
 



  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

   عشرلتاسعاالعدد 
  م٢٠٠٦ وليوي

 م٢٠٠٥

  النشرة السنوية
البناء والتشييد إلحصاءات

  دولـة قطر
  طيطـــس التخـجمل

 األمانة العامة
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حيتل نشاط البناء والتشييد مكانة هامة يف االقتصاد الوطين لدولة قطر وذلك ملا               
  مسامهته نـسبة   وشكلتميثله من دعامة رئيسية للبنية االساسية لكافة األنشطة االخرى          

 من حجـم    ٪٢٦,٨  حوايل  ومتثل عمالته  ٢٠٠٤إمجايل الناتج احمللي خالل      من   ٪٥,٦
حسب التعداد العام للسكان واملساكن لعام  ) السكان النشطون إقتصادياً    (العمالة الكلي   

٢٠٠٤ .   
  

ويسر األمانة العامة جمللس التخطيط أن تصدر هذا العدد من النـشرة الـسنوية                
نشراهتا التخصصية اليت تعكس نتـائج مـسوحاهتا        لقطاع البناء والتشييد ضمن سلسلة      

 يف إطار خطتها لتوفري وتطوير االحصاءات        العامة االقتصادية السنوية اليت جتريها األمانة    
  .االقتصادية 

  

أن تتقدم بالشكر اجلزيل ملسئويل املنشآت من مؤسسات         العامة   كما يسر األمانة    
  ة وشركات لتعاوهنم ومسامهتم يف إصدار هذه النشر

  

  . وترحب بأية مالحظات واقتراحات من شأهنا حتسني مضمون هذه النشرة   
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  احملتويــــات
 الصفحة  

  

 ٧  ..…………………………………………………………………………………..……………………ة  ممقد

  ٩  …………………………………………………………………………………………سلوب عرض البيانات أ

  ١١  …………………………………………………………………………………………م املفاهيم والتعاريف هأ

   

   البــاب االول

   اطار املنشآت العاملة يف قطاع البناء والتشييد

 ١٩  ………………………سي  حسب حجم املنشأة والنشاط االقتصادي الرئيواملشتغلني املنشآت  عدد)01(جدول 

   

   البــاب الثاين

    مشتغل٥٠املنشآت اليت تستخدم اقل من  

 ٢٣  ……………………………… عدد املشتغلني حسب اجلنسية و اجلنس والنشاط االقتصادي الرئيسي) 02(جدول 

 ٢٤   سي عدد املشتغلني و تقديرات تعويضات العاملني حسب اجلنسية واجلنس والنشاط االقتصادي الرئي) 03 (جدول

 ٢٥  ………………………………  عدد املشتغلني وتقديرات تعويضات العاملني حسب اجلنس و املهنة) 04(جدول 

 ٢٦  ……………………………املستلزمات السلعية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي قيمة تقديرات ) 05(جدول 

 ٢٧  ……………………………املستلزمات اخلدمية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي قيمة تقديرات ) 06(جدول 

 ٢٨  ……..………………………………………………………… حسب املصادر  االيراداتتقديرات) 07(جدول 

 ٢٩  …………………………………………تقديرات القيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي )08(جدول 

 ٣٠ ………………………………………أهم املؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي ) 09(جدول 

   

   ــاب الثالثالب

    مشتغل فأكثر٥٠املنشآت اليت تستخدم 

 ٣٣  ….…………………………عدد املشتغلني حسب اجلنسية و اجلنس والنشاط االقتصادي الرئيسي ) 10(جدول 

 ٣٤   ..………اجلنسية والنشاط االقتصادي الرئيسي تعويضات العاملني حسب تقديرات  املشتغلني وعدد) 11(جدول 

 ٣٥  .……………………………… املهنة اجلنس وتعويضات العاملني حسب تقديرات غلني و املشتعدد) 12(جدول 

 ٣٦ ….………………………………………  املشتغلني حسب النشاط االقتصادي الرئيسي واملهنة عدد) 13(جدول 

 ٣٧  ….….…………………………عدد املشتغلني و تقديرات تعويضات العاملني حسب الكيان القانوين  )14(جدول 

 ٣٨  ..…………………رات املشروعات و قيمة ما مت تنفيذه حسب نوع التعاقد وتصنيف املشروع تقدي) 15(جدول 

 ٣٩  …..…شروعات وقيمة ما مت تنفيــذه حسـب اجلهة املنفـذة وتصــنيف املشروع املتقديرات ) 16(جدول 

 ٤٠  …...……………………شروعات وقيمة ما مت تنفيذه حسب البلدية وتصنيف املشروع املتقديرات ) 17(جدول 

 ٤١  …….…………………………شروعات وقيمة ما مت تنفيذه حسب القطاع املنفذ لصاحله املتقديرات ) 18(جدول 

 ٤٢  …..………… تقديرات املشروعات و قيمة ما مت تنفيذه حسب النشاط االقتصادي للقطاع املستفيد) 19(جدول 



  تـابــع احملتويــــات
  الصفحة  

  

 ٤٣  ..…………………………تلزمات السلعية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي   املسقيمةتقديرات ) 20(جدول 

 ٤٤  ..…………………………املستلزمات اخلدمية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي   قيمة تقديرات) 21(جدول 

 ٤٥ …………………………………………………………………يرادات حسب املصادر االتقديرات ) 22(جدول 

 ٤٦  ……………………………………… ب النشاط االقتصادي الرئيسيتقديرات القيمة املضافة حس) 23(جدول 

 ٤٧  ………...…………………………أهم املؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي )  24(جدول 

 ٤٨  ……...……………………………………………أهم املؤشرات االقتصادية حسب الكيان القانوين ) 25(جدول 
  

    ــاب الرابعالب
    أهم املؤشرات االقتصادية على مستوى القطاعتقديرات القيمة املضافة و

 ٥١  …………………………… النشاط االقتصادي الرئيسي حسب اجلنسية و اجلنس و املشتغلني عدد) 26(جدول 

 ٥٢  ………  النشاط االقتصادي الرئيسي عدد املشتغلني و تقديرات تعويضات العاملني حسب اجلنسية و)27(جدول 

 ٥٣  .………………………………ديرات تعويضات العاملني حسب اجلنس واملهنة عدد املشتغلني و تق) 28(جدول 

 ٥٤  …………………………… املستلزمات السلعية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي قيمةتقديرات ) 29(جدول 

 ٥٥  …………………………… املستلزمات اخلدمية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي قيمةتقديرات ) 30(جدول 

 ٥٦ ……...…………………………………………………………ادات حسب املصادر يراالتقديرات ) 31(جدول 

 ٥٧  ………………………………………تقديرات القيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي ) 32(جدول 

 ٥٨  …...………………………………أهم املؤشرات االقتصادية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي  ) 33(جدول 
   

   امللحقات

  .……………………………  )2501منوذج رقم (سنوية إلحصاءات البناء والتشييد اإلستمارة ال) 01(ملحق رقم 
  
٦١ 

 ٧٥  ..……………………………) 2502منوذج رقم (اإلستمارة السنوية إلحصاءات البناء والتشييد ) 02(ملحق رقم 



 

متشيا مع سياستها يف توفري وتطوير االحصاءات االقتصادية فقد رأت األمانة العامة جمللس التخطـيط ان                
تتفق خطط التطوير مع االجتاهات والتوصيات الدولية من حيث املفاهيم والتعاريف والبيانات االحصائية املمكـن               

  .توفريها مع االخذ بعني االعتبار الظروف احمللية 

  :   النطاق -  ١
من  التصنيف الصناعي الدويل ) واو(تغطي هذه النشرة نشاط قطاع اإلنشاءات اي القسم الرئيسي 

 مفصلة على مستوى جمموعات تصنيف أنشطة (*)د جلميع االنشطة االقتصادية التنقيح الثالث املوح
  :إقتصادية خاصة بدولة قطر وذلك على النحو التايل 

  ) . املقاوالت العامة(اإلنشاءات العامة  : 452
  .اإلنشاءات العامة للمباين   : 4521
  )  .ت الكاملة للهندسة املدنيةاإلنشاءا(اإلنشاءات العامة لغري املباين  : 4522

  ) . املقاوالت اجلزئية(اإلنشاءات اجلزئية  : 456
  وجتدر االشارة اىل ان نشاط اإلنشاءات ميارس بالكامل بواسطة القطاع اخلاص

  :   االستمارات المستخدمة -  ٢
  :يتم مجع البيانات على منوذجني من االستمارات وذلك على النحو التايل    

  :تمارة السنوية الحصاءات البناء والتشييد    االس-أ 
   مشتغل فأكثر  ٥٠ للمنشــآت اليت يعمل بكل منها ٢٥٠١منوذج رقم 

  : االستمارة السنوية الحصاءات البناء والتشييد -ب 
   مشتغل  ٥٠ للمنشآت اليت يعمل بكل منها اقل من ٢٥٠٢منوذج رقم 

  :   فترة االسناد الزمني -  ٣
النشرة عن سنة ميالدية تبدأ اعتبارا من اول يناير وتنتهي آخر ديسمرب  لسنة مجعت بيانات هذه 

  .حثالب
  :   اسلوب المسح -  ٤

مايو ( مت اعداد اطار متكامل باملنشآت العاملة يف هذا القطاع استنادا  على بيانات تعداد املنشآت  -أ 
٢٠٠٤ .  (  

 من النشاط االقتصادي للمنشأه وعدد العاملني  مت تدقيق بيانات االطار ميدانيا ومكتبيا للتأكد-ب 
  .وباقي البيانات االخرى 

 مشتغل فأكثر عن طريق احلصر الشامل ، أما املنشآت ٥٠مت مجع بيانات املنشآت اليت يعمل هبا   -ج 
  . مشتغل فقد مجعت بياناهتا عن طريق العينة ٥٠اليت يعمل هبا أقل من 

  
  
  

(1) ST / ESA / SER.M /4/ REV.3 

  

  مقدمة



  اسلوب عرض البيانات
  :تعرض البيانات يف اربعة ابواب على الوجه التايل 

  :الباب االول 
  :اطار املنشآت العاملة يف قطاع البناء والتشييد 

يعرض الباب االول بيانات تلخيصية عن املنشآت العاملة يف هذا القطاع من حيث عدد املنشآت حسب 
 )٢٠٠٤مايو (  من واقع البيانات اليت وفرها تعداد املنشآت فئات عدد املشتغلني والنشاط االقتصادي
   .عالوة على التعديالت السنوية اجلارية

  :الباب الثاني 
 ٨ مشتغل وقد عرضت يف ٥٠يعرض الباب الثاين بيانات املنشآت اليت يعمل بكل   منها اقل من 

  .جداول تغطي كل املتغيريات املطلوب قياسها يف هذا اجملال 
  :لثالث الباب ا

  ) : مشتغل فأكثر ٥٠( منشآت احلصر الشامل 
 جدوال تغطي كل ١٦ مشتغل فأكثر يف ٥٠يعرض الباب الثالث بيانات املنشآت واليت يعمل بكل منها  

  املتغريات املطلوب قياسها يف هذا اجملال
  :الباب الرابع 

  :تقديرات القيمة املضافة واهم املؤشرات االقتصادية على مستوى القطاع 
والقيمة ) السلع واخلدمات ( يعرض الباب الرابع تقديرات قيمة االنتاج االمجايل واالستهالك الوسيط 

املضافة االمجالية واالهتالكات وصايف القيمة املضافة  وتعويضات العاملني وتفاصيل هذه التقديرات 
قتصادية على مستوى وفائض التشغيل حسب النشاط االقتصادي باالضافة اىل عرض ألهم املؤشرات اال

  . جداول  ٨القطاع وذلك يف 
  :هذا وقد مت الوصول اىل هذه التقديرات واملؤشرات باتباع االسلوب التايل 

 مشتغل فقد مت تقدير بيانات اجملتمع املختار منه العينة ٥٠بالنسبة للمنشآت اليت يعمل بكل منها اقل من :  اوالً 
  .  نشآت العينة وذلك بداللة متوسط املتغري املقدر للعمالة عن طريق استخدام البيانات الفعلية مل

فقد مت تقدير بيانات ) منشآت احلصر الشامل ( مشتغل فأكثر٥٠بالنسبة للمنشآت اليت يعمل بكل منها : ثانياً 
ومت تقديرها لكل نشاط وعلى .املنشآت غري املستجيبة عن طريق استخدام بيانات املنشآت املستجيبة 

  .فئة من فئات املنشآت على حدة وجرى تكبريها بنفس االسلوب املذكور سابقاً مستوى كل 
  :مالحظــة 

جتدر االشارة هنا اىل ان البيانات واملعلومات االحصائية الواردة هبذه النشرة تصور نشاط البناء والتشييد               
شييد اليت تـتم بواسـطة       اي التشمل اعمال البناء والت      -املنفذ بواسطة املنشآت العاملة يف هذا القطاع        

العمالة خارج املنشآت كذلك جتدر االشارة اىل ان التقديرات ال تشمل اعمال التشييد اليت متت بواسطة                
   .  أو أي جماالت أخرىشركات اجنبية يف جمال تطوير حقل غاز الشمال

  .ايضا قد ال تتطابق ارقام بعض اجلداول مع جداول أخرى وذلك نتيجة تقريب االرقام



  هم املفاهيم والتعاريفا
  :   المنشأة -  ١

هي مكان ثابت يزاول فيه نشاط اقتصادي واحد او اكثر  وقد يكون حائز هذا املكان شخصا طبيعيا او 
  .اعتباريا 

  :   األنشطـة -  ٢
  :اإلنشاءات العامة للمباني   -أ 

دارس والدوائر تشمل اإلنشاءات العامة النشاء وتعديل واصالح وهدم املباين عامة مثل امل
  .احلكومية واملساكن واملنشآت التجارية والصناعية 

  : اإلنشاءات العامة لغيرالمباني -ب 
تشمل اإلنشاءات العامة اليت ختتص بانشاء وتعديل واصالح املشاريع اهلندسية مثل الطـرق 

نشاءات واجلسور واملطارات وشبكات اجملاري واملياه والكهرباء والتلفونات ، كما تشمل اإل
املتعلقة باملناجم وكذلك عمليات حفر آبار البترول والغاز الطبيعي وانشاء خطوط انابيب 

  . البترول والغاز وانشاء املواين واالرصفة واحواض السفن وكافة اإلنشاءات االخرى عدا املباين 
  :  اإلنشاءات الجزئية -ج 

مثل االعمال الصحية واعمال .. تشمل اإلنشاءات اليت ختتص بتنفيذ جزء من املشروع فقط 
  الكهرباء والبناء بالطوب واحلجر وتركيب األرضيات واألصباغ وعمليات احلفر واالساسات

  : الكيان القانوني - ٣
 الفرديـة وشـركات   هو الوضع القانوين مللكية رأس مال املنشآت اليت هتدف إىل الربح وتشمل املنشآت            

 والشركات ذات املـسؤولية احملـدودة        البسيطة وشركات التوصية باألسهم    التضامن وشركات التوصية  
  . والشركات املسامهة اخلاصة وفرع ملنشأة أجنبية و احلكومي والشركات املسامهة

  :أ ـ المنشأة الفردية
  .ا أحدوال يشاركه يف حيازهت) شخص طبيعي(هي املنشأة اليت حيوزها فرد 

  :ب ـ شركة تضامن
أي ضامناً  ) كل شريك فيها متضامن   (هي شركة تتكون من شخصني أو أكثر وتسجل بعقد رمسي،           

لغريه من الشركاء متضامناً معهم، وكل منهم مسؤول عن التزامات الشركة املالية مسؤولية مطلقة              
  .يف حدود رأس املال املدفوع للشركة وكذلك أمالكه اخلاصة

  :توصية البسيطةج ـ شركة ال
: هي شركة تتكون من شخصني أو أكثر، وتسجل بعقد رمسي وحتتوي على فريقني من الـشركاء               
. شركاء موصون وشركاء متضامنون، وقد تتكون الشركة من شريك واحـد مـن كـل فريـق                

والشركاء املوصون هم شركاء منصوص على أمسائهم يف عقد الشركة بـصفتهم هـذه، وهـم                 
أمـا  . ت الشركة املالية مسؤولية مقيدة يف حدود أنـصبتهم يف رأس املـال            مسؤولون عن التزاما  

  .الشركاء املتضامنون فمسؤوليتهم غري حمددة مثل الشركاء املتضامنون يف شركات التضامن



  :د ـ شركة التوصية باألسهم
وتتكون من فريق من الشركاء املتضامنني وفريق مـن الـشركاء           . هي شركة مسجلة بعقد رمسي    

ني، شأهنا يف ذلك شأن شركة التوصية البسيطة، إال أن حصة فريق الشركاء املوصني يف رأس                املوص
وال تذكر أمساء هؤالء املسامهني يف عقد الـشركة، وال          . املال تكون عبارة عن أسهم ُيكتتب فيها      

  .اُيسأل هؤالء املسامهون عن التزامات الشركة املالية إال يف حدود قيمة األسهم اليت سامهوا هب
  :هـ ـ شركة ذات مسؤولية محدودة

  :هي شركة يتطلب قيامها توفر الشروط األساسية اآلتية
ـ تتكون من شريكني أو أكثر بعقد رمسي، وال يزيد عدد الشركاء فيها عن عدد تـنص عليـه                   

  .قوانني الدولة املعنية، يذكرون باالسم يف عقد الشركة
  .نني الدولة املعنيةـ ال يقل رأس مال الشركة عن مبلغ حتدده قوا

ـ كل شريك من الشركاء مسؤول عن االلتزامات املالية للشركة بقدر حـصته يف رأس املـال                 
  .فقط

ـ حمظور على الشركة االشتغال يف أعمال التأمني أو أعمال البنوك أو االدخار أو تلقي الودائـع                 
  .أو استثمار األموال حلساب الغري بوجه عام

  .ة وُينص باملدة يف عقد تأسيس الشركةـ تؤسس الشركة ملدة حمدد
أي أنـه   ) م.م.ذ( ـ البد أن يكون اسم الشركة التجاري متبوعاً بعبارة ذات مسؤولية حمدودة             
  .ميكن معرفة هذا النوع من الشركات من واقع عنواهنا أو أمسها التجاري

  :و ـ شركة مساهمة
ا نوعـان مـن الـشركاء مؤسـسون         هي شركة تصدر هبا موافقة من اجلهات العليا بالدولة، فيه         

 متساوية القيمة تطرح لالكتتاب العام وتكون قابلة للتداول         أسهمومسامهون، ويتكون رأمساهلا من     
. فيما بعد، وال ُيسأل املسامهون عن التزامات الشركة املالية إال بقدر قيمة األسهم اليت اكتتبوا هبا               

  ).ع.م(مبلغ معني وعادة يتبع امسها بعبارة وينص القانون على أن ال يقل رأس مال الشركة عن 
  :زـ شركة مساهمة خاصة

 متساوية القيمة غري مطروحة لالكتتاب العـام وغـري قابلـة            أسهمهي شركة يتكون رأمساهلا من      
للتداول ويطرح االكتتاب فيها لعدد حمدود من األشخاص عادة املؤسسون، وال تتعدى مـسؤولية              

  .يف رأمسال الشركةاملساهم حدود حصته من األسهم 
  :ح ـ فرع لمنشأة أجنبية

وهي منشأة مرخصة يف الدولة تعد فرعا ملنشأة أجنبية وعادة حتمل نفس اسم الشركة األم، وتتعهد                
الشركة األم بتسديد كافة االلتزامات املالية لفرع املنشأة داخل الدولة يف حالـة حـدوث أيـة                 

  .لشركة األمالتزامات مالية للغري حسب الكيان القانوين ل
  :ط ـ حكومي

 الدولة مباشرة، سواء كانت مرتبطة بامليزانية العامة للدولة أو هلا           إىلهي املنشأة اليت تعود ملكيتها      
  .ميزانية مستقلة

  : ملكية المنشأة - ٤



  .ويقصد به القطاع الذي تنتمي إليه املنشأة من حيث امللكية
  :أ ـ قطاع حكومي

، )مثل الـوزارات واإلدارات   (عادة نشاطاً إدارياً أو خدمياً حكومياً       املنشآت احلكومية اليت متارس     
وتكون هذه اإلدارات منتجة غري سوقية، أي تنتج سلعاً وخدمات يتم توريـدها إىل األفـراد أو                 
املنشآت األخرى باجملان أو بأسعار رمزية ليست ذات داللة اقتصادية، وميكـن أن تقـوم هـذه                 

  . أخرىدماهتا إىل إدارات حكوميةاإلدارات بتوريد سلعها أو خ
  ):مؤسسات حكومية ( ب ـ قطاع عام 

وتضم املؤسسات اليت متارس نشاطاً إنتاجياً من سلع أو خدمات ومتلك احلكومة رأمساهلا بالكامل،              
وتسمح احلكومة إلدارة هذه املؤسسات أو الشركات بقدر كبري من السلطة للتصرف ليس فقـط             

وجيب أن تـتمكن هـذه املؤسـسات أو         . ن يف استخدام األموال أيضاً    بإدارة عملية اإلنتاج ولك   
الشركات من االحتفاظ بأرصدهتا العاملة وائتماهنا التجاري، وتتمكن من متويل بعض أو كل تكوين  

  .رأس املال من مدخراهتا هي نفسها أو احتياطيات االهتالك أو باالقتراض
  ):مختلط ( ج ـ قطاع مشترك 

ضم املنشآت اليت تساهم احلكومة يف رأمساهلا مع جهة أخرى سواء كانت هذه             وهو القطاع الذي ي   
  .اجلهة وطنية أو أجنبية

  :قطاع خاص د ـ
يضم املنشآت اليت ميلكها فرد أو جمموعة أفراد سواء كانوا مواطنني أو غري مواطنني وسواء كانوا                

يف رأمساهلا أفراد مواطنون أو غري      وتشمل أيضاً املنشآت اليت يشترك      . أشخاصاً طبيعيني أو اعتباريني   
  . اخل…مواطنني، ويشمل الشركات املسامهة اليت ميلك رأمساهلا مواطنون أو غري مواطنني

  :  العمالة -  ٥
يقصد هبا مجيع العاملني باملنشأة سواء كانوا اصحاب املنشأة العاملني هبا او مستخدمني ، وجيدر توضيح 

  :اآليت 
هم االفراد احلائزون او اصحاب رأس املال الذين يعملون فعال : ملني هبا   اصحاب املنشأة العا-أ 

 .باملنشأة سواء كان نظري اجر او بدون اجر  
هم االفراد العاملون باملنشأة نظري اجر سواء كانوا دائمني او مستخدمني جزء :   املشتغلون باملنشأة -ب 

  .من الدوام 
  . العمل ألسباب مؤقته مثل االجازات العادية واملرضية ويدخل يف عداد املشتغلني املتغيبون عن

هي نوع العمل الذي يزاوله املشتغل يف فترة البحث بغض النظر عن مهنته االصلية قبل :   املهنة -ج 
  .سنة البحث 

  



  :   تعويضات العاملين -  ٦
ك عن الوقت العادي تشمل ما تتحمله املنشأة من اجور ورواتب عن سنه املسح وذل: االجور والرواتب 

.او االضايف واملكافآت واملنح وما شابه
تشمل التكلفة الصافية اليت تتحملها املنشأة عن السلع  واخلدمات اليت تقدمها للعاملني : املزايا العينية 

  .جمانا او بتكلفة خمفضة مثل املالبس واملساكن والغذاء واخلدمات الصحية واالجتماعية والترفيهية 
  :النتاج االجمالي   ا-  ٧

هو قيمة مامت تنفيذه من اعمال خالل السنة زائدا قيمة االيرادات األخرى مطروحا منها قيمة االعمال 
  .املنفذة بواسطة مقاويل الباطن وقيمة شراء املواد املباعة حبالة شرائها 

  :   المستلزمات السلعية والخدمية -  ٨
  :  املستلزمات السلعية -    أ 

  :ناء والتشييد مواد الب
      وتتمثل يف املواد واخلامات املستخدمة يف املشروعات املنفذة خالل السنة مثل االمسنت والطابوق واحلصى 

  .والرمل واحلديد واخلشب واالسفلت واملواد الكهربائية ومواد الصباغة واملواد الصحية واملعدنية 
  :عدد واآلت وقطع غيار مستهلكة 

 املنشأة على قطع الغيار والعدد واآلالت الالزمة للمحافظة علىكفاءة املعدات يقصد هبا ما أنفقته
  .واآلالت باملنشأة خالل السنة 

  .كما ترد باقي بنود املستلزمات السلعية حسب التفصيالت بالنشرة 
  :  املستلزمات اخلدمية -ب 

  :مصروفات الصيانة 
املتمثلة يف املكائن واآلالت ووسائل ( كفاءة االنتاجية تشمل كل ما أنفقته املنشأة من اجل احملافظة على ال

  اي نفقات االصالح والصيانة اجلارية ...) النقل واملباين 
  :خدمات صناعية مقدمة من الغري 

  .يقصد هبا كل ما أنفقته املنشأة على شراء خدمات صناعية من الغري 
  .شرة كما ترد باقي بنود املستلزمات اخلدمية حسب التفصيالت بالن

  :القيمة المضافة - ٩
  ).املدخالت الوسيطة(جمموع قيمة اإلنتاج مطروحاً منها جمموع قيمة املستلزمات السلعية واخلدمية 

  :االهتالكات - ١٠
 يف قيمة األصول الثابتة اليت ميتلكها ويستعملها املنتج نتيجة ملـشاركته يف             )أثناء الفترة احملاسبية  (التناقص  

  .أو القدم أو التلف الناتج عن حوادث عاديةالعملية اإلنتاجية 



  :)الضرائب غير المباشرة(الضرائب على اإلنتاج واالستيراد  - ١١
هي املبالغ النقدية أو العينية اإلجبارية اليت تدفعها املنشأة إىل احلكومة، وتشمل الضرائب املفروضة علـى                

الشراء أو استعمال السلع واخلدمات اليت ُتَحَمل       فيما يتعلق باإلنتاج والبيع و    ) للسلع واخلدمات (املنتجني  
  .عادة على تكاليف اإلنتاج وتشمل كذلك الرسوم اجلمركية

  : فائض التشغيل- ١٢
املستلزمات الـسلعية   (يساوي اإلنتاج اإلمجايل على أساس قيمة املنتج مطروحاً منه االستهالك الوسيط              

املني واهتالك رأس املال الثابت وصايف الضرائب غري        على أساس تكلفة املشتري وتعويضات الع     ) واخلدمية
  ).الضرائب غري املباشرة مطروحاً منها اإلعانات اإلنتاجية(املباشرة 

  :   األصول الثابتة - ١٣
. أصول منتجة تستعمل هي نفسها بصورة متكررة أو مستمرة يف عمليات إنتاجية ملدة تزيد على عام 

 واملنشآت واملعدات فحسب ، بل تشمل أيضاً األصول املختلفة مثل واألصول الثابتة ال تشمل اآلالت
األشجار واحليوانات اليت تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة إلنتاج منتجات أخرى مثل الفاكهة أو 
منتجات األلبان وتشمل كذلك األصول غري امللموسة مثل برامج احلاسب اآليل واألعمال الفنية األصلية 

   .نتاجاملستعملة يف اإل
  :  االضافات الرأسمالية الثابتة خالل العام - ١٤

تتمثل يف قيمة ما مت انفاقه خالل العام على األصول الثابتة من آالت ومعدات ومباين واراضي ووسائل 
  .نقل واثاث وغريها من االصول املادية املشاهبة ،  وذلك الستخدامها يف انتاج السلع واخلدمات 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألولالباب ا
  إطار املنشآت العاملة يف قطاع البناء والتشييد

PART ONE 
Frame of functioning establishments 

Building & construction sector 
  

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  مشتغل٥٠املنشآت التي تستخدم أقل من 

PART TWO 
Establishments employing 

less than 50 workers
  

  

















  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  مشتغل فأكثر٥٠املنشآت التي تستخدم 

PART THREE 
Establishments employing 

50 workers or more
  

  

































  



  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع
تقديرات القيمة املضافة وأهم املؤشرات االقتصادية على 

 مستوى القطاع
PART FOUR 

Estimates of value added & major  
economic indicators  

Overall sector
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االستمارة السنوية الحصاءات البناء ) : ٢(ملحق رقم 

 )٢٥٠٢منوذج رقم (والتشييد 
Annex 

Annex (1) Annual Questionnaire of Building & 
Construction Statistics 

 ( Form 2501)
Annex (2) Annual Questionnaire of Building & 

Construction Statistics 
( Form 2502) 
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11 - Taxes on Production and Imports (indirect taxes): 

Compulsory payments, in cash or in kind, paid by the establishment to 
the government. This includes taxes imposed on producers ( of goods 
and services ) with regard to their production, sale, purchase or use. 
They are usually borne  on production costs. They include taxes and 
duties on imports. 

 
12 - Operating Surplus: 

This is equal to gross output, less intermediate consumption (inputs of 
goods and services ), less compensations of employees, less 
depreciation of fixed capital, less net indirect taxes (indirect taxes less 
subsidies) 

 
13 - Fixed Assets: 

These are produced assets that are themselves used repeatedly, or 
continuously in the process of production for more than one year. Fixed 
assets include not only structures, machinery and equipment but also 
other assets such as trees or animals that are used repeatedly or 
continuously to produce other products such as fruits or dairy products. 
They also include intangible assets such as software or artistic originals 
used in the production. 

 
14 - Additions of Fixed Assets During the Year: 

It is the amount spent during the year on fixed assets in the form of 
machinery, equipment, buildings, land, transport equipment, furniture 
and other similar tangible assets in order to be used in the production.       

 



c- Occupation: It is the kind of work that is practiced by the 
employees at the time of the survey irrespective of his 
original occupation. 

 
6 - Compensation of Employees: 

Wages and salaries: Refers to total remuneration   in cash payable by 
the establishment to the employees in return for work done during the 
accounting period. It includes payments on regular basis, overtime, 
incentives, bonuses, and the like. 
Benefits-in-kind:Includes net cost borne by the establishments for 
goods and services presented free of charge or at a nominal cost to the 
employees e.g. uniforms, lodging, meals as well as health, social and 
recreational services. 

   
7 - Gross Output  

It is the value of work done during the year , plus value of other 
revenues , less work done by sub-contractors. 
    

8 - Intermediate Goods and Services: 
     (a) Goods  

Building materials: All items and raw materials that is physically 
incorporated in the construction projects carried out during the year  
e.g. cement, bricks, stones, sand, iron, wood, glass, electrical wires, 
paints etc 
Consumable tools and spare parts: Spending on the purchase of spare 
parts and consumable tools needed to maintain the efficiency of 
machine and equipment. 
Similarly, other items of goods inputs as detailed in the bulletin. 
 

     (b) Services 
 Maintenance costs: Represents all expenses by the establishments in 
order to maintain the productive efficiency (machine, equipment, 
transport equipment and buildings ) i.e. current expenditure on repairs 
and maintenance. 
Services rendered by others: Refers to expenses on the purchase of 
industrial services rendered by others. 
Similarly, other items of services inputs as detailed in the bulletin 

 
9 - Value Added: 

Gross value of output, less total value of inputs of goods and services 
(intermediate inputs ) 

 
 
10 -  Depreciation: 

The decline (during the course of the accounting period ) in the value of 
the stock of fixed capital owned and used by the producer as a result of 
physical deterioration, normal obsolescence or normal accidental 
damage. 



 
4 - Ownership of establishment: 

It is meant the sector that the establishment belongs to regarding 
ownership. 
 
a- Government sector: 

Government establishments usually practice governmental 
managerial or service activity (i.e. ministries and departments). 
These departments are non-market producers, i.e. produce 
goods and services that are supplied to individuals or other 
establishments for free or with nominal price without economic 
feasibility. These departments could supply its goods and 
services to other government departments. 

 
b- Public sector (government establishments): 

It includes establishments that practice productive activity of 
goods and services, where the government owns its capital 
completely. The government allows these establishments or 
companies large amount of power of disposal, not only in 
managing production, but in utilization funds also. These 
establishments or companies must be able to preserve its 
operating balances and commercial credit, and able to finance 
some or all capital formation from its savings, depreciation 
reserves or lending. 

 
c- Joint sector (mixed): 

The sector that includes establishments that the government 
contributes in its capital with another entity, whether this entity 
was national or foreign. 

 
d- Private sector: 

It includes the establishments that are owned by one individual 
or group of individuals, whether they were citizens or non-
citizens or whether they were natural or artificial persons. These 
establishments include as well establishments where citizens or 
non-citizens participate in its capital and include joint-stock 
companies where citizens or non-citizens own its capital … etc. 

5. Employment; 
This means all these who are working for the establishment whether 
they are working proprietors or employees. It worth mentioning the 
following: 

a- Working proprietors: Refers to holders or capital share 
holders who are actually working for the establishment with 
or without payment. 

b- Employees: Those individuals working for the 
establishment against payment, whether on permanent or 
part-time basis. Included here individuals who are absent 
from work for temporary reasons e.g. normal or sick leaves. 



 
e- Limited liability company: 

The following conditions are required to establish such company: 
- Composed of two or more partners with official contract and 

number of partners should not be more than a number 
stated in concerned country laws and mentioned namely in 
company’s contract. 

- Company’s capital should not be less than a specific amount 
determined by concerned country laws. 

- Each partner is responsible for company’s obligations within 
the amount of his share in capital only. 

- The company is prohibited in general from practicing work of 
insurance, banking, saving, receiving deposits or investing 
funds for others. 

- The company is established for a specific period that should 
be stated in company’s articles of incorporation. 

- The company’s commercial name should be followed with 
the term “with limited liability (W.L.L.)”, i.e. type of such 
companies could be known from its address or commercial 
name. 

 
f- Joint-stock company: 

An approval from the supreme authorities in the state should be 
issued for such companies. It has two types of partners, founder 
and share holder, and its capital is composed of shares equal in 
value that are placed for underwriting and could be circulated 
later. The partners are not questioned for company’s financial 
obligation other than the value of shares they underwritten. The 
law should state that company’s capital should not be less than 
certain amount and its name usually followed by (S.C.)  
 

g- Special joint-stock company: 
Its capital is composed of equal value shares not for 
underwriting and circulation. Underwriting is for limited number 
of persons, usually founders, and responsibility of shareholder 
does not exceed the limit of his shares in company’s capital. 

h- Foreign establishment branch: 
An establishment authorized by the state, which is considered as 
a branch of foreign establishment and usually bears the name of 
Mother Company. The mother company undertakes to pay all 
financial obligations of the branch in the state in case of 
occurrence of any financial obligations in accordance with legal 
entity of Mother Company. 
 

i- Governmental: 
An establishment owned directly by the state, whether it was 
related to state’s budget or has separate budget. 



CONCEPTS  AND  DEFINITIONS 
 

1 - The Establishment: 
Is defined as a working place in which one or more productive activity is 
carried out. It can be owned by a natural or juristic personality. 

 
2 - The Activities 

a- General  Construction for Building :  
This includes general construction of new works, alterations , repairs 
and demolishing of building such as dwellings, schools, government 
building, commercial and industrial buildings. 

b- General construction for non- building:  
Includes general construction of new works, alterations, repairs or 
civil engineering projects such as roads, bridges, airports, networks 
of sewerage, water, electricity, telephone, pipelines … etc. 

c- Partial Construction: 
This includes the construction of parts of the above mentioned 
constructions e.g. sanitary works, electrical works, brick laying, stone 
setting, foundation works … etc. 

 
3 - Legal Status: 

It is the legal status of capital ownership of establishments (which 
aims at making profits). It includes individual companies, joint-liability 
companies, partnership companies, limited liability companies and 
joint-stock companies, shareholding companies .. etc. 
a- Individual establishment: 

Establishment owned by one person (natural person), where no 
one has partnership in its holding. 

b- Joint-liability company: 
Company composed of two or more persons and registered in 
pursuance of an official contract (each partner is joint), i.e. 
guarantor to other partners jointly. Each of them is responsible 
absolute responsibility for company’s financial commitments 
within the limits of paid capital, as well as his personal 
properties. 
 

c- Limited partnership company: 
Company composed of two or more persons and registered in 
pursuance of an official contract. It includes two parties of 
partners: silent partners and acting partners. The company could 
be composed of one partner of each party. Silent partners are 
partners stated by name in company’s contract and they are 
responsible limited responsibility for financial commitments of 
the company within the limits of their share in capital, while 
responsibility of acting partners is not limited as silent partners in 
joint-liability companies. 

d- Limited joint-stock companies: 
Company registered with official contract, and composed of 
party of silent partners and another party of acting partners, 
same as Partnership Company, however share of silent partners 
in capital is underwritten shares. Names of these shareholders 
are not mentioned in company’s contract and they are only 
questioned within the limits of shares value that they shared in. 



PRESENTATION OF DATA 
 

Data were presented into four chapters as follows: 
 
Chapter one:  
 

Frame of functioning establishments . 
It shows summary data about the functioning establishments 
in terms of establishments numbers , number of employees 
and economic activities based on the findings of the 2004 
Establishments Census together with the current annual 
amendments.  
 

Chapter two: Establishments employing less than 50 persons. This chapter 
presents data about establishments employing less than 50 
persons. Data were shown into 8 tables covering most of the 
variables needed to be estimated in this field.  
 

Chapter three: Establishments employing 50 workers or more. This chapter 
presents data about establishments employing 50 persons 
and above. Data were shown into 16 tables covering most of 
the variables needed to be estimated in this field.  
 

Chapter four: Estimates of value added and major economic indicators – 
overall sector. This chapter presents estimates of gross 
output, intermediate consumption ( good and services ) , 
gross value added , depreciation , net value added , 
compensation of employees and operating surplus by type of 
economic activity in addition to presentation of the major 
economic indicators for the sector as a whole . Data were 
shown into 8 tables. 
 

 
Note: 
 

 
 
It worth mentioning that statistical data presented in this 
bulletin reflects the activities of construction works carried out 
by the functioning establishments i.e. not including any 
construction works carried out by any labor force not 
employed by these  establishments. Also it does not include 
construction works carried out by foreign contractors for the 
purpose of oil exploration and the development of the North 
Gas field or any other areas. 
Inequality of totals in some tables is due to approximation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCTION 
 
 In conformity with the provision and development of economic 
statistics, the General secretariat of the Planning Council perceived that plans 
for development should be in harmony with the international trends and 
recommendations with regard to statistical concepts, definitions and the 
available data, taking into consideration local circumstances. 
 
1. The Scope: 

This bulletin covers the activity of construction i.e. Tabulation Category (F) 
of  the International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities, 3rd revision(1), detailed at group levels, classified by economic 
activities specially adopted to the State of Qatar, as follows: 
452 General Construction (general contracts)  

4521 General Construction for buildings 
4522 General Construction for non-buildings 

(civil engineering works) 
456 Partial Constructions 

 
It worth mentioning that the construction activities in the State of Qatar are 
fully practiced by the private sector. 

 
2. The Questionnaires  

Data is being collected via two forms of questionnaires as follows:- 
a. Annual Questionnaire of Building and Constructions Statistics: 

Form No. 2501-for establishments employing 50 persons and above. 
b. Annual Questionnaire of Building and Construction Statistics:  

Form No. 2502 for establishments employing less than 50 persons. 
 

3. Reference Period 
Data collected in this bulletin relate to a calendar year commencing 
1st.January and ending 31st. December of the reference period. 

  
4. Survey Methodology  

a. A comprehensive frame of functioning establishments was prepared 
based on the findings of the 2004 Establishments Census. 

b. Field and office check up for the frame data was carried out to verify 
economic activity, number of employees and other information. 

c. For the estimates of 2004 figures , the following procedure was 
adopted: 
• Data was collected from all big establishments (those employing 50 

persons or more) i.e. full coverage. 
• Data was collected on a sample basis for small establishments 

(those employing less than 50 persons). 
 
 

                                                           
(1) ST / ESA / SER.M /4/ REV.3 
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PREFACE 

Building and construction activity is of considerable significance for 
the national economy of the State of Qatar forming a major pillar to 
the infrastructure for all other activities. Its share in the gross 
domestic product amounts to 5.6% during 2004. Its labor force 
represents 26.8% of the total labor force (economically active 
population) as per the 2004 Population Census. 
 
The General Secretariat of the Planning Council is pleased to 
release this issue of the Annual Bulletin of Building & Construction 
Sector, among a series specialized bulletins showing the results of 
the annual economic surveys carried out by the General 
Secretariat within its planned frame for the provision and 
improvement of economic data. 
 
Also it is our pleasure in the General Secretariat to extend our 
gratitude for the proprietors of the establishments and companies 
for their cooperation and assistance in the release of this bulletin. 
 
Any comments and proposals for the improvement of the contents 
of this bulletin are highly appreciated 

 
May Allah be our guidance 

 
 
 

 
 
 

Hamad Bin Jabor Bin Jassim Al Thani 
The Secretary General 
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