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 التجزئة
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حســ لي اإلجمالي
  يرات مسبقة 

٢ 

لتقديرات األولية للناتج
) للربع الثاني١٠٠=٢

الل المسح اإلقتصادي
  صدرية.

جمالي للربع الثاني من
والربع السابق ال ٢٠

  ٢٠٢٠ربع الثاني
 من الحجر الصحي ا

لعديد من الشركاتاق
بشكل مؤق تھا اليومية

قل والتخزين وتجارة
 فقد أثرت ھذه الجائح

٢٠٢٠لثاني من عام 

ثناء الحجر الصحي،
الي كالعادة، ويتوجه ج

 مة بالتعاون.

ر ٣٠ ٢٠٢٠ سبتم  

للناتج المحل سنوية
تقدي – القتصــادي

٠٢٠ ثانياللربع

البيان الصحفي للصاء
٢٠١٨( الثابتةألسعار

 لما تم جمعه من خال
مختلف الجھات المص

الناتج المحلي اإلجت
١٩الربع الثاني ماثل

 المحلي اإلجمالي للر
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 انخفاض
 ٢٠٢٠ام

لي بنسبة
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 )يار ر.ق
لربع ل جعة
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٥٠٫٢ %
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إلسمي والحقيقي
٢٠
باألسعار الجارية وي
الرمقارنًة بتقديرات  ٢

ذلك ونتج عن )ر ر.ق
لعا ألولالربع ل تھااجع
ناتج المحلي اإلجمالل

باألسعار ةربع سنوي
من عام ثانيالي الربع
ملي ١٦٥٫٣١( البالغة

المراج  مع التقديرات
تم تسج إنخفاض  ھناك

االربع  ھذا القطاع في
ت نسبتهبلغ نخفاضا

٫٩٧( والتي بلغت ٢٠
٠٢٠عام ل ولاأللربع
م% ٤٥٫٣ نسبته تبلغ

مليار ٦٢٫٦٠( ا القطاع

لمحلي اإلجمالي اإل
٢٠ع الثاني لعام

الربع سنو  اإلجمالي
٠٢٠من عام  ثانيالع

يارلم ١٥٨٫١٤( البالغة
مراالتي تم   التقديرات

إنخفاضھنالك  كان 

الر المحلي اإلجمالي
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بنسبة  نخفاضاذلك 
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تعدين واستغالل ال
 تقديرات القيمة المضاف
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المراجعةبالتقديرات ة

وبالمقارنة مع التقد،  
)مليار ر.ق ٥١٫٨٤(

فة االجمالية لھذا القطاع

 تقديرات القيمة المضاف

بلغت تقدي
)١١٦٫٥٩

مرالتي تم 
٦٫٣ ةبنسب

( والبالغة
٢٣٫٤%.

كما بلغت
)٨=١٠٠

مقارنًة بتقد
ونتج عن
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بلغت
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مقارنًة
).ر.ق
 بلغت
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 المحاجر
ت بلغ ض
 ٢٠١٩ام
لتي تم ا ت
ر.ق.)  ١

من  ثانيال
 تهنسبغت
والتي  ٢٠

 مراجعتھا
 )يار ر.ق
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 مع التقديرات للربع الم
فقد شھد النش ر.ق.) ار

للربعلتي تم مراجعتھا 
، فقد تم تسجيل انخفاض)

ألنشطة غير التعدينية و
بانخفاض )مليار ر.ق  ٨
من عا ثانيالربع لل تھا

المقارنة مع التقديرات
٠٠٫٣٣والتي بلغت (

 لھذا القطاع في الربع
بلغ ذلك انخفاضابظھر
٠١٩من عام  ثانيالبع
التي تم التقديراتمع

ملي ١٠١٫٦٥( ت قيمتھا
 .%٨٫٩  الثابتة بنسبة

، وعند مقارنتھا٢٠٢٠
مليا ٦٣٫٤٥( لتي بلغت

المقارنة مع التقديرات
مليار ر.ق.) ٦٤٫١٨ (

  غالل المحاجر

ألفة باألسعار الجارية ل
٨٨٫٢٣( ما قيمته ٢٠٢
لتي تم مراجعتا اتدير
، وبا)مليار ر.ق ١٠
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  .%١٢٫١ه بنسبة

ضافة باألسعار الثابتة
وأظ )مليار ر.ق  ٩٢٫٦
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وبالمقارنة م ).ر ر.ق.

والتي بلغت ٢٠٢٠عام
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للربع السابق الربع عتھا
ً ھناك تم تسجيله إنخفاضا

غت تقديرات القيمة المض
٦٠( ما مجموعه ٢٠٢

% مقارنة  بتقديرات
مليار ١٠١٫٨٦(  قيمتھا
لع ولاألالربع   السابق
القي اً فيانخفض  تسجيل
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بلغت ت
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كان ھن

كما بلغ
٠عام 
٩٫١ %
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تم فقد
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Table (1) جدول
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تم (ii) التقريب بسبب جموع

 تقديرات 
rent Prices, 

  قتصادي

ء ، إمدادات المياه وأنشطة الص

 المحركات والدراجات النارية

دمات اإلدارية وخدمات الدعم

 ماعي

  خرى
نشطة األَسر المعيشية في إنتاج

المج تساوي لن الجدول عمدة

Q2, 2020 
   مليون ر.ق

االقالنشاط 

 جة وصيد األسماك

 ل المحاجر

 لية
ء والغاز والبخار وتكييف الھوا

 تھا

لتجزئة؛ إصالح المركبات ذات

 

 إلقامة والطعام

 صاالت

 وأنشطة التأمين

 ة

الخد ةوالتقنية، أنشط والعلمية

 لضمان االجتماعي االلزامي

ل صحة اإلنسان والعمل االجتم

 والتسلية  ،أنشطة الخدمات األ
معيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأن

 ميَّزة الستعمالھا الخاص
 المقاسة بصورة غير مباشرة

 

  االجمالي

  الل المحاجر
  ستغالل المحاجر

  .مراجعة أرقام ** 
أع في الواردة القيم جمع عند
  .عشرية مة

  

وحدة الجدول 

الزراعة والحراج

التعدين واستغالل

الصناعة التحويلي
إمدادات الكھرباء
النفايات ومعالجت

  التشييد

تجارة الجملة وال

النقل والتخزين

أنشطة خدمات اإل

المعلومات واالتص

األنشطة المالية و

األنشطة العقارية

األنشطة المھنية

اإلدارة العامة وال

  التعليم

األنشطة في مجال

الفنون والترفيه
أنشطة األَسر الم
وخدمات غير مم
الخدمات المالية

رسوم االستيراد

الناتج المحلي ا
التعدين واستغال
غير التعدين وا

، أولية أرقام* 
ع(i): مالحظات

قيم أقرب أساس
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Table (2) جدول
ال باألسعار تصادي

 Economic A
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 لضمان االجتماعي االلزامي

ل صحة اإلنسان والعمل االجتم
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الجملة والتجارة 

النقل والتخزين

اإلأنشطة خدمات 

المعلومات واالتص

األنشطة المالية و

األنشطة العقارية

األنشطة المھنية

اإلدارة العامة وال

 التعليم

األنشطة في مجال

الفنون والترفيه
أنشطة األَسر الم
وخدمات غير مم
الخدمات المالية

رسوم االستيراد

الناتج المحلي ا
التعدين واستغال
غير التعدين وا

، أولية * أرقام
ع(i): مالحظات

قيم أقرب أساس



 
 

 

  www.psa كما ي   a.gov.qa التا

 .م٢٠٢٠

F
Next release,

ى الرابط روني ع

ر ٣١ ي ٢  ديسم

For more detail
, 31st Decembe

  ربع سنوية المتقدمة
Press Release Q

رالجهاز وقع اإللك

٢٠٢٠من عام  لث

s on Quarterly 
er 2020: Quarte

   
الوطنية الرار نشرة الحسابات

Qatar Quarterly National A
  

9 

 

 
 
 

 يمكنكم زيارة مو

الثالللربع   سنوية
 

GDP please re
erly National A

البيان الصحفي إلصدا
Accounts Bulletin 

ي ي الرب ي اإلجما

 الوطنية الربع س

efer to the Web
Accounts Bulleti

ي صيل الناتج املح

نشرة الحسابات

bsite: www.psa
in of the Third Q

لومات حول تفاص

صدر تس

a.gov.qa. 
Quarter 2020.

للمزيد من املعل

  


