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September 30
th
2019 سبتمبر 30  2019 ,  

Quarterly Gross Domestic Product by  

Economic Activities 
Second Quarter, 2019 

 حســب للناتج المحلي اإلجمالي الربع سنويةالتقديرات  

 النشــاط االقتصــادي 

 2019 الثانيالربع 
 
 
The Planning and Statistics Authority (PSA) have 

released the preliminary estimates of Gross Domestic 

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

quarter (Q2) of 2019. The estimates have been produced by 

using the data collected through the Quarterly Economic 

Indicator Survey and from other source agencies. The 

estimates for the first quarter of 2019 have been revised with 

the latest available data. 

  

 

واإلحصاء التقديرات األولية للناتج المحلي  جهاز التخطيط أصدر

اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي بكل من األسعار الثابتة واألسعار الجارية 

.وقد تم إعداد هذه التقديرات بناًء على البيانات المتاحة  2019لسنة  ثانيلاللربع 

 للمؤشرات االقتصادية باإلضافة إلى البيانات سنوي من خالل المسح الربع

 مراجعة وقد تمت .الواردة من السجالت اإلدارية ألجهزة وجهات مختلفة

 .المتاحة البيانات أحدث مع 2019 عام من االول بالربع الخاصة التقديرات

 

HIGHLIGHTS 

 
 عناوين رئيسية

• Gross Domestic Product at current prices (Nominal 
GDP) decrease by 3.9% in the second quarter of 2019 
over the second quarter of 2018. 

• Quarterly Gross Domestic Product at constant prices 
(Real GDP, 2013=100) decrease by 1.4% year-on-
year. 

  

 
 سمياال -الجارية باألسعار  اإلجمالي الناتج المحلي نخفضا -  

مقارنة بتقديرات  2019لعام الثاني% خالل  الربع 3.9بنسبة 

 .2018لعام  لثانياالربع المماثل للعام السابق الربع 

 الحقيقي  - األسعار الثابتةبالربعي  اإلجمالي الناتج المحلي نخفضا

)على اساس % 1.4( بنسبة 100=2013االساس) لسنة  -

 .سنوي(
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 باألسعار الثابتة والجارية 2019لعام  ثانيالاالجمالي للربع الناتج المحلي 

GDP at current and constant prices, Q2 2019 
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Second Quarter 2019 

Nominal and Real GDP Estimates 

2019لعام  الثانيالربع تقديرات    

لناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي والحقيقيل  
The quarterly GDP at current prices in Q2 of 2019 is 
estimated at QR 163.45 billion. This represents a decrease of 
3.9% compared to the estimate of Q2 of 2018 placed at QR 
170.14 billion. When compared to previous quarter (Q1 of 
2019) revised estimate of QR 168.14 billion, a decrease of 
2.8% is recorded. 

    163.45بلغت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حوالي  

لعام  ثانيالربع المقارنةً بتقديرات  2019من عام  الثانيمليار ر.ق  في الربع 

،  %3.9 ةبنسب انخفاضيار ر.ق محققاً بذلك لم  164.95البالغة  2018

لعام  الول اوبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق )الربع 

ناتج المحلي لل انخفاضكانت هنالك مليار ر.ق   168.47( والبالغة 2019

 . %2.8اإلجمالي بنسبة 

The quarterly GDP at constant prices (2013=100) in Q2 of 
2019 (QR 200.21 billion) shows a decrease of 1.4% 
compared to the estimate of Q2 of 2018 (QR 203.14 billion). 
However, compared to Q1 of 2019 revised estimate of QR 
202.12 billion a decrease of 0.9% is recorded. 

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

مقارنةً   2019من عام  الثانيفي الربع   (مليار ر.ق  200.21) حوالي

وانخفضت   (مليار ر.ق  203.14) البالغة 2018لعام  لثانيابتقديرات الربع 

و بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع  ،%1.4 نسبة النمو ب

  زيادة هناككان مليار ر.ق   202.12( البالغة 2019لعام  االولالسابق )الربع 

 .%0.9 بنسبة

Mining and Quarrying activities  التعدين واستغالل المحاجر 

The nominal Gross Value Added (GVA) estimate of Mining 
and Quarrying activities is estimated at QR 56.35 billion in 
Q2 2019, which shows a decrease of 9.5% over the 
estimate of Q2 2018 placed at QR 62.25 billion. 
Compared to the previous quarter (Q1 of 2019) revised 
estimate, there has been a decrease of 6.7% in the GVA 

of this sector. 

 ثانيالالربع  بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الجارية لهذا القطاع في 

ت بلغ نخفاضمسجلة بذلك ا ق.ر مليار 56.35 ما قيمته 2019من عام 

والتي بلغت  2018لعام  الثاني %  مقارنةً بتقديرات الربع9.5نسبته 

وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع ،  .مليار ر.ق62.25

% 6.7 نسبته تبلغ انخفاض هنالك كان (2019عام ل االولالسابق )الربع 

 المضافة االجمالية لهذا القطاع.من القيمة 

The real GVA of these activities in Q2 2019 is estimated at 
QR 95.28 billion, which shows a decrease of 1.9% over 
the estimate of Q2 2018 (QR 97.09 billion). However, 
compared to Q1 2019 revised estimate, there has been a 

مليار ر.ق لهذا  95.28كما بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الثابتة  

ومشيرة بذلك إلى انخفاض بلغ قدره  2019 من عام الثانيالقطاع في الربع 
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decrease of 1.7% in the real GVA of this sector. 1.9 97.09والتي بلغت  2018لعام  الثانيالربع  بتقديرات % مقارنة   

مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع 

% في القيمة 1.7 نسبته بلغت انخفاضكان هنالك  2019لعام  االول

 .المضافة االجمالية لهذا القطاع

 

 

Non-Mining and Quarrying activities  غير التعدين واستغالل المحاجر 

The nominal GVA estimate of Non-Mining and Quarrying 
activities is estimated at QR 107.10 billion in Q2 2019, 
which shows a decrease of 0.7% over the estimate of Q2 
2018 (QR 107.90 billion). Compared to the previous 
quarter (Q1 of 2019) revised estimate, a decrease of 0.6% 
has been recorded. 

ألنشطة غير التعدينية و بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الجارية ل 

مليار ر.ق   107.10ما قيمته  2019من عام  الثانيفي الربع المحاجر 

 2018من عام  الثانيات الربع بتقدير مقارنة% 0.7 نسبته بلغت انخفاضب

، وبالمقارنة مع التقديرات التي (مليار ر.ق  107.90) والتي بلغت قيمتها

 انخفاضا( كان هناك 2019لعام  االولتمت مراجعتها للربع السابق )الربع 

 .%0.6تم تسجيله بنسبة 

The real GVA of these activities totaled QR 104.93 billion 
in Q2 2019, which shows a decrease of 1.1% over the 
corresponding quarter in 2018 (QR 106.06 billion). 
However, compared to Q1 2019 revised estimate, the real 
GVA of Non-Mining and Quarrying activities has 
decreased by 0.3%. 

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع  

بما يظهر انخفاضاً مليار ر.ق و   .104ما مجموعه  2019من عام ثاني ال

والتي  2018من عام  ثانيال% مقارنة  بتقديرات الربع  1.1 بلغت نسبته

وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت  ،مليار ر.ق.  106.06بلغت قيمتها 

 هنسبت انخفاض( كان هناك 2019لعام  االولمراجعتها للربع السابق )الربع 

0.3.% 
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Table (1) جدول 

2019 لثانياتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية  للربع   

Estimates Of Quarterly Gross Domestic Product By Economic Activities At Current Prices, Q2, 2019 

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

 النشاط االقتصادي

Percentage change 2019 2018 

Economic Activity Q2, 19/ 
Q2, 18 

Q2, 19/ 
Q1, 19 

Q2** Q1* Q2 

 Agriculture, forestry and Fishing 303 311 298 4.4- 1.9- الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 Mining and Quarrying 62,248 60,411 56,353 6.7- 9.5- التعدين واستغالل المحاجر

 Manufacturing 16,159 13,521 14,203 5.0 12.1- الصناعة التحويلية

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

35.3 66.9 1,979 1,185 1,463 Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

 Construction 24,463 23,582 22,862 3.1- 6.5- التشييد

 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 11,310 12,012 11,467 4.5- 1.4 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 Transportation and storage 6,781 7,375 7,334 0.6- 8.2 النقل والتخزين

 Accommodation and food service activities 1,343 1,246 1,351 8.4 0.5 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 Information and communication 2,288 2,403 2,228 7.3- 2.6- واالتصاالتالمعلومات 

 Financial and insurance activities 12,488 13,998 13,556 3.2- 8.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Real estate activities 10,262 10,060 9,963 1.0- 2.9- األنشطة العقارية

 Professional, scientific and technical activities; Administrative and support 5,626 5,832 5,637 3.3- 0.2 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم ةوالتقنية, أنشطاألنشطة المهنية والعلمية 
service activities 

 Public administration; compulsory social security 11,747 12,324 12,464 1.1 6.1 اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 

 Education 3,468 3,747 3,741 0.2- 7.9 التعليم

 Human health and social work activities 3,718 3,711 3,925 5.8 5.6 األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

 Arts, entertainment and recreation; Other service activities 2,253 2,294 2,355 2.6 4.5 الخدمات األخرىالفنون والترفيه والتسلية  ,أنشطة 

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

4.5 -3.3 1,081 1,118 1,034 Activities of households as employers; undifferentiated goods- and 
services-producing activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 7,003- 7,198- 7,533- 4.7 7.6 الخدمات المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

 Import duties 193 202 191 5.5- 1.2- رسوم االستيراد

 Gross Domestic Product 170,144 168,135 163,454 2.8- 3.9- الناتج المحلي االجمالي

 Mining and Quarrying 62,248 60,411 56,353 6.7- 9.5- التعدين واستغالل المحاجر

 Non-Mining and Quarrying 107,896 107,724 107,101 0.6- 0.7- غير التعدين واستغالل المحاجر

 

 .مراجعة أرقام, **  أولية * أرقام
 على النمو معدل تقريب تم (ii) التقريب بسبب المجموع تساوي لن الجدول أعمدة في الواردة القيم جمع عند(i): مالحظات

 .عشرية قيمة 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 

2019 لثانيا الربع( 100=  2013) 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), 

Q2, 2019 

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

 النشاط االقتصادي

Percentage change 2019 2018 

Economic Activity Q2, 19/ 
Q2, 18 

Q2, 19/ 
Q1, 19 

Q2** Q1* Q2 

 Agriculture, forestry and Fishing 303 312 308 1.2- 1.6 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 Mining and Quarrying 97,088 96,917 95,278 1.7- 1.9- التعدين واستغالل المحاجر

 Manufacturing 22,089 19,916 20,446 2.7 7.4- الصناعة التحويلية

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

28.7 55.6 1,122 721 871 Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply, 
sewerage, waste management and remediation activities 

 Construction 22,232 22,498 21,450 4.7- 3.5- التشييد

 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 10,266 10,875 10,146 6.7- 1.2- تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 Transportation and storage 4,563 5,024 4,871 3.1- 6.7 النقل والتخزين

 Accommodation and food service activities 1,577 1,631 1,747 7.1 10.8 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 Information and communication 2,299 2,445 2,190 10.4- 4.7- المعلومات واالتصاالت

 Financial and insurance activities 13,939 14,220 14,419 1.4 3.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Real estate activities 9,614 9,691 9,727 0.4 1.2 األنشطة العقارية

 Professional, scientific and technical activities; Administrative and support 5,268 5,093 5,227 2.6 0.8- الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم ةوالتقنية, أنشطاألنشطة المهنية والعلمية 
service activities 

 Public administration; compulsory social security 10,838 10,920 11,128 1.9 2.7 اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي 

 Education 3,156 3,226 3,241 0.5 2.7 التعليم

 Human health and social work activities 3,404 3,280 3,487 6.3 2.5 والعمل االجتماعياألنشطة في مجال صحة اإلنسان 

 Arts, entertainment and recreation; Other service activities 2,095 2,078 2,146 3.3 2.5 الفنون والترفيه والتسلية  ,أنشطة الخدمات األخرى

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

1.6 -4.6 925 969 910 Activities of households as employers; undifferentiated goods- and 
services-producing activities of households for own use 

 Financial Services Indirectly Measured (FISIM) 7,543- 7,875- 7,821- 0.7- 3.7 غير مباشرة الخدمات المالية المقاسة بصورة

 Import duties 175 183 169 7.6- 3.7- رسوم االستيراد

 Gross Domestic Product 203,143 202,123 200,205 0.9- 1.4- الناتج المحلي االجمالي

 Mining and Quarrying 97,088 96,917 95,278 1.7- 1.9- التعدين واستغالل المحاجر

 Non-Mining and Quarrying 106,055 105,206 104,927 0.3- 1.1- غير التعدين واستغالل المحاجر
 

 .مراجعة أرقام, **  أولية * أرقام
 على النمو معدل تقريب تم (ii) التقريب بسبب المجموع تساوي لن الجدول أعمدة في الواردة القيم جمع عند(i): مالحظات

 .عشرية قيمة 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 اإلجمالي الربعي يمكنكم زيارة موقع الوزارة اإللكتروني على الرابط التاليللمزيد من املعلومات حول تفاصيل الناتج 
www.psa.gov.qa   

 .م2019  ديسمبرمن  31في  2019من عام  لثالثاللربع  حسب النشاط االقتصادي كما سيصدر تقرير الناتج املحلي اإلجمالي 
 

For more details on Quarterly GDP please refer to the Website: www.psa.gov.qa. 
Next release, 31st December, 2019: Quarterly Gross Domestic Product by Economic Activities, Third Quarter 2019. 

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

