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إحصاءات البناء والتشييد
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BUILDING AND CONSTRUCTIONالبناء والتشييد

تعكس بيانات هذا الفصل حالة قطاع البناء والتشييد من 
ناحية املنشآت والعمالة واالنتاج والقيمة املضافة .

This chapter reflects the situation of the building and 
construction sector : establishments, employment, 
production and value added. 

تقديرات اإلنتاج والقيمة املضافة املتولدة من خالل ممارسة 
هذا النشاط واملؤشرات العامة األخرى يتم استخالصها من 

بيانات املسح السنوي الذي يجريه جهاز التخطيط واالحصاء 
ر  حيث يتم تغطية كافة املنشآت ال تستخدم ٥٠ مشتغل فأك
ن أن  املنشآت ال تستخدم أقل من ٥٠ يتم مسحها عن  ي ح

ن من االستمارات  طريق عينة عشوائية وذلك من خالل نوع
احداهما ملنشآت الحصر الشامل واألخرى للمنشآت ال جمعت 

ا بالعينة . بيانا

Estimates of production and value added generated and 
other general indicators are obtained from the results of 
the annual survey conducted by the planning and 
Statistics Authority, 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 Sourcesمصادر البيانات :

 - النشرة السنوية الحصاءات البناء والتشييد ، جهاز التخطيط و 
االحصاء .

 - Annual Bulletin of Building and Construction
   Statistics, planning and Statistics Authority .



TABLE (31)جدول (٣١)

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

2658736273841725117084189594179871710419697Construction of buildings41تشييد المباني

3171614520620281417852045992029751830204805Civil engineering42الھندسة المدنية

2200367337017966912691809381800361272181308أنشطة التشييد المتخصصة
Specialized construction 
activities

43

5175126450131479973447628044968009984812805810المجموع

٢٠١٧
NUMBER OF ESTABLISHMENTS & NUMBER OF EMPLOYEES BY  NATIONALITY, GENDER & MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2017

 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



جدول (٣٢) (القيمة:الف لایر قطري)

المجموعغير قطريينقطريونالمجموعغير قطريينقطريون
QatariNon-QatariTotalQatariNon-QatariTotal

738418959419697643981449035114554749Construction of buildings41تشييد المباني

206204599204805798551079825710878112Civil engineering42الھندسة المدنية

3701809381813086645972577857324244Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة

13148044968058102107123254639332757105المجموع

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
٢٠١٧

NUMBER OF EMPLOYEES & ESTIMATES OF COMPENSATIONS OF EMPLOYEES BY NATIONALITY & MAIN ECONOMIC 
ACTIVITY

2017



تقديرات القيمة المضافة

ESTIMATES OF VALUE ADDED
2013 - 2017

٢٠١٧ - ٢٠١٣

Graph (16) شكل
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(القيمة:الف لایر قطري) (٣٣) جدول

المجموعخدماتسلعالمجموعإيرادات إخرىانشاءات
ConstructionsOther 

Revenues
TotalGoodsServicesTotal

577269801506647592336272170056545746582627522332958404197383730984567Construction of buildings41تشييد المباني

402055811216384414219651601323367850342279826718623698179293116830767Civil engineering42الھندسة المدنية

32445825166711534112940130576322767354158249861828795445073717837217أنشطة التشييد المتخصصة
Specialized construction 
activities

43

130378386439014613476853250771430141270466489847669870056421750565652551المجموع

قيمة اإلنتاج

النشاط االقتصادى الرئيسي

Intermediate Goods & Services Production Value

Activity
Code 

تقديرات القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي

2017
ESTIMATES OF VALUE ADDED BY MAIN ECONOMIC ACTIVITY

المستلزمات السلعية والخدمية

TABLE (33) (Value QR. 000)

٢٠١٧

Total

Main Economic Activity

القيمة المضافة 
اإلجمالية

Net Value 
Added

القيمة المضافة 
الصافية

Depreciations

رمز
نشاط اإلھتالكات

Gross Value 
Added



(٣٤) جدول

QR لایر فطري%%QR لایر قطريQR لایر قطري
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

34748378141134785291455474916429818Construction of buildings41تشييد المباني

53145391620225190934108781125952656Civil engineering42الھندسة المدنية

40483388188149100867732424410512973Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة

407193810167246867083275710532895447المجموع

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

النشاط االقتصادى الرئيسي

Distribuation of Net Value Added

Activity
Code 

QR 000 الف لایر قطري

اھم المؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي
٢٠١٧

MAIN ECONOMIC INDICATORS BY MAIN ECONOMIC ACTIVITY
2017

نسبة المستلزمات 
السلعية الى قيمة 

االنتاج
متوسط االجر 
السنوي ١

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

EMPLOYEES AND COMPENSATIONS OF EMPLOYEES

TABLE (35) (Value : 000 Q.R)جدول (٣٥) ( القيمة : ألف لایر قطري)

تعويضات المشتغلون

Employeesالعاملين

Compensationsغير قطريينقطريون

QatarisNon-Qatarisof Employees

461708563096666

85373364029660439

131480449632757105

2017

المنشآت حسب عدد المشتغلين
Establishments By

Number of Employees

٢٠١٧

Totalالمجموع

٥٠ مشتغل فأكثر

Less than 50 Employees

50 Employees and above

أقل من ٥٠ مشتغل



ESTIMATES OF VALUE ADDED

TABLE (36) (Value  000 Q.R)جدول (٣٦) (القيمة:الف لایر قطري)

صافي القيمة المضافة
  Net Value Added

فائض التشغيلتعويضات العاملين
Compensations of 

Employees
Operating Surplus

1968804882742791141376942301230966667894090

115080485566241975845628837944932966043925001358

134768533648984766987005742175053275710532895448

50 Employees. and above

2017

تقديرات القيمة المضافة
٢٠١٧

Intermediate 
Consumption

stablishments By Number of Employee Depreciation

المجموع  

المنشآت حسب عدد المشتغلين

Total  

أقل من ٥٠ مشتغل

االستھالك الوسيطاالنتاج اإلجمالي
القيمة المضافة 
اإلجمالية

٥٠ مشتغل فأكثر

Less than 50 Employees

االھتالكات
Gross OutputGross 

ValueAdded





أھم المؤشرات اإلقتصادية

MAIN ECONOMIC INDICATORS

TABLE (37) (Values in Q.R)جدول (٣٧) (القيمة : لایر قطري)

متوسط األجر (١) 
الســــــــــنوي

نسبة المستلزمات 
السلعية الى قيمة 

االنتاج %

نسبة المستلزمات 
الخدمية  الى قيمة 

انتاجية المشــتغلاالنتاج %

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

43759348276064160043

40426381115668079587

4071938                    10                     16724686708

. Includes wages, salaries and payments-in-kind (1)(١) يشمل األجور والرواتب والمزايا العينية

٢٠١٧

2017

Totalالمجموع

المنشآت حسب عدد المشتغلين

Less than 50Employees

50 Employees. and above

 أقل من ٥٠ مشتغل

٥٠ مشتغل فأكثر

Establishments By Number of Employees


