.1 -6.1 5.1 0.8 10.1 (سنوي )التغري النسيب 
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 2018 الثاني والربع2017 الثاني النسبة احئوية للناتج احمللي اإلمجالي االمسي حسب مكونات االنفاق للربع

Expenditure components of nominal GDP, in percentage share of GDP. Q2 2017 and Q2 2018 
 

Expenditure components of nominal GDP      Expenditure components of nominal GDP 

Q2, 2018         Q2, 2017 
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 النهائي للحكومة

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

18.0% 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية
Gress 
Capital 

Formation 
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 -الصادرات 
 الواردات
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Imports 
13.9% 

االنفاق االستهالكي 
النهائي لألسر 

 المعيشية
Household 

Consumption 
Expenditure 

22.5% 

االنفاق االستهالكي 
 النهائي للحكومة

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

16.0% 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية
Gress 
Capital 

Formation 
42.5% 

 -الصادرات 
 الواردات

Exporst - 
Imports 
19.0% 
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 Table (1)  (1هجدو   قم )

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعا   اةا ية 

 2018 لثانياالربع 

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q2 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017 2018 

Q2 2018  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4احنق    

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

A Agriculture, forestry and fishing 277 287 293 313 303 -3.2 9.6 الف ال  اعة واحلراهجة ودصيد األمساك 

B Mining and quarrying 45,989 47,184 53,868 57,364 62,830 9.5 36.6 باء التعدي  واستغال  احملاهجر 

C Manufacturing 11,332 14,261 15,316 14,424 15,260 5.8 34.7 هجيم الصناعة التحويلية 

D + E 

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

1,570 1,944 1,548 1,060 1,451 36.9 -7.6 

إمدادات الكزرباء والغاز والبخا  وتكييف اهلواء 

إمدادات احياه وأنشطة الصرف وإدا ة النفايات  ,

 ومعاةتزا

 دا  +هاء

F Construction 22,087 22,334 24,285 26,852 26,153 -2.6 18.4 واو التشييد 

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

11,168 11,972 12,620 11,990 11,183 -6.7 0.1 
جتا ة اةملة والتد ئة؛ إدصالح احركبات ذات 

 احملركات والد اهجات النا ية
 زاي

H Transportation and storage 6,246 6,441 6,678 7,178 6,781 -5.5 8.6 حاء نقل والتخ ي ال 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 طاء أنشطة ملدمات اإلقامة والطعام 2.1- 6.8 1,349 1,263 1,354 1,338 1,379

J Information and communication 2,340 2,397 2,350 2,500 2,294 -8.2 -2.0 ياء احعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 12,056 11,853 12,498 13,184 12,488 -5.3 3.6 كاف األنشطة احالية وأنشطة التأمني 

L Real estate activities 10,752 10,834 10,918 10,174 10,273 1.0 -4.5 الم األنشطة العقا ية 

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

5,488 5,031 5,427 5,836 5,714 -2.1 4.1 
 األنشطة احزنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة اخلدمات اإلدا ية وملدمات الدعم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory 
social security 

 سني عامة والضمان االهجتماعي االل امي اإلدا ة ال 4.5 2.7 11,747 11,441 11,113 11,192 11,236

P Education 
(1)

التعليم 3.5 0.6 3,469 3,448 3,246 3,271 3,353 
(1)

 عني 

Q 
Human health and social work 
activities 

(1)
 

3,560 3,577 3,516 3,486 3,740 7.3 5.0 
 والعمل اإلنسان دصحة جما  يف األنشطة

االهجتماعي
(1)

 
  اء
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 …/.Table (1) …Contd  (1   قم )هجدويتبع  

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعا   اةا ية 

 2018 الثانيالربع  

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q2 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017 2018 

Q2 2018  

 التغري النسيب

Percentage change النشاط االقتصادي 
التصنيف 

4احنق    

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

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

(1)
 

2,166 2,185 2,170 2,174 2,252 3.6 4.0 
 اخلدمات ,أنشطة  والتسلية والرت يه الفنون

 (1)األملرى
 دصاد+قاف

T 

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

1,001 962 1,025 1,054 1,034 -1.8 3.3 

 أ رادًا؛ تستخدم اليت احعيشية اأُلَسر أنشطة

 وملدمات سلع إنتاج يف حعيشيةا اأُلَسر وأنشطة

 اخلاص الستعماهلا مميَّ ة غري

  اء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  اخلدمات احالية احقاسة بصو ة غري مباشرة 5.0 2.1 7,003- 6,859- 6,420- 7,017- 6,670-

 
Import duties 172 149 191 224 196 -12.6 13.5 سوم االسترياد   

 
Gross Domestic Product 145,504 150,194 161,996 167,105 171,514 2.6 17.9 الناتج احمللي االمجالي  

           

 
Mining and quarrying 45,989 47,184 53,868 57,364 62,830 9.5 36.6  احملاهجر واستغال  التعدي  

 
Non Mining and quarrying 99,515 103,010 108,128 109,741 108,684 -1.0 9.2 انشطة املرى غري التعدي  واستغال  احملاهجر  

Memorandum item     
 

  
 

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 4.5 2.7 18,695 18,209 17,686 17,812 17,882 
(2)

 
 

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

 ,والرت يه والتسلية والفنون(  اء) والصحة( عني) التعليم و( سني) العامة االدا ة:  احلكومة انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافدصاد) األملرى  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)  (2هجدو   قم ) 

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعا  الثابتة

 2018 الثاني( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES (2013=100), Q2 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017 2018 

Q2 2018  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4احنق    

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

A Agriculture, forestry and fishing 279 278 268 302 303 0.5 8.7 الف ال  اعة واحلراهجة ودصيد األمساك 

B Mining and quarrying 99,059 98,929 97,286 94,349 98,002 3.9 -1.1  احملاهجر واستغال  التعدي اءب   

C Manufacturing 18,298 22,517 22,386 20,194 20,872 3.4 14.1 التحويلية الصناعة  هجيم 

D + E 

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

1,012 1,112 866 695 864 24.4 -14.6 

 واء ,اهل وتكييف والبخا  والغاز الكزرباء إمدادات

 النفايات وإدا ة الصرف وأنشطة احياه إمدادات

 ومعاةتزا

 دا + هاء

F Construction 20,614 22,558 23,351 24,499 23,768 -3.0 15.3 واو التشييد 

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

10,435 11,225 11,761 10,903 10,150 -6.9 -2.7 
 ذات احركبات إدصالح والتد ئة؛ اةملة جتا ة

 النا ية والد اهجات احملركات
 زاي

H Transportation and storage 4,419 4,438 4,680 4,775 4,563 -4.4 3.3 حاء والتخ ي  النقل 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 طاء والطعام اإلقامة ماتملد أنشطة 2.6 7.2 1,584 1,478 1,611 1,537 1,544

J Information and communication 2,340 2,405 2,364 2,508 2,305 -8.1 -1.5 ياء واالتصاالت احعلومات 

K Financial and insurance activities 13,707 14,086 14,875 13,739 13,882 1.0 1.3 التأمني وأنشطة احالية األنشطة  كاف 

L Real estate activities 9,511 9,639 10,005 9,401 9,624 2.4 1.2 الم العقا ية األنشطة 

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

5,229 4,991 5,117 5,084 5,350 5.2 2.3 
 والتقنية, والعلمية احزنية األنشطة

 الدعم وملدمات اإلدا ية اتاخلدم أنشطة
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory 
social security 

 سني االل امي االهجتماعي والضمان العامة اإلدا ة 2.5 2.8 10,838 10,547 10,373 10,533 10,577

P Education 
(1)

التعليم 1.7 0.7 3,157 3,134 2,981 3,027 3,102 
(1)

 عني 

Q 
Human health and social work 
activities

(1)
 

3,339 3,358 3,276 3,200 3,424 7.0 2.5 
 والعمل اإلنسان دصحة جما  يف األنشطة

االهجتماعي
(1)

 

  اء
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 …/.Table (2) …Contd  )2يتبع هجدو   قم )

 تقديرات الناتج احمللي اإلمجالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعا  الثابتة

 2018 الثاني( الربع 100=  2013س )لسنة األسا

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES (2013=100), Q2 2018 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2017 2018 

Q2 2018  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4احنق    

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

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

(1)
 

2,053 2,064 2,026 2,026 2,094 3.3 2.0 
 والتسلية, والرت يه الفنون

  (1)األملرى اخلدمات أنشطة

 دصاد+قاف

T 

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

899 884 918 938 910 -3.0 1.2 

 وأنشطة أ رادًا؛ تستخدم اليت احعيشية اأُلَسر أنشطة

 مميَّ ة غري وملدمات سلع إنتاج يف احعيشية اأُلَسر

 اخلاص الستعماهلا

 

  اء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 اخلدمات احالية احقاسة بصو ة غري مباشرة 3.1 1.5- 7,503- 7,618- 7,579- 7,429- 7,280-
 

 
Import duties 161 140 178 204 178 -12.8 10.3 سوم االسترياد   

 
Gross Domestic Product 199,298 206,292 206,744 200,357 204,365 2.0 2.5 المجاليالناتج احمللي ا 

 

         
  

 
Mining and quarrying 99,059 98,929 97,286 94,349 98,002 3.9 -1.1  احملاهجر واستغال  التعدي  

 
Non Mining and quarrying 100,239 107,363 109,458 106,008 106,363 0.3 6.1 واستغال  احملاهجر  انشطة املرى غري التعدي  

Memorandum item  
  

    
 

 General Government activities 
(2)

أنشطة احلكومة العامة 2.5 2.8 17,249 16,786 16,509 16,763 16,834 
(2)

  

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

 ,والرت يه والتسلية والفنون(  اء) والصحة( عني) التعليم و( سني) العامة االدا ة:  كومةاحل انشطة مجيع يشمل  (2) 

 (+قافدصاد) األملرى  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)  (3هجدو   قم )

 عنادصر اإلنفاق للناتج احمللي اإلمجالي باألسعا  اةا ية

 2018 الثاني الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q2 2018 

Expenditure Components 

2017 2018 

Q2 2018  

 التغري النسيب

Percentage change البيان 

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

Household Consumption Expenditure 37,713  36,447  37,875  38,386 38,516 0.3 2.1 اإلنفاق االستزالكي النزائي لألسر احعيشية 

 -  Percent of Total GDP 25.9  24.3  23.4  23.0 22.5     -  النسبة احئوية م  الناتج احمللي االمجالي 

Government Final Consumption Expenditure 26,254  25,837  25,518  27,187 27,448 1.0 4.5 اإلنفاق االستزالكي النزائي للحكومة 

 -  Percent of Total GDP 18.0  17.2  15.8  16.3 16.0     - ي االمجاليالنسبة احئوية م  الناتج احملل 

Gross Capital Formation 
(1)

تكوي   أس احا إمجالي  18.8 0.2 72,882 72,727  74,896  64,229  61,350 
(1)

 

 -  Percent of Total GDP 42.2  42.8  46.2  43.5 42.5     - النسبة احئوية م  الناتج احمللي االمجالي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 74,002  76,492  84,976  87,752 91,936 4.8 24.2  )وب( –الصاد ات )السلع واخلدمات ( 

 -  Percent of Total GDP 50.9  50.9  52.5  52.5 53.6     - النسبة احئوية م  الناتج احمللي االمجالي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 53,816  52,810  61,270  58,948 59,268 0.5 10.1  )وب( –الوا دات )السلع واخلدمات ( 

 -  Percent of Total GDP 37.0  35.2  37.8  35.3 34.6   - النسبة احئوية م  الناتج احمللي االمجالي 

Gross Domestic Product 145,504  150,194  161,996  167,105 171,514 2.6 17.9 الناتج احمللي اإلمجالي 
(1)

 Gross Capital Formation includes statistical discrepancy.    

 إجمالي تكوين راس المال يتضمن فروق إحصائية

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. دو  ل  تساوي اجملموع بسبب التقريب. أعمدة اةعند مجع القيم الوا دة يف 

ii. النمو علا أساس أقرب قيمة عشرية.  مت تقريب معد 
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 الرموز املستخدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الودصف 

Nil or negligible - الكمية دصفر و مقا بة اا الصفر 

Not available ..  غري متو ر 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x اإلعداد حتت بيانات 

Preliminary ** أ قام أولية 

Revised  * مراهجعة أ قام 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y التغيري يف الفرتة احقابلة يف السنة احد وسة مقا نة بالسنة احقابلة هلا 

Change over previous quarter Q-o-Q التغيري يف الربع احد وس مقا نة بالربع السابق له 

 

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

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

The next release on Q3, 2018 GDP will be on 31st December, 2018. 

للم يد م  احعلومات حو  تفادصيل الناتج احمللي اإلمجالي الربعي ميكنكم زيا ة موقع الةوزا ة  

, وموقةةع قطةةر لتبةةاد  احعلومةةات :      www.mdps.gov.qaاإللكرتونةةي علةةا الةةرابط التةةالي    

www.qalm.gov.qa  ,عةام  م  لثلثاا للربع الفصلي اإلمجالي احمللي الناتج تقرير سيصد  كما 

 . احقبل 2018 ديسمرب م  30 يف  2018
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