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December 31
st
8102 ديضمبر 30  2018 ,  

Quarterly Gross Domestic Product by  

Economic Activities 
Third Quarter, 2018 

 حســب للناتج المحلي اإلجمالي الربع سنويةالتقديرات  
 النشــاط االقتصــادي 

 8102 الثالثالربع 
 
 
The Planning and Statistics Authority (PSA) have 

released the preliminary estimates of Gross Domestic 

Product (GDP) at current and constant prices for the third 

quarter (Q3) of 2018. The estimates have been produced by 

using the data collected through the Quarterly Economic 

Indicator Survey and from other source agencies. The 

estimates for Q2 2018 have been revised with the latest 

available data. 

  
 

واإلحصاء التقدٌرات األولٌة للناتج المحلً  جهاز التخطٌط أصدر

اإلجمالً حسب النشاط االقتصادي بكل من األسعار الثابتة واألسعار الجارٌة 

.وقد تم إعداد هذه التقدٌرات بناًء على البٌانات  1028لسنة  لثلثااللربع 

للمؤشرات االقتصادٌة باإلضافة إلى  سنوي المتاحة من خالل المسح الربع

 وقد تمت .البٌانات الواردة من السجالت اإلدارٌة ألجهزة وجهات مختلفة

 البٌانات أحدث مع 1028 عام من الثانً بالربع الخاصة التقدٌرات مراجعة

 .المتاحة

 

HIGHLIGHTS 

 
 عناوين رئيسية

• Gross Domestic Product at current prices (Nominal 
GDP) increase by 20.4% in the third quarter of 2018 
over the third quarter of 2017. 

• Gross Domestic Product at constant prices (Real GDP, 
2013=100) increase by 2.2% year-on-year. 

  

 
 سمًاال -الجارٌة باألسعار  اإلجمالً الناتج المحلً ارتفع -  

مقارنة بتقدٌرات  1028لعام  الثالث% خالل  الربع 10.3بنسبة 

 .1027لعام  الثالثالربع المماثل للعام السابق الربع 

 لسنة  -الحقٌقً  - األسعار الثابتةب اإلجمالً الناتج المحلً ارتفع 

 .)على اساس سنوي(% 1.1( بنسبة 200=1022االساس)
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 باألسعار الثابتة والجارية 8102لعام  الثالثاالجمالي للربع الناتج المحلي 
GDP at current and constant prices, Q3 2018 
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Third Quarter 2018 

Nominal and Real GDP Estimates 

8102لعام  الثالثالربع تقديرات    

لناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي والحقيقيل  
The quarterly GDP at current prices in Q3 of 2018 is 
estimated at QR 180.90 billion. This represents an increase 
of 20.4% compared to the estimate of Q3 of 2017 placed at 
QR 150.19 billion. When compared to previous quarter (Q2 
of 2018) revised estimate of QR 170.58 billion, an increase of 
6.0% is recorded. 

   280.90بلغت تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة حوالً  
لعام  الربع الثالثمقارنًة بتقدٌرات  1028من عام  الثالثملٌار ر.ق  فً الربع 

،  %10.3 ةٌار ر.ق محققاً بذلك زٌادة بنسبلم 240.29البالغة  1027
لعام  الثانًوبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق )الربع 

ناتج المحلً كانت هنالك زٌادة للملٌار ر.ق  270.48( والبالغة 1028
 . %5.0اإلجمالً بنسبة 

The quarterly GDP at constant prices (2013=100) in Q3 of 
2018 (QR 210.77 billion) shows a growth of 2.2% compared 
to the estimate of Q3 of 2017 (QR 206.29 billion). However, 
compared to the previous quarter (Q2 of 2018) revised 
estimate of QR 202.73 billion an increase of 4.0% is 
recorded. 

 (200=1022كما بلغت تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة ) 
مقارنًة   1028من عام  الثالثفً الربع   (ملٌار ر.ق 120.77 ) حوالً

محققاً بذلك   (ملٌار ر.ق 105.19 ) البالغة 1027لعام  الثالثبتقدٌرات الربع 
و بالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع  ،%1.1 ت نسبتهنمواً بلغ

 هناك تكانملٌار ر.ق   101.72( البالغة 1028لعام  الثانًالسابق )الربع 
 .%3.0 بنسبة زٌادة

Mining and Quarrying activities  التعدين واستغالل المحاجر 

The nominal Gross Value Added (GVA) estimate of Mining 
and Quarrying activities is estimated at QR 67.89 billion in 
Q3 2018, which shows an increase of 43.9% over the 
estimate of Q3 2017 placed at QR 47.18 billion. 
Compared to the previous quarter (Q2 of 2018) revised 
estimate, there has been an increase of 11.1% in the GVA 

of this sector. 

الربع  بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الجارٌة لهذا القطاع فً 
ت نسبته بلغرتفاعا مسجلة بذلك ا ق.ر ملٌار 57.89 1028من عام  الثالث
 37.28والتً بلغت  1027لعام  الثالث %  مقارنًة بتقدٌرات الربع32.9

وبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق ،  .ملٌار ر.ق
من % 22.2 انسبته تبلغ زٌادة هنالك تكان (1028عام ل لثانًا)الربع 

 القٌمة المضافة االجمالٌة لهذا القطاع.

The real GVA of these activities in Q3 2018 is estimated at 
QR 98.82 billion, which shows a decrease of 0.1% over 
the estimate of Q3 2017 (QR 98.93 billion). However, 
compared to Q2 2018 revised estimate, there has been an 
increase of 3.7% in the real GVA of this sector. 

ملٌار ر.ق لهذا  98.81كما بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الثابتة  
ومشٌرة بذلك إلى انخفاض بلغ قدره  1028 من عام الثالثالقطاع فً الربع 

  98.92والتً بلغت  1027لعام  الثالثالربع  بتقدٌرات % مقارنة0.2
ملٌار ر.ق. وبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع السابق 

% فً القٌمة 2.7 نسبتها بلغت زٌادةهنالك  تكان 1028لعام  الثانًالربع 
 .المضافة االجمالٌة لهذا القطاع
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Non-Mining and Quarrying activities  غير التعدين واستغالل المحاجر 

The nominal GVA estimate of Non-Mining and Quarrying 
activities is estimated at QR 113.01 billion in Q3 2018, 
which shows an increase of 9.7% over the estimate of Q3 
2017 (QR 103.01 billion). Compared to the previous 
quarter (Q2 of 2018) revised estimate, an increase of 
3.2% has been recorded. 

ألنشطة غٌر التعدٌنٌة و بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الجارٌة ل 
ملٌار ر.ق  222.02ما قٌمته  1028من عام  الثالثفً الربع المحاجر 

والتً  1027من عام  الثالثات الربع بتقدٌر مقارنة% 9.7بزٌادة بلغت 
، وبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت (ملٌار ر.ق 202.02 ) بلغت قٌمتها

تم  رتفاعاً ( كان هناك ا1028لعام  الثانًمراجعتها للربع السابق )الربع 
 .%2.1تسجٌله بنسبة 

The real GVA of these activities totaled QR 111.96 billion 
in Q3 2018, which shows a growth of 4.3% over the 
estimate of the corresponding quarter in 2017 (QR 107.36 
billion). However, compared to Q2 2018 revised estimate, 
the real GVA of Non-Mining and Quarrying activities has 
increased by 4.2%. 

كما بلغت تقدٌرات القٌمة المضافة باألسعار الثابتة لهذا القطاع فً الربع  
 ملٌار ر.ق و بنسبة نمو بلغت 222.95ما مجموعه  1028م من عا الثالث
والتً بلغت قٌمتها  1027من عام  الثالث% مقارنة  بتقدٌرات الربع  3.2

وبالمقارنة مع التقدٌرات التً تمت مراجعتها للربع  ،ملٌار ر.ق.  207.25
 %.3.1 اهنسبت زٌادةهناك  ت( كان1028لعام  الثانًالسابق )الربع 

 



  
 ابـــات الــوطنيـة القـــطــريــةـبيـان صحفي الحس

Press Release Qatar National Accounts 
 

   6 
 

Table (1) جدول 

8102 الثالثتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية  للربع   
Estimates Of Quarterly Gross Domestic Product By Economic Activities At Current Prices, Q3, 2018 

 .Table Unit in Million Q.R    وحدة الجدول ملٌون ر.ق 

 النشاط االقتصادي

Percentage change 2018 2017 

Economic Activity Q3, 18/ 
Q3, 17 

Q3, 18/ 
Q2, 18 

Q3** Q2* Q3 

 Agriculture, forestry and Fishing 287 303 305 0.4 6.2 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 Mining and Quarrying 47,184 61,127 67,887 11.1 43.9 التعدين واستغالل المحاجر

 Manufacturing 14,261 16,126 16,900 4.8 18.5 الصناعة التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء , إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة 
 النفايات ومعالجتها

-7.5 24.0 1,799 1,451 1,944 Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

 Construction 22,334 26,095 25,896 0.8- 15.9 التشييد

 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 11,972 11,280 12,615 11.8 5.4 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 Transportation and storage 6,441 6,781 7,392 9.0 14.8 النقل والتخزين

 Accommodation and food service activities 1,338 1,343 1,386 3.2 3.6 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 Information and communication 2,397 2,288 2,546 11.3 6.2 المعلومات واالتصاالت

 Financial and insurance activities 11,853 12,488 12,904 3.3 8.9 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Real estate activities 10,834 10,262 10,497 2.3 3.1- األنشطة العقارية

 5,031 5,626 5,110 9.2- 1.6 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم ةوالتقنية, أنشطاألنشطة المهنية والعلمية 
Professional, scientific and technical activities; Administrative and support 
service activities 

 Public administration; compulsory social security 11,192 11,747 12,060 2.7 7.8 اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 

 Education 3,271 3,468 3,530 1.8 7.9 التعليم

 Human health and social work activities 3,577 3,718 3,811 2.5 6.5 األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

 Arts, entertainment and recreation; Other service activities 2,185 2,253 2,333 3.6 6.8 الفنون والترفيه والتسلية  ,أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع 
 وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص

5.0 -2.3 1,010 1,034 962 Activities of households as employers; undifferentiated goods- and 
services-producing activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 7,017- 7,003- 7,263- 3.7 3.5 الخدمات المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

 Import duties 149 196 181 7.6- 21.0 رسوم االستيراد

 Gross Domestic Product 150,194 170,584 180,898 6.0 20.4 الناتج المحلي االجمالي

 Mining and Quarrying 47,184 61,127 67,887 11.1 43.9 التعدين واستغالل المحاجر

 Non-Mining and Quarrying 103,010 109,457 113,011 3.2 9.7 غير التعدين واستغالل المحاجر

 

 .مراجعة أرقام، **  أولٌة * أرقام
 على النمو معدل تقرٌب تم (ii) التقرٌب بسبب المجموع تساوي لن الجدول أعمدة فً الواردة القٌم جمع عند(i): مالحظات

 .عشرٌة قٌمة أقرب أساس

  * Preliminary estimates.  ** Revised estimates. 
Notes:(I) Numbers may not add to totals due to rounding; and (II) Percent change based 
 on numbers prior to rounding. 
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Table (2) جدول 

8102 الثالث الربع( 011=  8102) األساس الثابتة لسنة باألسعار االقتصادي النشاط حسب الربعي اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات  

Estimates Of Quarterly Gross Domestic Product By Economic Activities At Constant Prices (2013=100), 

Q3, 2018 

 .Table Unit in Million Q.R     وحدة الجدول ملٌون ر.ق

 النشاط االقتصادي

Percentage change 2018 2017 

Economic Activity Q3, 18/ 
Q3, 17 

Q3, 18/ 
Q2, 18 

Q3** Q2* Q3 

 Agriculture, forestry and Fishing 278 303 299 1.5- 7.4 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 Mining and Quarrying 98,929 95,257 98,815 3.7 0.1- التعدين واستغالل المحاجر

 Manufacturing 22,517 22,060 22,074 0.1 2.0- الصناعة التحويلية

الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء , إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة إمدادات 
 1,112 864 999 15.6 10.2- النفايات ومعالجتها

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

 Construction 22,558 23,716 25,297 6.7 12.1 التشييد

 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 11,225 10,238 11,382 11.2 1.4 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 Transportation and storage 4,438 4,563 4,807 5.3 8.3 النقل والتخزين

 Accommodation and food service activities 1,537 1,577 1,687 7.0 9.8 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 Information and communication 2,405 2,299 2,564 11.5 6.6 المعلومات واالتصاالت

 Financial and insurance activities 14,086 13,939 15,041 7.9 6.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Real estate activities 9,639 9,614 9,947 3.5 3.2 األنشطة العقارية

 Professional, scientific and technical activities; Administrative and support 4,991 5,268 4,971 5.6- 0.4- الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم ةوالتقنية, أنشطاألنشطة المهنية والعلمية 
service activities 

 Public administration; compulsory social security 10,533 10,838 10,851 0.1 3.0 اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 

 Education 3,027 3,156 3,105 1.6- 2.6 التعليم

 Human health and social work activities 3,358 3,404 3,410 0.2 1.5 والعمل االجتماعياألنشطة في مجال صحة اإلنسان 

 Arts, entertainment and recreation; Other service activities 2,064 2,095 2,130 1.7 3.2 الفنون والترفيه والتسلية  ,أنشطة الخدمات األخرى

أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم 
 وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص

2.3 -0.6 904 910 884 Activities of households as employers; undifferentiated goods- and 
services-producing activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 7,429- 7,543- 7,673- 1.7 3.3 غير مباشرة الخدمات المالية المقاسة بصورة

 Import duties 140 178 163 8.1- 16.5 رسوم االستيراد

 Gross Domestic Product 206,292 202,734 210,771 4.0 2.2 الناتج المحلي االجمالي

 Mining and Quarrying 98,929 95,257 98,815 3.7 0.1- التعدين واستغالل المحاجر

 Non-Mining and Quarrying 107,363 107,477 111,956 4.2 4.3 غير التعدين واستغالل المحاجر
 

 .مراجعة أرقام، **  أولٌة * أرقام
 على النمو معدل تقرٌب تم (ii) التقرٌب بسبب المجموع تساوي لن الجدول أعمدة فً الواردة القٌم جمع عند(i): مالحظات

 .عشرٌة قٌمة أقرب أساس

  * Preliminary estimates.  ** Revised estimates. 
Notes:(I) Numbers may not add to totals due to rounding; and (II) Percent change based 
 on numbers prior to rounding. 
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 املحلي إلاجمالي الربعي يمكنكم زيارة موقع الوزارة إلالكتروني على الرابط التاليللمسيد من املعلومات حول تفاصيل الناتج 

www.mdps.gov.qa  وموقع قطر لتبادل املعلومات ، . www.qalm.gov.qa  

 .م8109  مارشمن  30في  8102من عام  رابعالكما صيصدر تقرير الناتج املحلي إلاجمالي الفصلي للربع 
 

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 Press Release on Q4, 2018 GDP will be published on March 31st, 2019. 
 

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

