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BUILDING AND CONSTRUCTIONالبناء والتشييد

تعكس بيانات ھذا 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 ھذا النشاط والمؤشرات العامة األخرى يتم 

استخالصھا من بيانات المسح السنوي الذي يجريه جھاز 
التخطيط و االحصاء حيث يتم تغطية كافة المنشآت التي 

تستخدم ٥٠ مشتغل فأكثر في حين أن  المنشآت التي 
تستخدم أقل من ٥٠ يتم مسحھا عن طريق عينة 

عشوائية وذلك من خالل نوعين من االستمارات احداھما 
لمنشآت الحصر الشامل واألخرى للمنشآت التي جمعت 

بياناتھا بالعينة .

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 :

.Annual Economic Survey -  - المسح االقتصادي السنوي

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

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

: : Noteمالحظة
قد ال تتطابق أرقام بعض الجداول مع جداول أخرى وذلك 

نتيجة تقريب األرقام.

Inequality of totals in some tables is due to 
approximation.



TABLE (32)جدول (٣٢)

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

2,5941,18321,185441,7102,482444,192442,8932,484445,377Construction of buildings41تشييد المباني

32315654210214,8201,996216,816214,9762,050217,026Civil engineering42الھندسة المدنية

2,1213300330175,8441,341177,185176,1741,341177,515أنشطة التشييد المتخصصة
Specialized construction 
activities43

5,0381,669561,725832,3745,819838,193834,0435,875839,918Totalالمجموع

No. Of 
Establishm

ents

Main Economic Activity

QatariNon-QatariTotal

غير قطريينقطريون

Activity 
Code 

عدد المنشآت

المجموع

٢٠١٨
NUMBER OF ESTABLISHMENTS & NUMBER OF EMPLOYEES BY  NATIONALITY, 

GENDER & MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2018

 رمز 
النشاط

النشاط االقتصادى الرئيسي

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



جدول (٣٣) (القيمة:الف لایر قطري)

المجموعغير قطريينقطريونالمجموعغير قطريينقطريون
QatariNon-QatariTotalQatariNon-QatariTotal

1,185444,192445,377101,35815,284,30915,385,667Construction of buildings41تشييد المباني

210216,816217,026115,31911,592,36711,707,686Civil engineering42الھندسة المدنية

330177,185177,51524,0217,184,6677,208,688Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة

1,725838,193839,918240,69834,061,34334,302,041المجموع

TABLE (33) (Value QR. 000)

عدد المشتغلين و تقديرات تعويضات العاملين حسب الجنسية و النشاط اإلقتصادي الرئيسي
٢٠١٨

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

2018

النشاط االقتصادى الرئيسي

تعويضات العاملينعدد المشتغلين

Number of Employees

Total

Compensations of Employees
Main Economic Activity

رمز
النشاط

Activity
Code 



جدول (٣٤) (القيمة:الف لایر قطري)

المجموعخدماتسلعالمجموعإيرادات إخرىانشاءات

ConstructionsOther RevenuesTotalGoodsServicesTotal

56,336,8632,757,50259,094,36523,469,4065,282,20128,751,60730,342,7581,579,83928,762,919Construction of buildings41تشييد المباني

49,765,5542,580,08052,345,63419,126,6315,737,98624,864,61727,481,0171,518,84925,962,168Civil engineering42الھندسة المدنية

أنشطة التشييد 
المتخصصة

28,073,4761,280,56329,354,03911,391,6852,468,08713,859,77215,494,267391,73815,102,529
Specialized construction 
activities

43

134,175,8936,618,145140,794,03853,987,72213,488,27467,475,99673,318,0423,490,42669,827,616Totalالمجموع

Main Economic Activity

القيمة المضافة 
اإلجمالية

Net Value Added

القيمة المضافة 
الصافية

Depreciations

رمز
نشاط اإلھتالكات

Gross Value 
Added

قيمة اإلنتاج

النشاط االقتصادى الرئيسي

Intermediate Goods & Services Production Value

Activity
Code 

تقديرات القيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي

2018
ESTIMATES OF VALUE ADDED BY MAIN ECONOMIC ACTIVITY

المستلزمات السلعية والخدمية

TABLE (34) (Value QR. 000)

٢٠١٨
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تقديرات القيمة المضافة
٢٠١٨ - ٢٠١٤

ESTIMATES OF VALUE ADDED
2014- 2018

Years  السنوات



جدول (٣٥)

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 
Workerتعويضات العاملين

 Compensations of
Employees

فائض التشغيل
Operating Surplus

34,630409132,68468,12815,385,66613,377,252Construction of buildings41تشييد المباني

53,9643711241,195126,62511,707,68614,254,482Civil engineering42الھندسة المدنية

40,710398165,36187,2847,208,6877,893,843Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة

40,9183810167,62887,29234,302,03935,525,577المجموع

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

Total

Main Economic Activity

TABLE (35)

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

انتاجية التشغيل

توزيعات القيمة المضافة الصافية

النشاط االقتصادى الرئيسي

Distribuation of Net Value Added

Activity
Code 

QR 000 الف لایر قطري

اھم المؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي
٢٠١٨

MAIN ECONOMIC INDICATORS BY MAIN ECONOMIC ACTIVITY
2018

نسبة المستلزمات 
السلعية الى قيمة 

االنتاج
متوسط االجر السنوي 

١

نصيب المشتغل من 
القيمة المضافة 
االجمالية

رمز
نشاط

نسبة المستلزمات 
الخدمية الى قيمة 

االنتاج



المشتغلون وتعويضات العاملين

EMPLOYEES AND COMPENSATIONS OF EMPLOYEES

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

تعويضات المشتغلون

Employeesالعاملين

Compensationsغير قطريينقطريون

QatarisNon-Qatarisof Employees

70775,3442,562,024

1,018762,84931,740,016

1,725838,19334,302,040 Totalالمجموع

٥٠ مشتغل فأكثر

Less than 50 Employees

50 Employees and above

أقل من ٥٠ مشتغل

2018

المنشآت حسب عدد المشتغلين
Establishments By

Number of Employees

٢٠١٨



ESTIMATES OF VALUE ADDED

TABLE (37) (Value  000 Q.R)جدول (٣٧) (القيمة:الف لایر قطري)

صافي القيمة المضافة
  Net Value Added

فائض التشغيلتعويضات العاملين
Compensations 

of Employees
Operating Surplus

10,673,3714,357,2576,316,11495,3212,562,0243,658,768

130,120,66763,118,73867,001,9293,395,10531,740,01631,866,809

140,794,03867,475,99573,318,0433,490,42634,302,04035,525,577 المجموع  

المنشآت حسب عدد المشتغلين

Total  

أقل من ٥٠ مشتغل

القيمة المضافة اإلجماليةاالستھالك الوسيطاالنتاج اإلجمالي

٥٠ مشتغل فأكثر

Less than 50 Employees

االھتالكات
Gross OutputGross ValueAdded

50 Employees. and above

2018

تقديرات القيمة المضافة

٢٠١٨

Intermediate Consumption
Establishments By Number of 

Employees Depreciation



أھم المؤشرات اإلقتصادية

MAIN ECONOMIC INDICATORS

TABLE (38) (Values in Q.R)جدول (٣٨) (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

33,985347140,34583,051

41,6033910170,34587,714

40,9183810167,62887,292

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

٢٠١٨

2018

Totalالمجموع

المنشآت حسب عدد المشتغلين

Less than 50Employees

50 Employees. and above

 أقل من ٥٠ مشتغل

٥٠ مشتغل فأكثر

Establishments By Number of Employees


