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The Planning and Statistics Authority (PSA) have released the 

preliminary estimates of gross domestic product (GDP)by economic 

activity  at current and constant prices for the first quarter (Q1) of 

2019.  

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. 

The estimates have been produced by using the data collected 

through the Quarterly Economic Indicator Survey and other 

adminstrative record  and other puplished data. Classification of 

economic activities follows the International Standard Industrial 

Classification (ISIC Rev.4). 

 
 

التخطيط واإلحصاء التقديرات األولية للناتج المحليي اإلجميالي حسيب النشياط  جهازأصدر  

 .2019لسنة  االول االقتصادي بكل من األسعار الثابتة  واألسعار الجارية  للربع

 

 الميكوور  ييي التقريير و االخيير  لالرباع الثمانية الجاري والثابت  الناتج المحلي االجمالي

 .االنفاق عناصر سبح الجاري االجمالي المحلي الناتج تقديرات ترد يي ادنا  وما

االقتصادي الربعي ومين البيانيات  المؤشر  التقديرات من البيانات الوارد  من مسح عملتم 

وييتم تصينيا االنشيطة االقتصيادية .االدارية وبيانيات منشيور  اخير الوارد  من السجالت 

 .ويقا للتصيا الصناعي الدولي الموحد)التنقيح الرابع (
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HIGHLIGHTS 

 عناوين رئيسية  

 Real gross domestic product at constant prices for basic year 
(2013=100) growth is 0.9% in the first quarter of 2019 over the 
corresponding quarter in 2018. 

   ( 100=2013 )لسنة االساس الحقيقي باألسعار الثابتة االجمالي الناتج المحليارتفع

مقارنة بتقديرات الربع المماثل لعام  9201 لعام االولخالل  الربع  % 0.9نسبة ب

2018 . 

 Mining and quarrying( include Gas and petrol) activities increasd by 
0.1% in real terms in the first quarter of 2019 when compared to the 
first quarter of 2018. 

  ـنسبة  ب (والغاز – البترولشمل ي) التعدين واستغالل المحاجرانشطة  تإرتفع
 الربعمقارنة بتقديرات  ,2019لعام  االول يي الربع من القيمة الحقيقية% 0.1

  .2018 لعام االول 

 Non-mining and quarrying activities real growth in the first quarter of 
2019 is 1.6%, year on year. 

  لعام  االولا  يي الربع حقيقي ا  نمو واستغالل المحاجر يةغير التعديناألنشطة  ارتفاع
 .على اساس سنوي % 1.6بنسبة  2019

 

 

 2018 االولمقابل الربع  2019االول ( الربع2013اسعار الناتج المحلي االجمالي الربعي باألسعار الثابتة )
GDP at constant 2013 prices, Q1 2019 against Q1 2018 

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

Activity 

 

 
تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي والحقيقي حسب النشاط  .1

 االقتصادي 

The quarterly GDP at current prices in the first quarter of 2019 is 

estimated at QR 168.78 billion. This represents an increase of 

1.5% compared to the revised estimate of the first quarter of 2018 

placed at QR 166.36 billion. When compared to previous quarter 

(fourth quarter of 2018) revised estimate of QR 180.74 billion, a 

decrease of 6.6% is noticed.  

 مليار ر.ق 168.78 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حوالي بلغت تقديرات 

لعام االول الربع ) الربع المماثل مقارنة  بتقديرات 2019من عام االول  يي الربع

وبالمقارنة مع  %1.5 ةنسبب زياد محققا  بكلك  مليار ر.ق  166.36البالغة  (2018

( البالغة 2018لعام الرابع مراجعتها للربع السابق )الربع  تالتقديرات التي تم

 .%6.6 نسبة بملحوظ إنخفاض  حققر.ق  يقد  مليار  180.74
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The quarterly GDP at constant prices (2013=100) in the first 

quarter of 2019 is estimated at QR 202.33 billion, which shows a 

growth of 0.9% compared to the revised estimate of first quarter of 

2018 QR 200.58 billion. However, compared to the previous 

quarter (fourth quarter of 2018) revised estimate of QR 207.75 

billion a decrease of 2.6% is recorded.  

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

constant 2013 prices for all quarters of 2018 has been revised. 

This revision is mainly due to the update of the gross value added 

of mining and construction activities with the latest data available at 

the moment of producing this report. 

حوالي  (100=2013وما بلغت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ) 

الربع المماثل مقارنة  بتقديرات  2019 عام من االول يي الربع مليار ر.ق 202.33

 ات نسبتهبلغ زياد  مليار ر.ق  محققا  بكلك 200.58البالغة  (2018 لعام االول الربع)

 لعام الرابع الربعو بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق ) 0.9%

 .%2.6إنخفاض بنسبة  لتم تسجيمليار ر.ق  207.75( البالغة 2018

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي على أساس  ه قد تم مراجعةتجدر اإلشار  إلى أنو 

ترجع هذه المراجعة في  2018عام لكاية ارباع  100=2013 االسعار الثابتةسنوي ب

اإلجمالية للتعدين والبناء بأحدث البيانات المضافة  المقام األول إلى تحديث أنشطة القيمة

 .المتاحة في وقت إعداد هذا التقرير
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2019 االول إلى الربع 2017الثاني من الربع( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج  
GDP at current prices and GDP at constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

Gross Domestic Product Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** الناتج المحلي االجمالي 

AT CURRENT PRICES 145,504 150,194 161,996 166,359 170,144 179,313 180,742 168,785 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -3.0 3.2 7.9 2.7 2.3 5.4 0.8 -6.6 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 8.3 6.5 10.9 11.0 16.9 19.4 11.6 1.5 (سنوي) التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 199,298 206,292 206,744 200,579 203,143 209,462 207,753 202,334 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 1.4 3.5 0.2 -3.0 1.3 3.1 -0.8 -2.6 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 0.8 0.7 3.3 2.1 1.9 1.5 0.5 0.9 (سنوي) التغير النسبي 
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1.1 Mining and Quarrying (ISIC Rev.4, section B)   1.1(باء القسم  التنقيح الرابعالتعدين واستغالل المحاجر) 

The nominal gross value added (GVA) of mining and quarrying 

activities in the first quarter of 2019 is estimated at QR 60.64 

billion, showing an increase of 3.6% over the revised estimate of 

the corresponding quarter the first quarter of 2018 placed at QR 

58.51 billion. Compared to the previous qurter  )fourth quarter of 

2018( revised estimate, a decrease of 10.2% is observed.  

  المحاجر واستغالل التعديننشاط بلغت تقديرات القيمة المضاية باألسعار الجارية ل 

 تبلغرتفاعا بكلك ا "مسجلة ق.ر مليار 60.64( 2019 عام من االول الربعي) ي

( 2018االول من سنة  ) الربع المماثل المراجع عمقارنة  بتقديرات الرب%  3.6نسبته 

 من الرابع الربع)السابق  مقارنة مع الربع المراجعمليار ر.ق.   58.51 والتي بلغت

 ٪. 10.2 قدره إنخفاض لوحظ (2018 عام

The real GVA of these activities in the )first quarter of 2019( QR 

96.37 billion shows an increase of 0.1% over the revised estimate 

of the first quarter of 2018 QR 96.30 billion. However, compared to 

the previous quarter fourth quarter of 2018 revised estimate, a 

decrease of 0.8% in the real GVA of this sector is recorded. 

يي  النشاطمليار ر.ق لهكا  96.37ما بلغت تقديرات القيمة المضاية باألسعار الثابتة و 

 بتقديرات الربع مقارنة% 0.1بنسبة  زياد   والكي أظهر( 2019 عاماالول  الربع)

 مليار ر.ق 96.30التي بلغت  (2018 لعاما مناالول  الربع)المماثل المراجع

 لعام  الرابع الربعوبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق )

  .لقطاعاالمضاية االجمالية لهكا  % يي القيمة0.8بنسبة  إنخفاض( وان هنالك 2018

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

quarrying activities for the )first quarter of 2019( have been 

produced based on statistical techniques due to the lack of data. 

On the other hand, the preliminary estimates for all quarters of 

2018 have been revised with the latest available data received 

from the source.  

للربع  )أن التقديرات األولية ألنشطة التعدين واستغالل المحاجر تجدر اإلشارة إلى 

قد تم إنتاجها بناًء على التقنيات اإلحصائية بسبب نقص  (2019األول من عام 

 2018ربا  عام لألالبيانات. من ناحية أخرى ، تمت مراجعة التقديرات األولية 

 .بأحدث البيانات المتاحة الواردة من المصدر
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  2019 االول الربع إلى 2017 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار المحاجر واستغالل التعدين لقطاع المضافة اإلجماليةالقيمة 
GVA of Mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Mining and Quarrying Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** 
لتعدين ا لقيمة المضافة

 واستغالل المحاجر

AT CURRENT PRICES 45,989 47,184 53,868 58,507 62,248 68,724 67,507 60,636  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q -6.0 2.6 14.2 8.6 6.4 10.4 -1.8 -10.2 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 16.3 11.0 20.1 19.5 35.4 45.7 25.3 3.6  (سنوي)التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 99,059 98,929 97,286 96,303 97,088 99,830 97,141 96,374 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 2.8 -0.1 -1.7 -1.0 0.8 2.8 -2.7 -0.8 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -0.8 -3.2 2.3 0.0 -2.0 0.9 -0.1 0.1 (سنوي )التغير النسبي 
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1.2 Non-Mining and Quarrying  1.2 غير التعدين واستغالل المحاجر 

 

The nominal GVA estimate of Non-Mining and Quarrying activities 

in the )first quarter of 2019( is placed at QR 108.15 billion, which 

shows an increase of 0.3% over the estimate of the same period 

)first quarter  2018 (QR 107.85 billion. Compared to the estimates 

of  previous quarter) fourth quarter of 2018(, a decrease of 4.5% is 

recorded. 

 واستغالل التعدين غيرلنشاط بلغت تقديرات القيمة المضاية باألسعار الجارية لهكا  

 مليار ر.ق بزياد  بلغت 108.15ما قيمته  (2019من عام االول  الربع) ييالمحاجر

والتي  (2018من عام  االولالربع )الفتر  نفسها يي  اتبتقدير مقارنة% 0.3نسبتها 

وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق )الربع  مليار ر.ق  107.85بلغت قيمتها 

 % .4.5بنسبة  إنخفاض سجل( يقد 2018لعام  الرابع

The real GVA of these sector in the )first quarter of 2019(QR 

105.96 billion shows a growth of 1.6% over the corresponding 

 (first quarter of 2018) QR 104.28 billion. However, compared to 

the (fourth quarter of 2018) the non-mining and quarrying activities 

showed a decrease of 4.2%. 

من االول الربع )وما بلغت تقديرات القيمة المضاية باألسعار الثابتة لهكا القطاع يي  

  مقارنة% 1.6 مليار ر.ق و بنسبة نمو بلغت 105.96ما قيمته  (2019عام 

  104.28والتي بلغت قيمتها  (2018من عام  الربع االول المماثل) الربع بتقديرات

 التعدين أنشطة أظهرت (2018 عام من الرابع بالربع) مقارنة ذلك ومع مليار ر.ق.

 ٪.4.2 بنسبة إنخفاض المحاجر واستغالل

The Y-on-Y growth in the (first quarter of 2019) is mainly due to 

the increases in accommodation and food service activities, 

transportation and storage activities, and financial and insurance 

activities. 

الى ارتفاع واضح ( 2019من عام االول الربع)يي  على اساس سنوي ويعود النمو 

 وأنشطة المالية والطعام وانشطة النقل والتخزين و األنشطة اإلقامة خدمات يي أنشطة

 التأمين.
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  2019االول  الربع إلى 2017الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعار المحاجر واستغالل التعدين ريلغ اإلجمالية المضافة القيمة
GVA of Non-mining and quarrying activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 

(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Non-Mining and Quarrying Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-9** 
 التعدين غيرالقيمة المضافة ل

المحاجر واستغالل  

AT CURRENT PRICES 99,515 103,010 108,128 107,852 107,896 110,588 113,235 108,149  باألسعار  الجارية 

Percentage change Q-o-Q -1.5 3.5 5.0 -0.3 0.0 2.5 2.4 -4.5 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 5.0 4.5 6.9 6.8 8.4 7.4 4.7 0.3  (سنوي)التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 100,239 107,363 109,458 104,276 106,055 109,632 110,612 105,960 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 0.1 7.1 2.0 -4.7 1.7 3.4 0.9 -4.2  (ربعي)التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 2.3 4.6 4.3 4.1 5.8 2.1 1.1 1.6  (سنوي )النسبيالتغير 
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Nominal and real GVA estimates by economic activities (ISIC 

Rev.4) for the period Q1 2018 to Q1 2019 are given in the Table  

)1( and Table )2( of this report. The main groups included in the 

present report will be discussed below and an amendment (to 

develop the new bulletin( An analysis by major industry group for 

the non-mining activities comparing the performance in the first 

quarter of 2019 with the corresponding quarter of 2018 Q1, Year-

on-Year basis and the fourth quarter of 2018 Q4, Quarter-on-

Quarter basis is given in the following paragraphs. 

على مستو  األنشطة اإلسمية والحقيقية تتوير تفاصيل تقديرات القيمة المضاية  

للفتر  ( الرابع التنقيح) الموحد الدولي الصناعي التصنيا حسب االقتصادية القطاعية

( 2( و )1يي الجدولين رقم ) 2019 االول إلى الربع  2018من عام  االوللربع من ا

سوف يتم مناقشة المجاميع الرئيسية المدرجة يي  وييما يلي التقرير,ضمن  ملحقينال

تحليل وييما يلي   لتطوير النشر  الجديد (التقرير الحالي وسوف يتم إقتراح تعديل )

واستغالل  ةتعدينيالغير  االنشطة  لكل من للمجاميع الرئيسية لألنشطة االقتصادية

 2018 له من عام مماثلمع الربع ال 2019 االول ارن األداء يي الربعالمحاجر, يق

ى اساس عل) (بعاالر) 2018 لعام السابق ومع الربع على اساس سنوي () )االول(

 ربعي( يي الفقرات التالية.

1.2.1. Manufacturing (ISIC Rev.4, section C)  1.2.1   ( جيم  القسم  التنقيح الرابع) التحويليةالصناعة 

The nominal GVA of manufacturing activities in the first quarter of 

2019 is estimated at QR 13.76 billion showing a decrease of 4.6% 

over the corresponding quarter the (first quarter of 2018) QR 14.42 

billion. Compared to the previous quarter (Q4 of 2018), a decrease 

of 16.3% is recorded. 

بلغت تقديرات القيمة المضاية اإلجمالية باألسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية  

% مقارنة 4.6بنسبة  إنخفاضبكلك  ال  مسج 2019 االول الربعمليار ر.ق يي  13.76

مليار ر.ق  14.42( والتي قُدرت بقيمة 2018لعام  الولا)الربع الربع المماثل ب

 ك إنخفاض( وان هنا2018 لعام الرابع الربعوبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق )

 % 16.3 بنسبة  مسجل

The real GVA of this of manufacturing activities is estimated at QR 

20.51 billion in the first quarter of 2019 showing an increase of 

1.6% compare to the corresponding quarter first quarter of 2018QR 

20.19 billion. However, compared to the previous quarter fourth 

quarter of 2018), a decrease of 6.2% is observed. 

 الثابتة باألسعار التحويلية الصناعة لنشاط اإلجمالية المضاية القيمة تقديرات بلغت 

%  1.6بنسبة  زياد محققا  (2019من عام  االولالربع )يي  ق.ر مليار 20.51

وبالمقارنة مع التقديرات .20.19 (2018عام االول )الربع  المماثل بالربع مقارنة

 إنخفاض لوحظ حيث (2018 لعام الرابعالربع التي تمت مراجعتها للربع السابق )
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It is to be noted that the preliminary estimates for all quarters of 

2018 have been revised to include the latest available data. 

  %.6.2 بنسبة

لجميع أربا  عام تجدر اإلشار  إلى أن التقديرات األولية ألنشطة التصنيع الرئيسية 

 .قد تم تنقيحها لتشمل أحدث البيانات المتاحة 2018

 

 ال

   2019  االول الربع إلى 2017ثانيال الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية باألسعارالصناعة التحويلية  لقطاع اإلجمالية المضافة قيمة

GVA of Manufacturing activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Manufacturing Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** 
لصناعة القيمة المضاية ل

 التحويلية

AT CURRENT PRICES 11,332 14,261 15,316 14,421 16,159 17,095 16,432 13,759 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -4.6 25.8 7.4 -5.8 12.1 5.8 -3.9 -16.3 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -1.0 16.0 21.8 21.4 42.6 19.9 7.3 -4.6 (سنوي )التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 18,298 22,517 22,386 20,190 22,089 22,256 21,861 20,511 الثابتة باألسعار 

Percentage change Q-o-Q 0.4 23.1 -0.6 -9.8 9.4 0.8 -1.8 -6.2 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -7.3 7.6 8.1 10.7 20.7 -1.2 -2.3 1.6 (سنوي )التغير النسبي 
 

   

11,332 
14,261 15,316 14,421 

16,159 17,095 16,432 

13,759 

18,298 

22,517 22,386 
20,190 

22,089 22,256 21,861 
20,511 

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19
CURRENT PRICES  باألسعار  الجارية  CONSTANT (2013=100) PRICES  باألسعار الثابتة 



 
 2019 االول | الربع 2019 يونيو | 33االجمالي حسب النشاط االقتصادي ومكونات االنفاق لالقتصاد القطري | االصدارالتقديرات الربعية للناتج المحلي تقرير 

 Report on Quarterly Estimates of Gross Domestic Product by Economic Activity and Components of Expenditure for Qatar Economy Report |33
rd

 Issue |June 2019 First Quarter 2019 

  

 
13 

 

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 23.54 billion in the first quarter of 2019 showing a decrease 

of 5.6% when compared to the revised estimate of corresponding 

first quarter of 2018 QR 24.92 billion However, compared to the 

previous quarter fourth quarter of 2018, a decrease of 7.0% is 

noticed.  

 

االول  الربعلنشاط التشييد يي   االسمية اإلجمالية المضاية القيمة تقديرات سجلت 

بالربع  بالربع المماثل % مقارنة5.6بلغت  إنخفاضمليار ر.ق بنسبة  23.54 2019

 الربعالربع السابق بمليار ر.ق ومقارنة  24.92الكي وانت قيمته  2018 لعام االول

 .%7.0 هبلغت نسبت إنخفاض تلوحظ.2018من عام الرابع 

The real GVA of the construction sector shows a decrease of 1.2% 

in the first quarter of 2019 QR 22.46 billion  when compared to the 

corresponding quarter first quarter of 2018 QR 22.74 billion 

Compared to the previous quarter  fourth quarter of 2018, the GVA 

of this activities  decreased by 4.6%. 

قيمة مضاية بلغت   2019 الولا التشييد باألسعار الثابتة يي الربع نشاطوسجل  

بالربع  بالربع المماثل % عند مقارنتها1.2 وإنخفاض بلغت نسبتةمليار ر.ق  22.46

 مليار ر.ق وعند مقارنتها بالربع السابق 22.74ب  والتي قدرت 2018لعام   االول

المضاية % يي القيمة 4.6بنسبة  إنخفاضوان هنالك  2018 عام من لرابعاالربع 

 لنشاط.ا االجمالية لهكا
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  2019 االولإلى الربع  2017 الثاني( من الربع 100=  2013القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع ا لتشييد باألسعار الجارية والثابتة لسنة األساس )

GVA of Construction activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Construction Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** لتشييدالقيمة المضافة ل  

AT CURRENT PRICES 22,087 22,334 24,285 24,921 24,463 23,720 25,312 23,537 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -1.3 1.1 8.7 2.6 -1.8 -3.0 6.7 -7.0 (التغير النسبي )ربعي 

Percentage change Y-o-Y 19.2 12.2 20.3 11.3 10.8 6.2 4.2 -5.6 )التغير النسبي) سنوي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 20,614 22,558 23,351 22,737 22,232 23,172 23,528 22,456 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -2.8 9.4 3.5 -2.6 -2.2 4.2 1.5 -4.6  ربعي(التغير النسبي( 

Percentage change Y-o-Y 18.0 16.4 16.5 7.2 7.8 2.7 0.8 -1.2 )التغير النسبي )سنوي 
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1.2.3. Wholesale and Retail Trade (ISIC Rev.4, 

section G) 

 ( زاي القسم الرابع  التنقيح)تجارة الجملة والتجزئة  1.2.3 

The nominal GVA of the wholesale and retail trade activities is 

estimated at QR 12.17 billion in the first quarter of 2019, registering 

an increase of 1.2% over the estimate of corresponding quarter 

(first quarter of 2018) QR 12.02 billion. Compared to the previous 

quarter(fourth quarter of 2018), the GVA decreased by 6.5%. 

 ألنشطة  تجار  الجملة والتجزئةسجلت تقديرات القيمة المضاية اإلجمالية االسمية  

% 1.2 نسبتهامسجلة  بكلك زياد   2019 االول الربعمليار ر.ق يي  12.17 حوالي

و مقارنة مع  مليار ر.ق, 12.02بقيمة بلغت ( 2018االول )الربع  المماثلمن العام 

وان هنالك إنخفاض القيمة  2018 عام من السابق الربع الرابع الربع تقديرات

 .%6.5 نسبتها بلغتالمضاية االجمالية  

 

The real GVA of the wholesale and retail trade activites  in the (first 

quarter of 2019) QR 11.02 billion registers an increase of 0.8% 

over the corresponding quarter in 2018 QR 10.93 billion. 

Compared to the previous quarter (fourth quarter of 2018), the real 

GVA of this acitvies decreased by 6.4%.  

 تجزئةوالالجملة تجار   لنشاطتقديرات القيمة المضاية اإلجمالية الحقيقية بلغت وما  

% عن 0.8 اقدرهزياد   نسبة  مسجال و (2019االول  الربعي)مليار ر.ق ي 11.02

مليار ر.ق.وبالمقارنة مع الربع  10.93بقيمة بلغت  2018من سنة  الربع المماثل

القيمة يي  %.6.4بنسبة  إنخفاض  ( وان هنالك2018 لعام الرابعالربع السابق )

 المضاية االجمالية لهكا القطاع.
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2019 االول الربع إلى 2017 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية والتجزئة باألسعار الجملة اإلجمالية لقطاع تجارة المضافة القيمة  

GVA of Wholesale and retail trade activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Wholesale and Retail Trade Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** 
تجارة القيمة المضافة ل

   الجملة والتجزئة

AT CURRENT PRICES 11,168 11,972 12,620 12,023 11,310 12,622 13,017 12,169 باألسعار  الجارية  

Percentage change Q-o-Q -5.5 7.2 5.4 -4.7 -5.9 11.6 3.1 -6.5 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 2.9 -1.8 1.1 1.7 1.3 5.4 3.1 1.2 (سنوي )التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 10,435 11,225 11,761 10,933 10,266 11,388 11,768 11,017 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -6.0 7.6 4.8 -7.0 -6.1 10.9 3.3 -6.4 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 1.5 -3.6 -3.6 -1.5 -1.6 1.4 0.1 0.8  (سنوي)التغير النسبي 
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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 7.38 billion in the ( first quarter of 2019) against QR 7.18 billion 

in the (first quarter of 2018), showing an increase of 2.8%. 

Compared to the previous quarter(fourth quarter of 2018), an 

increase of 7.4% is recorded. 

 

 7.38بلغت 2019 لعام االوليي الربع  قيمة مضاية اسمية والتخزين النقل حقق نشاط 

مليار  7.18والتي بلغت قيمتها 2018عام  االولمليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع 

 لعام الرابعالربع ومقارنة بالربع السابق ) %2.8ر.ق بنسبة زياد  قدرت بحوالي

 % 7.4 اهنسبت سجلت زياد وان هنالك (.2018

The real GVA of these activities in the( first quarter of 2019 ) QR 

5.03 billion shows a year-on-year increase of 5.3%. However, 

compared to th  previous quarter  (fourth quarter of 2018) the real 

GVA increased by 7.6%. 

 (2019 من عام االول)حقيقية للربع  مضاية قيمة والتخزين النقل نشاط حقق 

 بالربع ومقارنة% 5.3 نسبته بلغت سنوي ارتفاع لنا توضح  ق.ر مليار 5.03 بلغت 

 مراجعتها تمت التي القيمة المضاية االجمالية  الحقيقية (2018 الرابع الربع) السابق

 %.7.6ا هنسبت بلغت زياد  لنا توضح
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2019 االول الربع إلى 2017 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية والتخزين باألسعار اإلجمالية لقطاع النقل المضافة القيمة  

GVA of Transportation and storage activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Transportation and Storage Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** ن لتخزيلنقل والقيمة المضافة ل  

AT CURRENT PRICES 6,246 6,441 6,678 7,178 6,781 7,392 6,869 7,378 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q -2.6 3.1 3.7 7.5 -5.5 9.0 -7.1 7.4 (ربعي)التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 3.6 -1.0 6.4 11.9 8.6 14.8 2.9 2.8 سنوي التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 4,419 4,438 4,680 4,775 4,563 4,808 4,670 5,026 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q -5.3 0.4 5.5 2.0 -4.4 5.4 -2.9 7.6 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -1.3 -0.6 0.9 2.3 3.3 8.4 -0.2 5.3 (سنوي )التغير النسبي 
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1.2.5. Financial and Insurance Activities (ISIC Rev.4, 

section K)  

 ( كاف القسم  الرابع التنقيح)التأمين  وأنشطة المالية األنشطة.1.2.5 

The nominal GVA of this group of economic activities is estimated 

at QR 14.05 billion in the first quarter of 2019, showing an increase 

of 6.5% when compared to the corresponding quarter(first quarter 

of 2018) QR 13.18 billion However, compared to the previous 

quarter (fourth quarter)of 2018, an increase of 1.9% is recorded. 

 14.05لهكه المجموعة من االنشطة االقتصادية حوالي  القيمة المضاية االسميةبلغت  

 عند مقارنتها% 6.5بحوالي  نسبتهابزياد   2019من عام االول  مليار ر.ق يي الربع

مليار ر.ق,  13.18 حوالي ا( والبالغ قيمته2018عام االول الربع المماثل )الربع ب

 % 1.9 زياد  نسبتها سجلت(.2018 لعام الرابع الربعوبالمقارنة بالربع السابق )

The real GVA of the financial and insurance activities is estimated 

at QR 14.26 billion in the first quarter of 2019, showing a growth of 

3.8% when compared to the corresponding quarter (first quarter of 

2018) QR 13.74 billion. Compared to the revised estimate of the 

previous quarter fourth quarter of 2018, the real GVA decreased by 

7.9%. 

 14.26 حواليالنشطة المالية وانشطة التأمين غت القيمة المضاية الحقيقية لوما بل 

% مقارنة 3.8 نسبته حواليوبمعدل نمو  ,2019من عام االول الربع  ييمليار ر.ق 

مقارنة مليار ر.ق . 13.74 ا( و البالغ قيمته2018عام الولابالربع المماثل )الربع 

إجمالي .  2018عام  لرابعلربع اا للربع السابق  مراجعتهابالتقديرات التي تمت 

 .7.9بنسبة  إنخفضتالقيمة المضاية 
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2019االول  الربع إلى2017 الثاني الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية التأمين باألسعار وأنشطة المالية اإلجمالية لقطاع األنشطة المضافة القيمة  

GVA of Financial and insurance activities at current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA Financial and Insurance  Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** 
 لماليةالقيمة المضافة ل

التأمين وأنشطة  

AT CURRENT PRICES 12,056 11,853 12,498 13,184 12,488 12,515 13,782 14,046 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q -4.1 -1.7 5.4 5.5 -5.3 0.2 10.1 1.9 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 3.9 9.6 0.4 4.9 3.6 5.6 10.3 6.5  (سنوي) النسبيالتغير 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 13,707 14,086 14,875 13,739 13,939 14,609 15,456 14,264 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 3.9 2.8 5.6 -7.6 1.5 4.8 5.8 -7.9 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 5.1 10.4 6.3 4.1 1.7 3.7 3.9 3.8 (سنوي )التغير النسبي 
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1.2.6. General Government Activities (Memorandum 

item) 

 انشطة الحكومة العامة )عنصر توضيحي( 1.2.6 

The nominal GVA contribution of the general government activities 

which includes the provision of Public administration (O), 

Education (P), Human health (Q), and Recreation and other 

services (R+S), is estimated at QR 19.61 billion in the (first quarter 

of 2019), which is 7.7% higher than the corresponding quarter of 

2018 QR 18.21 billion and 2.7% higher than the( fourth quarter of 

2018) QR 19.10 billion. 

االدار   والتي تشتملألنشطة الحكومة العامة قدرت مساهمة القيمة المضاية االسمية  

 والخدمات )ياء( تويير الخدمات الصحية العامة و( عين) والتعليم العامة )سين(

, 2019من عام  االول مليار ر.ق. يي الربع  19.61بحوالي  األخر  )صاد + قاف(

االول   الربع المماثل يي السنة الماضية )الربع مناعلى %  7.7 ت نسبتهبلغ بمعدل

اعلى من الربع السابق %2.7.ومليار ر.ق 8.21( والكي بلغت قيمته حوالي2018

 ق.ر مليار 19.10ب (2018الرابع)الربع 

The real GVA of the general government activities is estimated at 

QR 17.38 billion in the( first quarter of 2019), i.e. 3.5% higher than 

the estimate of the first quarter of 2018 QR 16.79 billion and 2.2% 

higher than the previous quarter QR 17.00 billion  

   17.38بحوالي  ألنشطة الحكومة العامةوقدرت مساهمة القيمة المضاية الحقيقية  

ن الربع ماعلى % 3.5 .بمعدل نمو بلغ, 2019من عام االول ق يي الربع .مليار ر

ونسبته  مليار ر.ق  16.79والكي بلغت قيمته المضاية حوالي  2018من عام االول 

 17.00بقيمة  %2.2والتي بلغت ( 2018) الربع الرابع  من الربع السابق  اعلى

 .ق.ر مليار
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2019 االول الربع إلى2017 الثانيا الربع من( 100=  2013) األساس لسنة والثابتة الجارية العامة باألسعار الحكومة اإلجمالية أنشطة المضافة القيمة  

GVA of General government activities current prices and constant 2013 prices, Q2 2017 to Q1 2019 
(in million QR)                )مليون لاير قطري( 

GVA General Government  Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** 
نشطة المضافةالالقيمة 

 الحكومة العامة

AT CURRENT PRICES 17,882 17,812 17,686 18,209 18,695 19,193 19,524 19,614 الجارية باألسعار  

Percentage change Q-o-Q 3.7 -0.4 -0.7 3.0 2.7 2.7 1.7 2.7 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 2.5 1.2 0.4 5.6 4.5 7.8 10.4 7.7 (سنوي )التغير النسبي 

AT CONSTANT (2013=100) PRICES 16,834 16,763 16,509 16,786 17,249 17,270 17,003 17,380 باألسعار الثابتة 

Percentage change Q-o-Q 2.9 -0.4 -1.5 1.7 2.8 0.1 -1.5 2.2 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -1.0 -1.0 -1.9 2.6 2.5 3.0 3.0 3.5 (سنوي) التغير النسبي 
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2. Nominal GDP Estimates by Components of Expenditure  2.  تقديرات الناتج المحلي االجمالي االسمي حسب مكونات االنفاق 

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 2019 along with the estimates for the corresponding first quarter 

of 2018 (for Y-o-Y comparison) and the previous quarter fourth quarter of 

2018 (for Q-o-Q comparison) are shown in the following paragraphs. Table 

(3) may also be referred to. 

: االنفاق مكوناتهعناصر اإلنفاق للناتج المحلي اإلجمالي مع  سوف يعرض هكا القسم 

االستهالوي النهائي لألسر المعيشية واالنفاق االستهالوي النهائي للحكومة  و إجمالي 

والصادرات من السلع والخدمات )تسليم البضاعة على ظهر السفينة  تكوين رأس المال

مع  2019من عام  االولربع وذلك لل( , والواردات من السلع والخدمات )يوبيوب( -

على ( 2018االولالربع ) 2018لربع المماثل له لعام ت مراجعتها لالتقديرات التي تم

وسيتم  ,(أساس ربعي على ( )2018 لعام الرابعالربع أساس سنوي,و الربع السابق )

  (3عرض يي الجدول رقم )تعرضها يي الفقرات التالية وما س
 

 2018االول مقابل الربع  2019 االول( الربع ر.قمليار تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حسب مكونات اإلنفاق )

Expenditure components of nominal GDP, Q1 2019 against Q1 2018 
(in million QR)       
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 ر       

2.1. Household Final Consumption Expenditure (HFCE)   2.1 االنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية  

. The Household Final Consumption Expenditure (HFCE) in the (first 

quarter of 2019) is placed at QR 39.25 billion as against QR 38.39 billion 

estimated in the corresponding quarter (first quarter of 2018), showing an 

increase of 2.3% 

.  

The share of HFCE in the nominal GDP in the (first quarter of 2019) is 

estimated at 23.3%. The corresponding figures for the first and the fourth 

بحوالي  (2019عام  االولالربع )تقدر نفقات االستهالك النهائي لألسر المعيشية يي  

لعام  االولالربع  ) المماثل يي الربع ق.رمليار  38.39 مليار لاير قطري مقابل 39.25

 .%2.3قدرها  بزياد ,(2018

 

نفقات االستهالك النهائي لألسر المعيشية من الناتج المحلي وتقدر نسبة مساهمة 

المقابل بلغت  %. ويي23.3بنسبة  (2019 عامل االولالربع )االجمالي االسمي يي 
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quarter of 2018 are 23.1% and 21.5% respectively 

 

% على 21.5% و23.1 2018 لعام الرابعالربع  و2018 االولالنسبة يي الربع 

 .التوالي

 

 2019 االول الربع إلى 2017الثاني  الربع  ر.ق( ونحسب مكونات اإلنفاق )ملي االنفاق االستهالكي النهائي لالسر المعيشيةتقديرات 

Household final consumption expenditure, Q2 2017 to Q1 2019 (in million QR) 

Household Final Consumption Expenditure Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** االنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية 

AT CURRENT PRICES 37,713 36,447 37,875 38,386 38,516 37,829 38,891 39,250 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 25.9 24.3 23.4 23.1 22.6 21.1 21.5 23.3 المئوية من الناتج المحلي االجمالي النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 0.7 -3.4 3.9 1.3 0.3 -1.8 2.8 0.9 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 7.0 5.4 3.2 2.5 2.1 3.8 2.7 2.3  (سنوي)التغير النسبي 
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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 2019 is estimated at QR 29.28 billion as against QR 

27.19 billion recorded in the corresponding quarter of 2018, 

showing a Y-o-Y rise of 7.7%.  

 

The percentage share of GFCE in nominal GDP during the first 

quarter of 2019 is estimated at 17.4%. The corresponding shares 

for the first and the fourth quarter of 2018 are 16.3% and 15.6% 

respectively. 

  29.28ما قيمته (2019 عامالول االربع )قدرت نفقات االستهالك النهائي للحكومة يي  

للربع المماثل للسنة السابقة ) الربع  ق.رمليار  27.19 مليار لاير قطري مقابل

 %.7.7بنسبة  على اساس سنوي ارتفاعمما يظهر  (2018االول

 

 

لإلنفاق االستهالوي النهائي للحكومة من الناتج المحلي اإلجمالي  المئوية وقدرت النسبة

 الربعيي  ويي المقابل وانت النسبة.%17.4 بنسبة 2019 االولالربع االسمي خالل 

 .%على التوالي15.6و  %16.3 2018 لعام  لرابعا الربع و 2018لعام  االول 

 

 

 2019 االول الربع إلى 2017 الثانياالربع   (مليون رق) اإلنفاق مكوناتاالنفاق الحكومي النهائي حسب تقديرات 

Government final consumption expenditure, Q2 2017 to Q1 2019 (in million QR) 

 

  

Government Final Consumption Expenditure Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19**  االستهالكي النهائي للحكومةاالنفاق  

AT CURRENT PRICES 26,254 25,837 25,518 27,187 27,448 27,840 28,169 29,285 الجارية عارباألس 

Percent of Total GDP 18.0 17.2 15.8 16.3 16.1 15.5 15.6 17.4 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q 2.0 -1.6 -1.2 6.5 1.0 1.4 1.2 4.0 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -4.6 -2.8 -1.0 5.6 4.5 7.8 10.4 7.7  (سنوي)التغير النسبي 
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2.3. Gross Capital Formation (GCF)   2.3  تكوين رأس المالإجمالي 

The Gross Capital Formation (GCF) is estimated at QR 71.81 billion 

in the (first quarter of 2019) as against QR 71.73 billion in the 

corresponding quarter of 2018, showing a increase of 0.1%. 

االول من عام الربع )يي  ق.رمليار  71.81بحوالي  ن رأس المالويتكتم تقدير إجمالي  

 %0.1 بنسبة زياد ., مسجال  بكلك المماثليي الربع  ق.رمليار  71.73مقابل(2019

The percentage share of GCF in nominal GDP during the( first 

quarter of 2019) is estimated at 42.5%. The corresponding shares 

for the first and the (fourth quarter of 2018) are 43.1% and 43.2% 

respectively. 

من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي خالل  رأس المال تكوينوما قُّدرت نسبة مساهمة  

 و2018االول الربع نسبة% ويي المقابل وانت 42.5 نسبة 2019من عام  االولالربع 

 على التوالي.% 43.2و  %43.1 2018لعام  الرابع الربع

 

 

 2019 االولالربع  إلى 2017  الثاني الربع  ر.ق( مليونمكونات اإلنفاق )المال حسب  رأس تكوين إجماليتقديرات 

Gross capital formation, Q2 2017 to Q1 2019 (in million QR) 

Gross Capital Formation Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19**  رأس المالتكوين إجمالي  

AT CURRENT PRICES 61,350 64,229 74,896 71,729 70,155 78,560 78,077 71,809 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 42.2 42.8 46.2 43.1 41.2 43.8 43.2 42.5 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -13.0 4.7 16.6 -4.2 -2.2 12.0 -0.6 -8.0 (ربعي )التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -5.8 -10.1 4.9 1.7 14.4 22.3 4.2 0.1 (سنوي )التغير النسبي 
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2.4. Exports of Goods and Services    2.4 الصادرات من السلع والخدمات بما في ذلك إعادة التصدير  

The total value of exports (f.o.b.) estimated at QR 87.82 billion in 

the first quarter of 2019 as against QR 87.27 billion in the first 

quarter of 2018, showing an increase of 0.6%.  

مليار   87.82حوالي  (2019االول من عام الربع )بلغ إجمالي الصادرات )يوب( يي  

 بنسبة رتفاعا, مسجال  بكلك (2018لعام االول الربع )يي  ق.رمليار   87.27مقابل ق.ر

0.6.%. 

The percentage share of exports in nominal GDP during the first 

quarter of 2019 is estimated at 52.0%. The corresponding shares 

for the first and the fourth quarter of 2018 are 52.5% and 53.7% 

respectively. 

الربع وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي خالل  

الصادرات من الناتج  وانت نسبة%, وبالمقابل 52.0 بنسبة ( 2019 االول من عام)

% و  52.52018 لعام  الرابع الربع و 2018 لعام االول الربع ييالمحلي االجمالي 

 .% على التوالي53.7
 

 2019 الولاالربع  إلى 2017 الثانيالربع   ر.ق( ونحسب مكونات اإلنفاق )ملي والخدمات السلع من الصاداراتتقديرات 

Exports of goods and services, Q2 2017 to Q1 2019 (in million QR) 

Exports of Goods and Services  Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** الصادرات من السلع والخدمات 

AT CURRENT PRICES 74,002 76,492 84,976 87,271 91,926 97,069 97,056 87,818 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 50.9 50.9 52.5 52.5 54.0 54.1 53.7 52.0 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -0.9 3.4 11.1 2.7 5.3 5.6 0.0 -9.5 ربعي التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y 16.1 18.2 20.7 16.9 24.2 26.9 14.2 0.6 التغير النسبي سنوي 
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2.5. Imports of Goods and Services   2.5 الواردات من السلع والخدمات  

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

59.38 billion in the (first quarter of 2019) as against QR 58.21 billion 

recorded in the (first quarter of 2018) showing an Y-o-Y increase of 

2.0%. 

 

 59.38( حوالي2019من عام  االول( يي )الربع بلغت القيمة اإلجمالية للواردات )يوب 

زياد  على ب (2018لعاماالول الربع )  مسجله يي ق.رمليار   58.21مقابل  ق.رمليار 

 %.2.0ا قدره اساس سنوي

The percentage share of imports in nominal GDP during the first 

quarter of 2019 is estimated at 35.2%. The corresponding shares 

for the first and the fourth quarter of 2018 are 35.0% and 34.0% 

respectively. 

من عام االول  و قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي االجمالي االسمي خالل الربع 

 االجمالي المحلي الناتج من دراتالصا نسبة وانت وبالمقابل, %35.2بحوالي  2019

% على 34.0و % 35.0 2018 لعام  الرابع الربع و 2018 لعام الول ا الربع يي

 .التوالي
 

 2019 االول الربع إلى 2017الثانياالربع   ر.ق( ونحسب مكونات اإلنفاق )مليوالخدمات السلع من الوارداتتقديرات 

Imports of goods and services, Q2 2017 to Q1 2019 (in million QR) 

Imports of Goods and Services Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18* Q2-18* Q3-18* Q4-18* Q1-19** الواردات من السلع والخدمات 

AT CURRENT PRICES 53,816 52,810 61,270 58,214 57,901 61,986 61,451 59,377 الجارية باألسعار 

Percent of Total GDP 37.0 35.2 37.8 35.0 34.0 34.6 34.0 35.2 االجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة 

Percentage change  Q-o-Q -8.0 -1.9 16.0 -5.0 -0.5 7.1 -0.9 -3.4 (ربعي) التغير النسبي 

Percentage change Y-o-Y -6.1 -6.1 5.1 -0.5 7.6 17.4 0.3 2.0 (سنوي )التغير النسبي 
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Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق 
االستهالكي 
النهائي لألسر 
 المعيشية 
23.3 % 

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق 
االستهالكي 
 النهائي للحكومة

17.4% 

Gross capital 
formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 

% 42.5 

Exports - 
Imports 
-الصادرات
 الواردات

16.8 % 

 

 2019 االول والربع2018 الولا النسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي االسمي حسب مكونات االنفاق للربع
Expenditure components of nominal GDP, in percentage share of GDP. Q1 2019 and Q1 2018 

 
Expenditure components of nominal GDP     Expenditure components of nominal GDP 

Q1, 2019         Q1, 2018 

الجداول   

Household 
Consumption 
Expenditure 

االنفاق 
االستهالكي 
النهائي لألسر 
 المعيشية 
23.1 % 

Government 
Final 

Consumption 
Expenditure 

االنفاق 
االستهالكي 
 النهائي للحكومة
16.3 % 

Gross capital 
formation 

إجمالي التكوينات 
 الرأسمالية 

 
43.1 % 

Exports - 
Imports 
-الصادرات
 الواردات
17.5 % 
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 Table (1)  (1جدول رقم )

 تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار  الجارية 

 2019 االولالربع 

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC 
ACTIVITIES AT CURRENT PRICES, Q1-2019 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2018 2019 

Q1 2019  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4المنقح   

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

A Agriculture, forestry and fishing 313 303 305 301 311 3.5 -0.7 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying 58,507 62,248 68,724 67,507 60,636 -10.2 3.6  باء المحاجرالتعدين واستغالل 

C Manufacturing 14,421 16,159 17,095 16,432 13,759 -16.3 -4.6 جيم الصناعة التحويلية 

D + E 

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

1,092 1,463 1,799 1,445 1,126 -22.1 3.1 

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييا الهواء ,
إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدار  النفايات 

 ومعالجتها
 دال +هاء

F Construction 24,921 24,463 23,720 25,312 23,537 -7.0 -5.6 واو التشييد 

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

12,023 11,310 12,622 13,017 12,169 -6.5 1.2 
تجار  الجملة والتجزئة؛ إصالح المروبات ذات 

 المحروات والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 7,178 6,781 7,392 6,869 7,378 7.4 2.8 حاء النقل والتخزين 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 3.2- 12.7- 1,222 1,399 1,365 1,343 1,263

J Information and communication 2,500 2,288 2,544 2,375 2,409 1.4 -3.6 ياء المعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 13,184 12,488 12,515 13,782 14,046 1.9 6.5 كاف األنشطة المالية وأنشطة التأمين 

L Real estate activities 10,174 10,262 10,497 10,741 10,050 -6.4 -1.2 الم األنشطة العقارية 

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

5,836 5,626 5,089 5,544 5,966 7.6 2.2 
 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية,

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory 
social security 

 سين اإلدار  العامة والضمان االجتماعي االلزامي  7.7 2.7 12,324 11,999 12,060 11,747 11,441

P Education 
(1)

التعليم 8.0 5.4 3,724 3,533 3,530 3,468 3,448 
(1)

 عين 

Q 
Human health and social work 
activities 

(1)
 

3,486 3,718 3,806 3,753 3,709 -1.2 6.4 
األنشطة يي مجال صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي
(1)

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

 النشاط حسب الربعي اإلجمالي المحلي الناتج قديراتت (2) 

  الجارية  باألسعار االقتصادي

 2019 االول الربع

ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITIES AT CURRENT 
PRICES, Q1-2019 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2018 2019 

Q1 2019  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيا 

4لمنقح ا  

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

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

(1)
 

2,174 2,253 2,308 2,295 2,297 0.1 5.7 
,أنشطة الخدمات   الفنون والترييه والتسلية

 (1األخر )
 صاد+قاف

T 

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

1,054 1,034 1,010 1,074 1,118 4.0 6.1 

أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أيرادا ؛ وأنشطة 

األَُسر المعيشية يي إنتاج سلع وخدمات غير مميَّز  

 الستعمالها الخاص
 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

  الخدمات المالية المقاسة بصور  غير مباشر  4.9 5.5 7,198- 6,823- 7,263- 7,003- 6,859-

 
Import duties 205 193 194 186 202 8.2 -1.3 رسوم االستيراد  

 
Gross Domestic Product 166,359 170,144 179,313 180,742 168,785 -6.6 1.5 الناتج المحلي االجمالي 

 

  
        

 

 
Mining and quarrying 58,507 62,248 68,724 67,507 60,636 -10.2 3.6 التعدين واستغالل المحاجر 

 

 
Non Mining and quarrying 107,852 107,896 110,588 113,235 108,149 -4.5 0.3 انشطة اخر  غير التعدين واستغالل المحاجر  

Memorandum item      
 

 
 

 General Government activities 
(2)

أنشطة الحكومة العامة 7.7 2.7 19,614 19,096 19,193 18,695 18,209 
(2)

 
 

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

 يشمل جميع انشطة الحكومة : االدار  العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )ياء( والفنون والترييه والتسلية,  (2) 
(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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 (+قافأنشطة الخدمات األخر   )صاد
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ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2018 2019 

Q1 2019  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4المنقح   

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

A Agriculture, forestry and fishing 302 303 299 292 312 7.0 3.4 الف الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

B Mining and quarrying 96,303 97,088 99,830 97,141 96,374 -0.8 0.1 اءب التعدين واستغالل المحاجر  

C Manufacturing 20,190 22,089 22,256 21,861 20,511 -6.2 1.6 جيم الصناعة التحويلية 

D + E 

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

716 871 999 788 685 -13.1 -4.4 

 والغاز والبخار وتكييا الهواء , إمدادات الكهرباء
إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدار  النفايات 

 ومعالجتها
 دال+ هاء

F Construction 22,737 22,232 23,172 23,528 22,456 -4.6 -1.2 واو التشييد 

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

10,933 10,266 11,388 11,768 11,017 -6.4 0.8 
تجار  الجملة والتجزئة؛ إصالح المروبات ذات 

 المحروات والدراجات النارية
 زاي

H Transportation and storage 4,775 4,563 4,808 4,670 5,026 7.6 5.3 حاء النقل والتخزين 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 طاء أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 7.4 11.4- 1,587 1,791 1,687 1,577 1,478

J Information and communication 2,508 2,299 2,636 2,412 2,448 1.5 -2.4 ياء المعلومات واالتصاالت 

K Financial and insurance activities 13,739 13,939 14,609 15,481 14,264 -7.9 3.8  التأميناألنشطة المالية وأنشطة  كاف 

L Real estate activities 9,401 9,614 9,947 10,280 9,681 -5.8 3.0 الم األنشطة العقارية 

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

5,084 5,268 4,923 5,161 5,210 1.0 2.5 
 والعلمية والتقنية, األنشطة المهنية

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
 ميم+ نون

O 
Public administration; compulsory 
social security 

 سين اإلدار  العامة والضمان االجتماعي االلزامي 3.5 2.2 10,920 10,684 10,851 10,838 10,547

P Education 
(1)

التعليم 2.4 4.9 3,208 3,059 3,105 3,156 3,134 
(1)

 عين 

Q 
Human health and social work 
activities

(1)
 

3,200 3,404 3,405 3,331 3,278 -1.6 2.5 
األنشطة يي مجال صحة اإلنسان والعمل 

االجتماعي
(1)

 
 فاء

  

 Table (2)  (2جدول رقم ) 

 االقتصادي باألسعار الثابتة تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربعي حسب النشاط

 2019 االول( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES (2013=100), Q4 2018 



 
 2019 االول | الربع 2019 يونيو | 33االجمالي حسب النشاط االقتصادي ومكونات االنفاق لالقتصاد القطري | االصدارالتقديرات الربعية للناتج المحلي تقرير 

 Report on Quarterly Estimates of Gross Domestic Product by Economic Activity and Components of Expenditure for Qatar Economy Report |33
rd

 Issue |June 2019 First Quarter 2019 

  

 
36 

 

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

 االقتصادي باألسعار الثابتةتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربعي حسب النشاط 

 2019 االول( الربع 100=  2013لسنة األساس )

 ESTIMATES OF QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT BY 
ECONOMIC ACTIVITIES AT CONSTANT PRICES (2013=100), Q1 2019 

ISIC 
Rev.4 

Economic Activity 

2018 2019 

Q1 2019  

 التغير النسبي
Percentage change النشاط االقتصادي 

التصنيف 

4المنقح   

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

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

(1)
 

2,026 2,095 2,106 2,073 2,080 0.3 2.7 
 الفنون والترييه والتسلية,
 ( 1أنشطة الخدمات األخر )

 صاد+قاف

T 

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

938 910 904 939 969 3.2 3.4 

أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أيرادا ؛ وأنشطة 

األَُسر المعيشية يي إنتاج سلع وخدمات غير مميَّز  

 الستعمالها الخاص

 
 راء

 
Financial Services Indirectly Measured 
(FISIM) 

 الخدمات المالية المقاسة بصور  غير مباشر  3.4 2.6 7,875- 7,674- 7,638- 7,543- 7,618-
 

 
Import duties 186 175 175 169 183 8.4 -1.8 رسوم االستيراد  

 
Gross Domestic Product 200,579 203,143 209,462 207,753 202,334 -2.6 0.9 الناتج المحلي االجمالي 

 

  
       

  

 
Mining and quarrying 96,303 97,088 99,830 97,141 96,374 -0.8 0.1 التعدين واستغالل المحاجر  

 
Non Mining and quarrying 104,276 106,055 109,632 110,612 105,960 -4.2 1.6  غير التعدين واستغالل المحاجر انشطة اخر  

Memorandum item        
 

 General Government activities 
(2)

أنشطة الحكومة العامة 3.5 2.2 17,380 17,003 17,270 17,249 16,786 
(2)

  

 

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

 يشمل جميع انشطة الحكومة : االدار  العامة )سين( و التعليم )عين( والصحة )ياء( والفنون والترييه والتسلية,  (2) 

 (+قافأنشطة الخدمات األخر   )صاد

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

Arts, entertainment and recreation. Other service activities (R+S). 
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  Table (3)  (3جدول رقم )

 عناصر اإلنفاق للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 2019 االول الربع

 EXPENDITURE COMPONENTS OF NOMINAL QUARTERLY GDP AT 
CURRENT PRICES, Q4 2018 

Expenditure Components 

2018 2019 

Q1 2019  

 التغير النسبي
Percentage change البيان 

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

Household Consumption Expenditure 38,386 38,516 37,829 38,891 39,250 0.9 2.3 اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر المعيشية 

 -  Percent of Total GDP 23.1 22.6 21.1 21.5 23.3   -  النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Government Final Consumption Expenditure 27,187 27,448 27,840 28,169 29,285 4.0 7.7  للحكومةاإلنفاق االستهالكي النهائي 

 -  Percent of Total GDP 16.3 16.1 15.5 15.6 17.4   - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Gross Capital Formation 
(1)

 (1)إجمالي تكوين رأس المال 0.1 8.0- 71,809 78,077 78,560 70,155 71,729 

 -  Percent of Total GDP 43.1 41.2 43.8 43.2 42.5   - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Exports (goods and services)-[F.O.B] 87,271 91,926 97,069 97,056 87,818 -9.5 0.6  )فوب( –الصادرات )السلع والخدمات( 

 -  Percent of Total GDP 52.5 54.0 54.1 53.7 52.0   - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Imports (goods and services)-[F.O.B] 58,214 57,901 61,986 61,451 59,377 -3.4 2.0  )فوب( –الواردات )السلع والخدمات( 

 -  Percent of Total GDP 35.0 34.0 34.6 34.0 35.2   - النسبة المئوية من الناتج المحلي االجمالي 

Gross Domestic Product 166,359 170,144 179,313 180,742 168,785 -6.6 1.5 الناتج المحلي اإلجمالي 
(1)

 Gross Capital Formation includes statistical discrepancy.    
 

Notes: 
i. Numbers in tables may not add to totals due to rounding. 

ii. Percent change are based on numbers prior to rounding. 

 مالحظات: 

i.  ي أعمد  الجدول لن تساوي المجموع بسبب التقريب.جمع القيم الوارد  يعند 
ii. النمو على أساس أقرب قيمة عشرية. لتم تقريب معد 
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 الرموز المستخدمة

Symbols Used 

Description Symbol الرمز    الوصف 

Nil or negligible - الكمية صفر و مقاربة الى الصفر 

Not available ..  غير متوير 

Not applicable  --  ال ينطبق 

Under preparation  x اإلعداد تحت بيانات 

Preliminary ** أرقام أولية 

Revised  * مراجعة أرقام 

Change over corresponding period of previous year Y-o-Y التغيير يي الفتر  المقابلة يي السنة المدروسة مقارنة بالسنة المقابلة لها 

Change over previous quarter Q-o-Q التغيير يي الربع المدروس مقارنة بالربع السابق له 

 

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

www.psa.gov.qa. 

Next release, 30th September, 2019: Quarterly Estimates of Gross 

Domestic Product by Economic Activity and Components of Expenditure 

for Qatar Economy, Second Quarter 2019 

للمزيد مين المعلوميات حيول تفاصييل النياتج المحليي اإلجميالي الربعيي يمكينكم زييار  موقيع اليوزار  

 ,   www.psa.gov.qaاإللكتروني على الرابط التالي 
ومكونيات االنفياق لالقتصياد  اإلجمالي حسيب النشياط االقتصيادي المحلي الناتج تقرير سيصدر وما, 

 . المقبل 2019سبتمبر من 30 يي 2019 عام منالثاني  للربع الفصليالقطري 

 

http://www.psa.gov.qa/
http://www.psa.gov.qa/

