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النشــاط االقتصــادي
2020 الربع األول

First Quarter, 2020

أصدر جهاز التخطيط واإلحصاء التقديرات األولية للناتج المحلي
اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي بكل من األسعار الثابتة واألسعار الجارية
وقد تم إعداد هذه التقديرات بنا ًء على البيانات المتاحة. 2020 للربع األول لسنة

The Planning and Statistics Authority (PSA) have
released the preliminary estimates of Gross Domestic
Product (GDP) at current and constant prices for the first
quarter (Q1) of 2020. The estimates have been produced with
data collected through the Quarterly Economic Indicator
Survey and from other source agencies.
In this opportunity, GDP estimates for the last 12
quarters have been revised after applying the results of the
annual economic survey for 2017 and 2018 into GDP
estimates. At the same time, the base year for constant GDP
estimates has been changed from 2013 to 2018.
This press release presents the estimates of GDP for
the first quarter of 2020 and compares it with the GDP
estimates for the first quarter of 2019 and the fourth quarter
of 2019.
The revised estimates of GDP for the last 12 quarters
as well as the new base year structure will be soon published
in a separate document.

من خالل المسح الربع سنوي للمؤشرات االقتصادية باإلضافة إلى البيانات
.الواردة من السجالت اإلدارية ألجهزة وجهات مختلفة
 و2017 وقد تم مراجعة تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي السنوية لعام
 وفي نفس الوقت تم تغيير سنة األساس الجديدة حيث تم تغييرها من2018 عام
 وإنتهزنا هذه الفرصة للقيام بمراجعة البيانات الربعية لإلثنى،2018  إلى2013
.عشر ربع المنصرفين
يوفر البيان الصحفي هذا تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي للربع (األول
 والربع السابق2019 ) ومقارنته بالربع المماثل األول لعام2020 من عام
.)2019 (الربع الرابع
بيانات التقديرات التي تم مراجعتها للناتج المحلي اإلجمالي لإلثنى عشر
ربع المنصرفين و هيكل سنة األساس الجديدة سيتم نشرها من خالل مستند
.ًمنفصل قريبا
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HIGHLIGHTS

عناوين رئيسية
•

•
•

•

• Gross Domestic Product at current prices (Nominal
GDP) decrease by 5.5% in the first quarter of 2020 over
the first quarter of 2019.
• Gross Domestic Product at constant prices (Real GDP,
2018=100) increase by 0.9% in the first quarter of 2020,
year on year.
• Gross Value Added at constant 2018 prices for Mining
and Quarrying activities remain virtually unchanged in
the first quarter of 2020 compared to the same quarter
in 2019.
• Gross Value Added at constant 2018 prices for Non
Mining and Quarrying activities increase by 1.4% in the
first quarter of 2020, year on year.

انخفض الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  -االسمي  -بنسبة
 %5.5خالل الربع األول لعام  2020مقارنة بتقديرات الربع المماثل
للعام السابق الربع األول لعام .2019
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي الربعي باألسعار الثابتة  -الحقيقي  -لسنة
االساس( )100=2018بنسبة ( %0.9على اساس سنوي).
لم تشهد أنشطة التعدين واستغالل المحاجر تغييرا ً واضحا َ في إجمالي قيمتها
المضافة باألسعار الثابتة لسنة األساس ( ً)100=2018خالل الربع األول
من عام  2020مقارنة بالربع المماثل له في عام ( 2019على أساس
ربعي).
إرتفع إجمالي القيمة المضافة باألسعار الثابتة – الحقيقي -لسنة األساس
( )100=2018لألنشطة غير التعدينية بنسبة  %1.4في الربع األول من
عام ( 2020على أساس سنوي).

الناتج المحلي االجمالي للربع األول لعام  2020باألسعار الجارية والثابتة()100=2018
GDP at current and constant prices (2018=100), Q1 2020
(مليار لاير قطري)

)(in billion QR

Q1 -2020
الربع األول 2020

167.33

Q1 -2019
الربع األول 2019

200

153.77
150

0.9%

100
165.90

-5.5%

162.71
50
0

GDP at current prices

GDP at constant prices
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الناتج المحلي االجمالي الربعي باألسعار الثابتة (اسعار  )2013الربع األول  2020مقابل الربع األول 2019
GDP at constant 2018 prices, Q1 2020 against Q1 2019
(مليار لاير قطري)

)(in billion QR

Q1 -2020
الربع األول 2020

167.33

Q1 -2019
الربع األول 2019

200

150

0.9%

103.15
100
165.90

64.18

1.4%
101.72

0.0%

50
64.18
0

Gross Domestic Product
الناتج المحلي االجمالي

Non Mining and quarrying
غير التعدين وإستغالل المحاجر
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البيان الصحفي إلصدار نشرة الحسابات الوطنية الربع سنوية
Press Release Qatar Quarterly National Accounts Bulletin

تقديرات الربع األول لعام 2020

First Quarter 2020

للناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي والحقيقي

Nominal and Real GDP Estimates

بلغت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربع سنوي باألسعار الجارية حوالي
 153.77مليار ر.ق في الربع األول من عام  2020مقارنةً بتقديرات الربع

The quarterly GDP at current prices in Q1 of 2020 is
estimated at QR 153.77 billion. This represents a decrease

األول المراجعة لعام  2019البالغة  162.71مليار ر.ق ونتج عن ذلك انخفاض

of 5.5% compared to the revised estimate of Q1 of 2019

بنسبة  ، %5.5وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة (للربع الرابع لعام )2019

placed at QR 162.71 billion. When compared to previous

والبالغة  159.65مليار ر.ق كان هنالك إنخفاض للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة

quarter (Q4 of 2019) revised estimate of QR 159.65 billion, a
decrease of 3.7% is recorded.

.%3.7

كما بلغت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربع سنوي باألسعار الثابتة
( )2018=100حوالي ( 167.33مليار ر.ق) في الربع األول من عام 2020

increase of 0.9% in Q1 of 2020 (QR 167.33 billion) compared

مقارنةً بتقديرات الربع األول المراجعة لعام  2019البالغة ( 165.90مليار

to the revised estimate of Q1 of 2019 (QR 165.90 billion).

ر.ق) ونتج عن ذلك ارتفاع بمقدار  ،%0.9و بالمقارنة مع التقديرات المراجعة

However, compared to Q4 of 2019 revised estimate (QR

(للربع الرابع لعام  )2019البالغة  169.64مليار ر.ق كان هناك إنخفاض تم

169.64 billion) a decrease of 1.4% is recorded.

The quarterly GDP at constant prices (2018=100) shows an

تسجيله بنسبة .%1.4
Mining and Quarrying Activities

نشاط التعدين واستغالل المحاجر
بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الجارية لهذا القطاع في الربع األول
من عام  51.84 2020مليار ر.ق مسجلة بذلك انخفاض بلغت نسبته

and Quarrying activities is estimated at QR 51.84 billion in

 %15.5مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع األول لعام  2019والتي بلغت

Q1 2020, which shows a decrease of 15.5% over the

 61.37مليار ر.ق ، .وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع

revised estimate of Q1 2019 placed at QR 61.37 billion.

لعام  )2019كان هنالك إنخفاض بلغت نسبته  %5.4من القيمة المضافة

Compared to the previous quarter (Q4 of 2019) revised

The nominal Gross Value Added (GVA) estimate of Mining

االجمالية لهذا القطاع.
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estimate, there has been a decrease of 5.4% in the GVA
of this sector.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الثابتة  64.18مليار ر.ق لهذا

The real GVA of these activities is estimated at QR 64.18

القطاع في الربع األول من عام  2020ولم يكون له أي أثر واضح مقارنة

billion in Q1 2020, virtually unchanged compared to the

بتقديرات الربع األول لعام  2019والتي بلغت ( 64.18مليار ر.ق).

revised estimate of Q1 2019 (QR 64.18 billion). Compared

وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق الربع الرابع لعام  2019كان هنالك

to Q4 2019 revised estimate, an increase of 2.9% in the
real GVA of this sector is also recorded.

نمو بلغت نسبته  %2.9في القيمة المضافة االجمالية لهذا القطاع.

Non-Mining and Quarrying Activities

أنشطة غير التعدين واستغالل المحاجر
بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الجارية لألنشطة غير التعدينية و
المحاجر في الربع األول من عام  2020ما قيمته  101.93مليار ر.ق

activities is estimated at QR 101.93 billion in Q1 2020,

بإرتفاع بلغت نسبته  %0.6مقارنة بتقديرات المراجعة الربع األول من عام

which shows an increase of 0.6% over the revised

 2019والتي بلغت قيمتها ( 101.34مليار ر.ق) ،وبالمقارنة مع التقديرات

estimate of Q1 2019 (QR 101.34 billion). Compared to the

المراجعة للربع السابق (الربع الرابع لعام  )2019كان هناك إنخفاضا ً تم

previous quarter (Q4 of 2019) revised estimate, a

The nominal GVA estimate of Non-Mining and Quarrying

decrease of 2.8% has been recorded.

تسجيله بنسبة .%2.8
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة باألسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع
األول من عام  2020ما مجموعه  103.15مليار ر.ق وأظهر ذلك ارتفاعا

in Q1 2020, which shows an increase of 1.4% over the

بلغت نسبته  % 1.4مقارنة بتقديرات المراجعة الربع األول من عام 2019

revised estimate of the corresponding quarter Q1 2019

والتي بلغت قيمتها  101.72مليار ر.ق ، .وبالمقارنة مع الربع السابق الذي

(QR 101.72 billion). However, compared to Q4 2019

تم مراجعته (الربع الرابع لعام  )2019انخفضت القيمة المضافة باألسعار

revised estimate, the real GVA of Non-Mining and

The real GVA of these activities totaled QR 103.15 billion

Quarrying activities has decreased by 3.8%.

الثابتة بمقدار .%3.8
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Table (1) جدول

2020 تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية للربع األول
Estimates of Quarterly Gross Domestic Product by Economic Activities at Current Prices, Q1, 2020
ق.وحدة الجدول مليون ر

Values in Million Q.R.

2019
Economic Activity
Agriculture, forestry and Fishing
Mining and Quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply,
sewerage, waste management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Accommodation and food service activities
Information and communication
Financial and insurance activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical activities; Administrative and support
service activities

2020

Percentage change
Q1, 20/
Q4, 19

Q1**

Q4**

Q1*

384
61,368
12,021

361
54,808
12,418

393
51,839
10,994

8.8
-5.4
-11.5

Q1, 20/
Q1, 19

2.3
-15.5
-8.5

1,154

1,566

1,487

-5.0

28.8

20,432
11,500
6,966
1,241
2,343
13,170
10,171

19,459
13,915
6,999
1,649
2,153
13,870
10,675

20,720
11,338
6,945
1,320
2,281
14,194
9,673

6.5
-18.5
-0.8
-19.9
5.9
2.3
-9.4

1.4
-1.4
-0.3
6.4
-2.6
7.8
-4.9

النشاط االقتصادي
الزراعة والحراجة وصيد األسماك
التعدين واستغالل المحاجر
الصناعة التحويلية
 إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة, إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
النفايات ومعالجتها
التشييد
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
النقل والتخزين
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
المعلومات واالتصاالت
األنشطة المالية وأنشطة التأمين
األنشطة العقارية

5,475

5,167

5,332

3.2

-2.6

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

12,748
2,917
3,395
2,139

13,044
2,889
3,529
2,193

13,939
3,107
3,689
2,265

6.9
7.6
4.5
3.3

9.3
6.5
8.7
5.9

اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي

1,118

1,094

1,127

3.1

0.9

-6,793
959

-6,973
835

-7,721
843

10.7
1.0

13.7
-12.1

الخدمات المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Gross Domestic Product

162,706

159,649

153,766

-3.7

-5.5

الناتج المحلي االجمالي

Mining and Quarrying

61,368
101,339

54,808
104,841

51,839
101,927

-5.4
-2.8

-15.5
0.6

التعدين واستغالل المحاجر

Public administration; compulsory social security
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation; Other service activities
Activities of households as employers; undifferentiated goods- and
services-producing activities of households for own use
Financial Services Indirectly Measured (FISIM)
Import duties

Non-Mining and Quarrying

* 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.

التعليم
األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
أنشطة الخدمات األخرى, الفنون والترفيه والتسلية
أنشطة األُسَر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األُسَر المعيشية في إنتاج سلع
وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص
رسوم االستيراد

غير التعدين واستغالل المحاجر

. ** أرقام مراجعة, * أرقام أولية
( تم تقريب معدل النمو علىii)  عند جمع القيم الواردة في أعمدة الجدول لن تساوي المجموع بسبب التقريب:(i)مالحظات
.أساس أقرب قيمة عشرية
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Table (2) جدول

2020 ) الربع األول100 = 2018( تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الربعي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لسنة األساس

Estimates of Quarterly Gross Domestic Product by Economic Activities at Constant Prices (2018=100),
Q1, 2020
ق.وحدة الجدول مليون ر

Values in Million Q.R.

2019
Economic Activity
Agriculture, forestry and Fishing
Mining and Quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning supply; Water supply,
sewerage, waste management and remediation activities
Construction
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Accommodation and food service activities
Information and communication
Financial and insurance activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical activities; Administrative and support
service activities

2020

Percentage change
Q1, 20/
Q4, 19

Q1**

Q4**

Q1*

391
64,178
12,893

364
62,399
13,781

394
64,178
12,664

8.1
2.9
-8.1

Q1, 20/
Q1, 19

0.6
0.0
-1.8

1,142

1,661

1,437

-13.5

25.8

20,969
11,524
7,120
1,323
2,491
11,988
10,432

20,514
13,778
7,085
1,619
2,328
13,750
11,293

21,079
11,287
7,089
1,280
2,473
13,020
10,371

2.8
-18.1
0.1
-20.9
6.3
-5.3
-8.2

0.5
-2.1
-0.4
-3.2
-0.7
8.6
-0.6

النشاط االقتصادي
الزراعة والحراجة وصيد األسماك
التعدين واستغالل المحاجر
الصناعة التحويلية
 إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة, إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
النفايات ومعالجتها
التشييد
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
النقل والتخزين
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
المعلومات واالتصاالت
األنشطة المالية وأنشطة التأمين
األنشطة العقارية

5,512

5,160

5,358

3.8

-2.8

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم,األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

12,480
2,828
3,331
2,103

12,783
2,796
3,463
2,168

13,572
2,992
3,583
2,231

6.2
7.0
3.5
2.9

8.7
5.8
7.6
6.1

اإلدارة العامة والضمان االجتماعي االلزامي

1,095

1,065

1,102

3.4

0.6

-6,866
961

-7,192
827

-7,618
839

5.9
1.5

10.9
-12.7

الخدمات المالية المقاسة بصورة غير مباشرة

Gross Domestic Product

165,896

169,640

167,332

-1.4

0.9

الناتج المحلي االجمالي

Mining and Quarrying

64,178
101,717

62,399
107,241

64,178
103,153

2.9
-3.8

0.0
1.4

التعدين واستغالل المحاجر

Public administration; compulsory social security
Education
Human health and social work activities
Arts, entertainment and recreation; Other service activities
Activities of households as employers; undifferentiated goods- and
services-producing activities of households for own use
Financial Services Indirectly Measured (FISIM)
Import duties

Non-Mining and Quarrying

التعليم
األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
أنشطة الخدمات األخرى, الفنون والترفيه والتسلية
أنشطة األُسَر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األُسَر المعيشية في إنتاج سلع
وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص
رسوم االستيراد

غير التعدين واستغالل المحاجر

. ** أرقام مراجعة, * أرقام أولية
( تم تقريب معدل النمو علىii)  عند جمع القيم الواردة في أعمدة الجدول لن تساوي المجموع بسبب التقريب:(i)مالحظات
.أساس أقرب قيمة عشرية

* 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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للمزيد من املعلومات حول تفاصيل الناتج املحلي اإلجمالي الربعي يمكنكم زيارة موقع الجهاز اإللكتروني على الرابط التالي
كما ستصدر نشرة الحسابات الوطنية الربع سنوية للربع الثاني من عام  2020في  30سبتمبر 2020م.

www.psa.gov.qa

For more details on Quarterly GDP please refer to the Website: www.psa.gov.qa.
Next release, 30th September, 2020: Quarterly National Accounts Bulletin of the Second Quarter 2020.
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