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BANKS, INSURANCE 
AND BUSINESS SERVICES 





BANKS, INSURANCE, ANDإحصاءات البنوك والتأمين

BUSINESS SERVICES STATISTICSوخدمات األعمال

يغطي هذا الفصل أنشطة البنوك وشركات التأمين 

وخدمات األعمال ويعبر عن البيانات التي توضح 

الموجودات والمطلوبات الواردة في الحسابات المالية 

لمصرف قطر المركزي ، تشير هذه  البيانات الى حجم 

النقد المتداول واألرصدة الموجودة لدى البنوك القطرية 

والفروع اإلقليمية للبنوك األجنبية العاملة داخل حدود 

.دولة قطر 

This chapter covers the activities of banks,

insurance companies, and business services. It

presents data on assets and liabilities of Qatar

Central Bank . This data indicates currency in

circulation and balances of Qatari banks and

regional branches of foreign banks operating in

Qatar.

ويحوى الفصل أيضا على مؤشرات احصائية تعكس 

التسهيالت االئتمانية وارصدة الودائع بالعمالت االجنبية 

والمحلية لكل من القطاعات الحكومي والخاص والمختلط 

.واجمالي الموجودات والمطلوبات لكافة البنوك 

The chapter also includes indicators reflecting

credit facilities, balances of foreign and local

currencies for each of the government, private,

and mixed sectors as well as total assets and

liabilities of banks.

وتغطي االستمارة االحصائية التي أعدتها وزارة التخطيط 

التنموي واإلحصاء خصيصاً لجمع البيانات السنوية عن 

نشاط التأمين في الدولة وأهمها أنواع التأمين واجمالي 

.األقساط والتعويضات المدفوعة 

Data on insurance activity is collecled annually via

a special questionnaire prepared by the Ministry

of Development Planning and Statistics, covering

information about types of insurance policies,

premiums and claims paid.

ويتضمن هذا الفصل أهم البيانات التي تتعلق بأنشطة 

قطاع خدمات االعمال والتي تعكس عدد المنشآت 

االقتصادية ، عدد المشتغلين وتعويضات العاملين لكل 

نشاط كما يعبر عن أهم مؤشرات هذا القطاع كاالنتـاج 

االجمالي واالسـتهالك الوسيط والقيمة المضافة االجمالية 

.والصافية لكل نشاط على حده 

The chapter also includes data on business

services activities, showing number of

establishments, employment, compensations of

employees, gross output, intermediate

consumption, gross value added and net value

added.

:   Data Sources:مصادر البيانات 

.Qatar Central Bank - 1   .مصرف قطر المركزي  - 1   

.The Commercial Banks- 2   .البنوك التجارية - 2   

.Insurance Companies - 3   .شركات التأمين  - 3   

.Business Services Establishments - 4   .شركات خدمات األعمال  - 4   

Doha Securities Market - 5   .سوق الدوحة لألوراق المالية - 5   





 
 

البنوك إحصاءات -أ   
 

A - BANKS STATISTICS 
 





TABLE (78) (Unit : Million Q.R)(مليون لاير قطري: الوحدة ) (78)جدول 

2062.02279.02432.52189.02150.1

87155.027168.782967.585154.3105203.9

22451.129765.533354.364166.347699.2

3239.65050.340297.359204.855863.4

85.985.685.785.9291.1

1508.31505.91508.11524.11434.4

535.8616.3591.5670.0843.7

117037.766471.3161236.9212994.4213485.8

7974.39092.310975.712340.414075.8

668.413914.016983.352805.034632.7

12092.912167.112295.712444.530603.7

14611.016433.021060.725464.328541.2

3220.93296.14033.33382.02175.7

69223.35660.413518.76234.011592.2

9246.95908.382369.5100324.291927.2

117037.766471.2161236.9212994.4213548.5

2011

الذهب

                                                               Year 

  Particulars 

الحسابات المالية لمصرف قطر المركزي

FINANCIAL STATEMENT OF QATAR CENTRAL BANK

2010 - 2014

2010 - 2014

2012
                                                   السنة

  البيان

Gold

Assets :

20132014

BANKS STATISTICS

إحصاءات البنوك

Balances with foreign banksأرصدة لدى البنوك االجنبية

Foreign securitiesسندات وأذونات خزينة أجنبية

  Totalالمجموع

مطلوبات أخرى

Deposits of local banksودائع البنوك المحلية

Other liabilities

Required reserveاالحتياطي االلزامي

Revaluation account

رأس المال واالحتياطي

موجودات أخرى

حساب اعادة التقييم

Capital and reserves

Currency issued

Total  

Due to Government مستحقات الحكومة

2010

النقد المصدر

IMF Reserve Position

Other assets

حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي

Liabilities : :المطلوبات 

المجموع

Balances with local banksأرصدة لدى البنوك المحلية

SDR holdingودائع حقوق السحب الخاصة

:الموجودات 



TABLE (79) (Unit : Million Q.R)(مليون لاير قطري: الوحدة ) (79)جدول 

1Q.R5Q.R10Q.R50Q.R100Q.R500Q.R
المجموع
Total

20.671.979.6158.8365.4937.66340.37953.77974.3

23.579.287.0171.0411.21042.77277.69068.79092.3

26.189.0106.0202.0461.01144.08948.010950.010976.1

30.093.0117.0222.0524.01234.010120.012310.012340.0

33.7100.0133.0248.0600.01394.011567.014042.014075.7

31/12/2011

 2010/12/31

 2011/12/31

 2014/12/3131/21/2014

 2012/12/3131/12/2012

 2013/12/3131/12/2013

31/12/2010

النقد المتداول

End of period
المسكوكات

Coins

2010- 2014

2010 -2014

المجموع

العام
G.Total

Notesاألوراق النقدية  

CURRENCY IN CIRCULATION

نهاية القترة

إحصاءات البنوك

BANKS STATISTICS



TABLE (80) (Unit : Million Q.R)(مليون لاير قطري: الوحدة ) (80)جدول 

توفير وألجل
Saving & Time

تحت الطلب
Demand

عمالت اجنبية
Foreign 

Currency

المجموع
Total

2010/12/3172071.229680.8101752.0137392.951793.115,849.5   205035.5306787.531/12/2010

2011/12/31125875.619835.2145710.8131942.261926.224033.2217901.6363612.4

2012/12/31180729.140729.1221458.2142011.269010.725,585.5   236607.4458065.631/12/2012

2013/12/31230130.933579.5263710.4161526.983303.139843.4284673.4548383.8

2014/12/31228136.248119.1276255.3177305.097474.750039.2324818.9601074.2

.At the end of year (1)في نهاية السنة (1)

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2011

ودائع القطاع العام
Public Sector 

Deposits

 ودائع غير 

المقيمين
Non Resident 

Deposits

المجموع
Total

المجموع الكلى
G.Total

الودائع 
(1)

لدى البنوك التجارية 

2010 - 2014
DEPOSITS

 (1)
 AT COMMERCIAL BANKS

2010 - 2014

                                البيان

 السنة

                         Particulars

  Year  

القطاع الخاص 
Private  Sector

BANKS STATISTICS

إحصاءات البنوك



TABLE (81) (Unit : Million Q.R)(مليون لاير قطري: الوحدة ) (81)جدول 

103058.0149170.4218553.4239744.9233563.9

24875.226855.333238.235951.548154.4

6648.26534.08664.79768.910856.8

18410.616219.916546.423331.430367.4

51041.876220.485561.585388.295142.3

56735.167975.371046.480239.599121.7

29541.129709.035734.451869.962082.3

3610.04010.97540.76780.87241.7

293920.0376695.2476885.7533075.1586530.5

. At the end of the year (1).في نهاية السنة  (1)

Services

Public Sector

                                           Year

  Economic Activity  

Real Estate

20102011

                                             السنة

  النشاط االقتصادي

االئتمان 
(1)

المصرفي المحلى حسب النشاط االقتصادي 

2010 - 2014

LOCAL BANKS CREDIT
 (1)

 BY ECONOMIC ACTIVITY

2010 - 2014

201220132014

BANKS STATISTICS

إحصاءات البنوك

Total Local Credit  

القطاع العام

األستهالك

المقاولون

التجارة

Consumption

العقارات

Contractors

Industry

Trade

مجموع االئتمان المحلى

أخرى

الصناعة

الخدمات

Others



TABLE (82) (Unit : Million Q.R)(مليون لاير قطري: الوحدة ) (82)جدول 

6094.97013.28161.49204.610322.3

62241.974833.882777.896726.7113934.1

166994.8168866.4180693.8208225.5223437.4

29384.259252.4109420.2141558.1156331.3

19154.254738.661428.0121099.193885.0

68336.881847.090939.2105931.3124256.4

264715.8309965.8381053.2455714.9504025.1

283870.0364704.4442481.2576814.0597910.1

2M1 =1 + 2 + 1 = 1ن

6M2 =3 + 4 + 6 + 4 + 3 = 2ن

7M3 = 5 + 7 + 5 = 3ن

  7 - Money Supply (M2)

  8 - Money Supply (M3)

MONEY SUPPLY AND LOCAL LIQUIDITY IN QATAR

2010- 2014

2010 - 2014

(2ن)عرض النقد  - 7  

(3ن)عرض النقد  - 8  

ودائع توفير وألجل - 3  

ودائع تحت الطلب - 2  

ودائع بالعمالت األجنبية - 4  

  3 - Time and Savings Deposits

  4 - Deposits in Foreign Currency

  5 - Government Deposits :

                                           السنة

  البيان

النقدالمتداول - 1  

:ودائع حكومية  - 5  

(1ن)عرض النقد  - 6  

  1 - Currency Issued

  2 - Demand Deposits

  6 - Money Supply (M1)

2012 20102011
                                                Year 

  Particulars 

عرض النقد والسيولة المحلية في دولة قطر

20132014

BANKS STATISTICS

إحصاءات البنوك



TABLE (83) ( Unit : Million Q.R)(مليون لاير قطري: الوحدة ) (83)جدول 

201085457.991124.827999.1293920.056174.74082.38723.4567482.2277106.723419.93413.2115.0139309.362793.17315.854009.2567482.22010

201123881.2119439.438656.4376695.2121567.24196.69864.5694300.5343777.232246.44910.37541.3161532.087744.68162.048386.7694300.52011

201237078.3128484.627433.9476885.7133936.13885.98928.8816633.3417336.522926.02170.41113.9224547.4102458.18038.138042.9816633.32012

201334523.9163312.416777.6533075.1146892.23913.911576.4910071.5514804.315471.04600.41289.6208689.9110931.29929.444355.7910071.52013

201443615.6196511.537151.9586530.5125447.44843.710668.91004769.5552955.134672.46675.23416.0227394.0118081.09925.451650.41004769.52014

BANKS STATISTICS

إحصاءات البنوك

                البيان

 السنة

مطلوبات أخرى
Other 

Liabilities

 الموجودات

األجنبية
Foreign 

Assets

المجموع
Total

االحتياطات
Reserves

 أوراق مالية

مدينة
Debt 

Securities

 االستثمارات

المحلية
Domestic 

Investments

ودائع المقيمين
Resident 

Deposits

 أرصدة للبنوك

فى قطر
Due to 

Bankes in 

Qatar

 أرصدة

 مصرف قطر

المركزى
Due to QCB

الميزانية الموحدة للبنوك التجارية

2010 - 2014

CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF COMMERCIAL BANKS

مخصصات 
Provision

2010 - 2014

Liabilitiesالمطلوبات Assetsالموجودات 
         Particulars

  Year  

 أرصدة لدى

البنوك في قطر
Balance with 

Qatari Banks

المجموع
Total

 المطلوبات

األجنبية
Foreign 

Liabilities

 حسابات رأس

المال
Capital 

Accounts

 الموجودات

األخرى
Other Assets

 الموجودات

الثابتة
Fixed Assets

 ااالئتمان

المحلى
Domestic

 Credit



TABLE (84) (Unit : 000. Q.R)(ألف لاير قطري: الوحدة )  (84)جدول  

المجموعأخرىأوروبيةعربيةقطرية

QatariArabicEuropeanOtherTotal

304002724965994855686325631445695

85240189854533791164168672770

23613130756484332377310

5452209209347519168154306196154

296897766074019785097070331346389

9101357283194462100397

228561579366138450199792523410

19529015738035267

239615785094157382204412659074

272936195223078211275026228687315

6348098513106461213655181

266588105137948104814904928032134

377218899306185084151144071692

228866224144886253973393523960442

خدمية - 2

A- Gross Outputاالنتاج اإلحمالي- أ 

2014

2014

VALUE OF GROSS OUTPUT & VALUE ADDED FOR BANKS ACTIVITY BY NATIONALITY OF BANK

Item البيان

Nationalityالجنسية 

Total

سلعية - 1

(و- هـ )فائض التشغيل - ز 

F- Cost of Employees

G- Operating Surplus (E-F)

D- Depreciation

تكاليف العمالة- و 

E- Net Value Added (C-D)

اإلهتالك- د 

(د- ج )القيمة المضافة الصافية - هـ 

Interest Received -1الفوائد المحصلة - 1

2- Interest Paid

3- Revenue of Bonds

(ب- أ )القيمة المضافة اإلجمالية - ج 

(3 + 2 + 1)المجموع 

قيمة اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة لنشاط البنوك حسب جنسية البنك

C- Gross Value Added (A-B)

B- Cost of Production

1- Goods

Comission Paid -3العموالت المدفوعة - 3

Total

الفوائد المدفوعة - 2

إيرادات أوراق مالية - 3

مستلزمات اإلنتاج- ب 

اإليرادات األخرى - 4

(4 + 3 + 2 - 1)المجموع 

4- Other Revenues

2- Services





 
 

إحصاءات التأمين -ب   
 

B - INSURANCE STATISTICS 





قيمة األقساط المصدرة حسب النوع

VALUE OF WRITTEN PREMIUMS BY TYPE

TABLE (85) (Unit : 000 Q.R)(الف لاير قطري: الوحدة ) (85)جدول 

69313537771471521217144243500485

77215741580176550922082644161731

868938591148155215222945255306763

1656422568265179566030093297029676

22759811187463215353438810399498017

المجموع
Total

                               Type

 Year  

2010 - 2014

اخرى
Other

                 النوع

  السنة

السرقة/الحريق
Fire/Theft

النقل
Cargo

السيارات
Cars

2010 - 2014

2010

2011

2014

2012

2013

2010

2011

2014

2012

2013



قيمة تعويضات التأمين المدفوعة حسب النوع

VALUE OF PAID CLAIMS BY TYPE

TABLE (86) (Unit : 000 Q.R)(الف لاير قطري: الوحدة ) (86)جدول 

466321647332539998343001619353

54905016962642274216664852807903

55001814087859025917068302987985

1656422568265179566030093297029676

83195625227990934030726265066201

2010 - 2014

2010 - 2014

                 النوع

  السنة

السيارات
Cars

المجموع
Total

السرقة/الحريق
Fire/Theft

النقل
Cargo

اخرى
Other

2010

2011

2010

2011

                              Type

 Year  

2014 2014

20122012

20132013



التوزيع النسبي لقيمة تعويضات التأمين المدفوعة حسب نوع التأمين

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF PAID CLAIMS BY TYPE OF INSURNCE
2014

2014

Graph (24) شكل

 السيارات
Cars 
16% 

 النقل
Cargo 

5% 

 السرقة/الحريق
Fire/Theft 

18% 

 اخرى
Other 
61% 



عدد وثائق التأمين المصدرة حسب النوع

NUMBER OF ISSUED INSURANCE POLICIES BY TYPE

TABLE(87)(87)جدول 

43155834391710638362511417

61944845111919345301719053

59386832029879173152707840

861381438631447448528968246

9705543410811969718261088457

السيارات
Cars

2010 - 2014

2010 - 2014

                 النوع

  السنة

                                Type

 Year  

اخرى
Other

السرقة/الحريق
Fire/Theft

المجموع
Total

النقل
Cargo

2011

2012

2014

2010

2011

2012

2014

2010

20132013



عدد وثائق التأمين المصدرة حسب النوع

NUMBER OF ISSUED INSURANCE POLICIES BY TYPE
2014

2014

Graph (25) شكل

970554 

34108 
11969 

71826 

 السيارات
Cars 

 النقل
Cargo 

 السرقة/الحريق
Fire/Theft 

 اخرى
Other 



قيمة اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة لنشاط التأمين حسب جنسية شركة التأمين

TABLE (88) (Unit : 000. Q.R)(ألف لاير قطري: الوحدة )  (88)جدول  

المجموعأخرىعربيةقطرية

QatariArabicOtherTotal

58601804109131360986407191

2718104231965187872968856

47598258378699490518

605323906292

302839-2835737437311919

37367384694142154

3358639217227895143665380

1149632818412008

275270964710290295207

8732891636729146918802

116005526342396201226017

2198584190885498942439363

43673243418146288

2154911188451497132393075

326209193594848350416

1828702169092448652042659G- Operating surplus (E-F)

3- Comission paid

Total

C- Gross value added (A-B)

D- Depreciation

E- Net value added (C-D)

F- Cost of employees

(و- هـ )فائض التشغيل - ز 

Nationalityالجنسية 

إيرادات أخرى - 6

الدخل من إستثمار اإلحتياطي - 4

(3 + 2 + 1)المجموع -ب

(ب- أ )القيمة المضافة اإلجمالية - ج 

مستلزمات اإلنتاج- ب 

العموالت المدفوعة - 3

(6+5-4+3+2-1 )المجموع-أ

اإلهتالك- د 

(د- ج )القيمة المضافة الصافية - هـ 

تكاليف العمالة- و 

3- Commissions received

5- Change In technical reserves

سلعية - 1

خدمية - 2

Total

B- Cost of production

1- Goods

2- Services

التغير في اإلحتياطي الفني - 5

6- Other revenues

األقساط المحصلة الصافية - 1

4- Income from investing technical reserves

التعويضات المدفوعة الصافية - 2

العموالت المحصلة - 3

2014

2014

VALUE OF GROSS OUTPUT & VALUE ADDED FOR INSURANCE ACTIVITY BY NATIONALITY OF INSURANCE COMPANY

Item البيان

A- Gross Output

1- Net collected premiums

االنتاج اإلحمالي- أ 

2- Net claims paid



GROSS VALUE ADDED FOR INSURANCE ACTIVITY BY NATIONALITY OF INSURANCE COMPANY

2014

إجمالي القيمة المضافة لنشاط التأمين حسب جنسية شركة التأمين

2014

Graph (26) شكل

 قطرية
Qatari 
90% 

 عربية
Arabic 

8% 

 أخرى
Other 

2% 





 
 

خدمات األعمال إحصاءات -ج   
 

C - BUSINESS SERVICES STATISTICS 





TABLE (89) (Unit : 000. Q.R)(ألف لاير قطري: الوحدة )  (89)جدول 

تعويضات العاملينالمشتغلونالمنشآت

EstablishmentsEmployeesCompensations of 

Employees

Information and communication*J

21386,973
Motion picture, video and television programme production, sound recording and 

music publishing ac
59

1071,566161,258Computer programming, consultancy and related activities63

11945,585Information service activities   63

Financial and insurance activitiesK

199,7864,071,692 Banks64

607,7101,266,883Financial service activities, except insurance and pension funding64

161,352350,416Insurance65

362,320286,403Activities auxiliary to financial service and insurance activities66

Real estate activitiesL

3985,790438,366Real estate activities68

Professional, scientific and technical activitiesM

1242,008365,507Legal and accounting activities69

592,563512,785Activities of head offices; management consultancy activities70

31620,2333,129,017Architectural and engineering activities; technical testing and analysis71

313012,926Scientific research and development72

2304,694275,847Advertising and market research73

4384,054179,947Other professional, scientific and technical activities74

7873,548Veterinary activities75

Administrative and support service activitiesN

3237,518341,046Rental and leasing activities77

16212,372233,814Employment activities78

1803,271202,110Travel agency, tour operator, reservation service and related activities79

1720,244591,899Security and investigation activities80

15224,362463,775Services to buildings and landscape activities81

5172130,613Office administrative, office support and other business support activities82

2,701131,11312,930,410

Does not include Data Communications *.ال تشمل بيانات االتصاالت * 

Grand Total

*المعلومات واالتصاالت- ياء 

األنشطة المالية وأنشطة التأمين- كاف 

األنشطة العقارية- الم 

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية- ميم 

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم- نون 

البحث العلمي والتطوير

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلفزيونية والتسجيالت الصوتية و نشرالموسيقى

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

أنشطة خدمات المعلومات

البنوك

أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين

التأمين

األنشطة العقارية

األنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

المنشآت والمشتغلين وتقديرات  تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادى

2014
ESTABLISHMENTS, EMPLOYEES AND ESTIMATES OF  COMPENSATIONS OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY

2014

النشاط  االقتصادي

BUSINESS SERVICES STATISTICS

إحصاءات خدمات األعمال

Economic Activity

أنشطة المكاتب الرئيسية ، وأألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

األنشطة المعمارية والهندسية ، واالختبارات الفنية والتحليل

أنشطة األمن والتحقيقات

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

األنشطة اإلدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

المجموع العام

أبحاث اإلعالن والسوق

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى

األنشطة البيطرية

األنشطة اإليجارية

أنشطة االستخدام

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بها



TABLE (90) (Unit : 000. Q.R)(ألف لاير قطري: الوحدة )  (90)جدول  

Information and communication*J

37,81516,86320,9523,84117,111
Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music publishing ac
59

490,650155,644335,0068,651326,355
Computer programming, consultancy and related 

activities
63

35,52827,2978,2312,6435,588Information service activities   63

Financial and insurance activitiesK

31,346,3892,659,07428,687,315655,18028,032,135 Banks64

14,733,4271,875,39512,858,032665,98012,192,052
Financial service activities, except insurance and 

pension funding
64

3,665,3801,226,0172,439,36346,2882,393,075Insurance65

1,110,946245,894865,05257,553807,499
Activities auxiliary to financial service and insurance 

activities
66

Real estate activitiesL

5,083,612678,3264,405,286375,0734,030,213Real estate activities68

Professional, scientific and technical activitiesM

660,07297,271562,8017,298555,503Legal and accounting activities69

1,057,166145,481911,68532,004879,681
Activities of head offices; management consultancy 

activities
70

7,470,0241,535,2465,934,77899,8605,834,918
Architectural and engineering activities; technical 

testing and analysis
71

69,7275,90463,82311263,711Scientific research and development72

1,351,792445,037906,75536,075870,680Advertising and market research73

698,506236,814461,69225,825435,867Other professional, scientific and technical activities74

21,0383,96017,07851816,560Veterinary activities75

Administrative and support service activitiesN

1,966,778669,9091,296,869395,630901,239Rental and leasing activities77

827,027320,935506,09220,973485,119Employment activities78

756,102172,390583,71222,117561,595
Travel agency, tour operator, reservation service and 

related activities
79

1,168,988230,489938,49910,256928,243Security and investigation activities80

1,310,822402,014908,80841,407867,401Services to buildings and landscape activities81

120,27243,56076,7122,01674,696
Office administrative, office support and other 

business support activities
82

73,982,06111,193,52062,788,5412,509,30060,279,241

Does not include Data Communications *.ال تشمل بيانات االتصاالت * 

األنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

*المعلومات واالتصاالت- ياء 

األنشطة المالية وأنشطة التأمين- كاف 

األنشطة العقارية- الم 

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية- ميم 

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلفزيونية والتسجيالت الصوتية و نشرالموسيقى

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من 

أنشطة

البنوك

أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات

أنشطة خدمات المعلومات

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين

التأمين

األنشطة العقارية

تقديرات االنتاج االجمالي والقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي 

2014
ESTIMATES OF GROSS OUTPUT AND VALUE ADDED BY ECONOMIC ACTIVITY  

2014

النشاط  االقتصادي
االنتاج االجمالي
Gross Output

االستهالك الوسيط
Intermediate 

Consumption

القيمة المضافة 

االجمالية
Value Added 

(Gross)

االهتالكات
Depreciation

القيمة المضافة

الصافية
Value Added (Net)

Economic Activity

BUSINESS SERVICES STATISTICS

إحصاءات خدمات األعمال

أنشطة المكاتب الرئيسية ، وأألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

األنشطة المعمارية والهندسية ، واالختبارات الفنية والتحليل

البحث العلمي والتطوير

أبحاث اإلعالن والسوق

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى

Grand Total  

أنشطة األمن والتحقيقات

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

األنشطة اإلدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من 

أنشطة الدعم لألعمال

األنشطة البيطرية

األنشطة اإليجارية

أنشطة االستخدام

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة 

المتصلة بها

المجموع العام

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم- نون 



Graph (27) شكل

اجمالي القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي

2014
إحصاءات خدمات األعمال
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ألف لاير قطري:  الوحدة   
Unit : 000. Q.R 

GROSS VALUE ADDED BY ECONOMIC ACTIVITY   
BUSINESS SERVICES STATISTICS 

2014 



القيمة مليون لاير
Value 000,000 QR

Value 000,000 QR

اجمالي القيمة المضافة لقطاع خدمات األعمال
2011 - 2014

GROSS VALUE ADDED BUSINESS SERVICES  
2011 - 2014

Graph (28) شكل

Yearsالسنوات 
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         47,476,561                                         55,421,751                                          58,598,081                                            62,788,541 



(91)جدول 
نصيب المشتغل 

من القيمة 

المضافة 

االجمالية

لاير قطري
( QR.)

(%)(%)
لاير قطري

( QR.)

لاير قطري
( QR.)

Value Added 

Per Worker

تعويضات 

فائض التشغيلالعاملين
Compensat ion 

Of Employees

Operating Surplus

Information and communication*J

5053429.0315.56274022151829697410137
Motion picture, video and television programme production, 

sound recording and music publishing ac
59

10464523.558.17313315213925161258165097Computer programming, consultancy and related activities62

2878870.236.611831324242655852Information service activities   63

Financial and insurance activitiesK

4160730.328.0532031872931465407169223960443 Banks64

1645731.3811.3519109501667709126688210925171
Financial service activities, except insurance and pension 

funding
64

Insurance65

1240381.2220.92478856372867286403521096
Activities auxiliary to financial service and insurance 

activities
66

2591840.338.05271107818042603504162042659Real estate activitiesL

776692.2411.118779997608444383653591850Real estate activities68

Professional, scientific and technical activitiesM

1872472.2012.53328722280280365506189997Legal and accounting activities69

2016462.1211.64412472355711512785366897
Activities of head offices; management consultancy 

activities
70

1552016.1814.3836920029332231290172705902
Architectural and engineering activities; technical testing 

and analysis
71

994260.867.615363574909371292550785Scientific research and development72

5952724.598.33287983193173275846594833Advertising and market research73

4457518.3015.60172300113885179947255919Other professional, scientific and technical activities74

417459.868.96241821196306354813012Veterinary activities75

Administrative and support service activitiesN

4566811.5922.48261609172502341047560194Rental and leasing activities77

1895122.5016.316684740906233815251303Employment activities78

627872.0520.75231153178451202111359485
Travel agency, tour operator, reservation service and 

related activities
79

292578.4011.325774546359591899336343Security and investigation activities80

1909414.7515.915380637304463774403626Services to buildings and landscape activities81

4281622.1014.121668121063973061344083
Office administrative, office support and other business 

support activities
82

713035.6213.133248202639041293040847348834

Does not include Data Communications *.ال تشمل بيانات االتصاالت * 

.Includes Wages, Salaries, Payments in-kind & remuneration of board of directors (1).يشمل األجور و الرواتب و المزايا العينية و مكافآت مجلس اإلدارة (1)

*المعلومات واالتصاالت- ياء 

األنشطة المالية وأنشطة التأمين- كاف 

األنشطة العقارية- الم 

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية- ميم 

الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم- نون 

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلفزيونية والتسجيالت الصوتية 

ونشرالموسيقى

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

أنشطة خدمات المعلومات

أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين

األنشطة العقارية

األنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

أنشطة المكاتب الرئيسية ، وأألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

األنشطة المعمارية والهندسية ، واالختبارات الفنية والتحليل

البحث العلمي والتطوير

2014

أهم المؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي

إحصاءات خدمات األعمال 

MAIN ECONOMIC INDICATORS BY MAIN ECONOMIC ACTIVITY

BUSINESS SERVICES STATISTICS 

2014

Table No. (91)

رمز

النشاط
Activity

Code

Main Economic Activity

توزيعات القيمة المضافة الصافية

إنتاجية المشتغل

نسبة 

المستلزمات 

السلعية إلى 

قيمة اإلنتاج

متوسط األجر 

1السنوي 
النشاط االقتصادى الرئيسي

Distribution Of Net Value Added

القيمة ألف لاير قطري
(Value QR. 000)

Productivity Of 

Employee

Percentage Of 

Intermediate 

Services To 

Output

Percentage Of 

Intermediate 

Goods To 

Output

Average 

Annual Wage 

(1)

نسبة 

المستلزمات 

الخدمية إلى 

قيمة اإلنتاج

البنوك

التأمين

أبحاث اإلعالن والسوق

األنشطة اإلدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة 

الدعم لألعمال

Total المجموع

األنشطة البيطرية

األنشطة اإليجارية

أنشطة االستخدام
وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة 

المتصلة بها
أنشطة األمن والتحقيقات

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع



QATARI COMPANIES LISTED ON DOHA STOCK MARKET

TABLE (92) ( Unit : Million Q.R)(مليون لاير قطري: الوحدة )  (92)جدول  

6997.31964

2362.91982

2474.51975

2583.71979

1270.81983

1513.71990

7500.02006

3600.02007

1284.31964

257.41999

576.51978

170.81978

150.01994

396.01990

491.01965

6050.02003

215.51969

3372.31999

115.52000

1000.01990

1243.32006

3203.21998

649.72002

1143.11998

1145.31957

281.41996

57.11970

494.82003

180.02003

475.62003

5538.52004

222.02005

3981.22006

456.21963

6000.02001

315.02006

26525.01960

40.02003

1486.72008

8454.02008

100.02005

1000.02008

12563.22013

Source: Doha Securities Marketسوق الدوحة لألوراق المالية: المصدر

BUSINESS SERVICES STATISTICS

Almeera Consumer Good Co.

شركة مجموعه ازدان القابضه

Qatar oman investment Co.

الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي

.Qatar Flour mills Co(مطاحن الدقيق القطرية )شركة زاد القابضة

Services Sectorقطاع الخدمات

الشركة المتحدة للتنمية

Gulf holding Co.

.Qatar Fuel Coشركة قطر للوقود

Q. Electricity &Water Co.

.Gulf  Ware Housing Coشركة الخليج للمخازن

ManaeeTrading Co.

داللة للوساطة واألستثمار القابضة

المجموعه االسالميه القابضه

شركة قطر وعمان لالستثمار

.Qatar Industries Coشركة صناعات قطر

شركة الكهرباء والماء القطريه

National Leasing Co.

.Q.Cinema& Film Distrepution Coشركة قطر للسينما والتوزيع واألفالم

Qatar Meat &Live Stock Co.

شركة المالحة القطرية

.Salam International Investment Coالسالم العالمية لألستثمارات المحدودة

المجموعة للرعاية الطبية

مجموعه المستثمرين القطريين

United Development Co.              

Q.German Co.For medical Devicesالشركة القطريه األلمانيه للمستلزمات الطبيه

Mesaieed Petrochemical Holding Company 

(MPHC)

Qatar telecom ( Qutel)

Medicar (mcgs)

Aamal(AKCS)

Voda fone Qatar

Barwa Real Estate Co.

Qatar Gas Transport Co.

IslamicFinancil Securities

شركة الميرة للمواد األستهالكية

شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

فودافون قطر

شركة بروة العقارية

مجمع شركات المناعي

Ezdan Co.

Qulf InternationalServices الخليج الدولية للخدمات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة

Q. National Navegation Co.

شركة اتصاالت قطر

الشركة الوطنية لألجارة

Dlala Broker & Investment Co.

اعمال

 Mazaya QATARمزايا قطر للتطوير العقاري

Qatar Islamic Insurance Co. الشركة األسالمية القطرية للتأمين

قطاع التأمين

Qatar National Cement Co.

Industrial Sectorقطاع الصناعة

شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت

Qatar Int. Islamic Bankبنك قطر الدولي األسالمي

Qatar Insurance Companyشركة قطر للتأمين

مصرف الريان

.Qatar General Insurance & Rein. Coالشركةالقطرية العامة للتأمين واعادة التأمين

Insurance Sector

Masraf Al-Rayan

.Al-khaleej Insurance Coمجموعه الخليج التكافلي

.Qatar Industrial Manufacturing Coالشركة القطرية للصناعات التحويلية

Qatar National Bank

شركة الدوحة للتأمين

AL-KHALIJ COMMERCIAL BANK-ALKHALIJIالخليجي- بنك الخليج التجاري 

الشركات القطرية المدرجه في سوق الدوحه لألوراق المالية

2014

2014

Doha Bank

Commercial Bank of Qatar

اسم الشركة

رأس المال كما في

2014/12/31
Capital as 

on 31/12/2014

سنة التأسيس
Year of Est.

Banks Sector قطاع البنوك

Name of Company 

بنك قطر الوطني

Doha Insurance Company

Al-Alahli Bank of Qatar

Qatar Eslamic Bankمصرف قطر األسالمي

البنك التجاري القطري

بنك الدوحة

البنك األهلي القطري

إحصاءات خدمات األعمال



الشركات وعدد األسهم والمؤشر العام: سوق الدوحة لألوراق المالية 

DOHA SECURITIES MARKET : COMPANIES,TOTAL SHARES AND GENERAL INDEX

TABLE (93)(93)جدول 

432,094,391,542  8682

422,302,769,616  8779

422,428,190,041  8359

421,937,534,283  10380

434,440,038,747  122862014

2010

2011

2014

2012

20132013

إجمالي عدد الشركات
Total No. of 

Companies

إجمالي عدد األسهم
Total No. Shares

2012

2010 - 2014

2010 - 2014

  Year    السنة  
المؤشر العام

General Index

2011

2010
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