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BUILDING AND CONSTRUCTIONالبناء والتشييد

تعكس بيانات هذا الفصل حالة قطاع البناء والتشييد من 

.ناحية المنشآت والعمالة واالنتاج والقيمة المضافة 

This chapter reflects the situation of the building

and construction sector : establishments,

employment, production and value added. 

تقديرات اإلنتاج والقيمة المضافة المتولدة من خالل 

ممارسة هذا النشاط والمؤشرات العامة األخرى يتم 

استخالصها من بيانات المسح السنوي الذي تجريه 

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء حيث يتم تغطية كافة 

 مشتغل فأكثر في حين أن  50المنشآت التي تستخدم 

 يتم مسحها عن طريق 50المنشآت التي تستخدم أقل من 

عينة عشوائية وذلك من خالل نوعين من االستمارات 

احداهما لمنشآت الحصر الشامل واألخرى للمنشآت التي 

.جمعت بياناتها بالعينة 

Estimates of production and value added generated 

and other general indicators are obtained from the 

results of the annual survey conducted by the 

Ministry of Development Planning and Statistics, 

where all establishments with labour force  of 50 

persons or more are fully covered, while those with 

less than 50 persons are surveyed on a random 

sample basis. Two types of questionnairs were 

used : one for the full coverage establishments and 

the other one for the sample.

: Data Sources:مصادر البيانات 

النشرة السنوية الحصاءات البناء والتشييد ، وزارة  - 

.التخطيط التنموي واإلحصاء 

 - Annual Bulletin of Building and Construction

   Statistics, Ministry of Development Planning 

   and Statistics.



TABLE (31)(31)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

19545503658637007524213724963706252457373082Construction of buildings41تشييد المباني

2931232114421034320022123452104662023212489Civil engineering42الهندسة المدنية

1823406040615816113251594861585671325159892أنشطة التشييد المتخصصة
Specialized construction 

activities
43

4070107957113673857957487443277396585805745463المجموع

2015
NUMBER OF ESTABLISHMENTS & NUMBER OF EMPLOYEES BY  NATIONALITY, GENDER & MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2015

 رمز 

النشاط
النشاط االقتصادى الرئيسي

عدد المنشآت وعدد المشتغلين حسب الجنسية و النوع و النشاط اإلقتصادي الرئيسي

Total

No. Of 

Establishm

ents

Main Economic Activity

QatariNon-QatariTotal

غير قطريينقطريون

Activity 

Code 

عدد المنشآت

المجموع



(الف لاير قطري:القيمة) (32)جدول 

المجموعغير قطريينقطريونالمجموعغير قطريينقطريون

QatariNon-QatariTotalQatariNon-QatariTotal

586372496373082820651446510714547172Construction of buildings41تشييد المباني

144212345212489649751051730110582276Civil engineering42الهندسة المدنية

4061594861598921773959251215942860Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة

11367443277454631647793090752931072308المجموع

النشاط االقتصادى الرئيسي

تعويضات العاملينعدد المشتغلين

Number of Employees

Total

Compensations of Employees
Main Economic Activity

رمز

النشاط

Activity

Code 

TABLE (32) (Value QR. 000)

عدد المشتغلين و تقديرات تعويضات العاملين حسب الجنسية و النشاط اإلقتصادي الرئيسي

2015
NUMBER OF EMPLOYEES & ESTIMATES OF COMPENSATIONS OF EMPLOYEES BY NATIONALITY & MAIN 

ECONOMIC ACTIVITY

2015



تقديرات القيمة المضافة
ESTIMATES OF VALUE ADDED

2011 - 2015

59,106,571

46,975,693

33,656,880

28,840,751

28,149,142

Graph (16) شكل
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 تقديرات القيمة المضافة
ESTIMATES OF VALUE ADDED 

2011 - 2015 

Years  السنوات 



(الف لاير قطري:القيمة) (33)جدول 

المجموعخدماتسلعالمجموعإيرادات إخرىانشاءات

ConstructionsOther 

Revenues

TotalGoodsServicesTotal

556878171972937576607542711317452840163239719025263564154004423723520Construction of buildings41تشييد المباني

435170361976146454931821673948569156622365514721838035152408620313949Civil engineering42الهندسة المدنية

2520459287461926079211120683072005932140742391200497252762311477349أنشطة التشييد المتخصصة
Specialized construction 

activities
43

124409445482370212923314755920966142056107012657659106571359175355514818المجموع

قيمة اإلنتاج

النشاط االقتصادى الرئيسي

Intermediate Goods & Services Production Value

Activity

Code 

تقديرات القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي

2015

ESTIMATES OF VALUE ADDED BY MAIN ECONOMIC ACTIVITY

المستلزمات السلعية والخدمية

TABLE (33) (Value QR. 000)

2015

Total

Main Economic Activity

القيمة المضافة 

اإلجمالية

Net Value Added

القيمة المضافة 

الصافية

Depreciations

رمز

نشاط اإلهتالكات

Gross Value 

Added



(34)جدول 

QRلاير قطري QRلاير قطري %%QRلاير فطري 

Average Annual 

Wage (1)

Percentage of 

Intermediate Goods 

to Output

 Percentage of 

Intermediate 

Servicrs to Output

Output Per WorkerValue Added per 

Worker
تعويضات العاملين
Compensations of 

Employees

فائض التشغيل
Operating Surplus

3907347915455267716145471729176348Construction of buildings41تشييد المباني

538283716262103124213105822789731671Civil engineering42الهندسة المدنية

41575431819081710666459428615534486Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة

417724311173360792883107231124442505المجموع

.يشمل األجور و الرواتب و المزايا العينية و مكافآت مجلس اإلدارة (1)

النشاط االقتصادى الرئيسي

Distribuation of Net Value Added

Activity

Code 
QR 000الف لاير قطري 

اهم المؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي

2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2015

نسبة المستلزمات 

السلعية الى قيمة 

االنتاج

متوسط االجر السنوي 

1

نصيب المشتغل من 

القيمة المضافة 

االجمالية

رمز

نشاط

نسبة المستلزمات 

الخدمية الى قيمة 

االنتاج

Total

Main Economic Activity

TABLE (34)

(1) Includes Wages, Salaries, Payments in-kind & remuneration of board of directors.

انتاجية التشغيل

توزيعات القيمة المضافة الصافية



المشتغلون وتعويضات العاملين حسب حجم المنشأة

EMPLOYEES AND COMPENSATIONS OF EMPLOYEES BY SIZE OF ESTABLISHMENT

TABLE (35) (Value : 000 Q.R)(ألف لاير قطري: القيمة  ) (35)جدول 

تعويضات المشتغلون

Employeesالعاملين

Compensationsغير قطريينقطريون

QatarisNon-Qatarisof Employees

443549102143864

69368941728928445

113674432731072309

2015

المنشآت حسب عدد المشتغلين
Establishments By

Number of Employees

2015

Totalالمجموع

 مشتغل فأكثر50

Less than 50 Employees

50 Employees and above

 مشتغل50أقل من 



ESTIMATES OF VALUE ADDED BY SIZE OF ESTABLISHMENT

TABLE (36) (Value  000 Q.R)(الف لاير قطري:القيمة) (36)جدول 

صافي القيمة المضافة

  Net Value Added

فائض التشغيلتعويضات العاملين

Compensations of 

Employees

Operating Surplus

116319125579375605253738717821438633521494

117601235645472045305403132045742892844520921008

129233147701265795910656835917523107230824442502

50 Employees. and above

2015

القيمة المضافة حسب حجم المنشأةتقديرات 
2015

Intermediate 

Consumption

Establishments By Number of Employees Depreciation

المجموع  

المنشآت حسب عدد المشتغلين

Total  

 مشتغل50أقل من 

االستهالك الوسيطاالنتاج اإلجمالي

القيمة المضافة 

اإلجمالية

 مشتغل فأكثر50

Less than 50 Employees

االهتالكات

Gross OutputGross 

ValueAdded



أهم المؤشرات اإلقتصادية حسب حجم المنشأة

MAIN ECONOMIC INDICATORS BY SIZE OF ESTABLISHMENT

TABLE (37) (Values in Q.R)(لاير قطري: القيمة ) (37)جدول 

 (1)متوسط األجر 

الســــــــــنوي

نسبة المستلزمات 

السلعية الى قيمة 

%االنتاج 

نسبة المستلزمات 

الخدمية  الى قيمة 

انتاجية المشــتغل%االنتاج 

نصيب المشتغل من 

القيمة المضافة 

اإلجماليــة

Average Annual 

Wages (1)

Percentage of 

Goods Consumed 

to Total Output

Percentage of 

Services Consumed 

to Total Output

Productivity Per 

Employee

Value.Added.Per 

Employee

39518435210141109344

41949431217040976878

4177243                    11                     17336079288

. Includes wages, salaries and payments-in-kind (1)يشمل األجور والرواتب والمزايا العينية (1)

2015

2015

Totalالمجموع

المنشآت حسب عدد المشتغلين

Less than 50Employees

50 Employees. and above

 مشتغل50 أقل من 

 مشتغل فأكثر50

Establishments By Number of Employees


