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يسر وزارة التخطيط التنموى واالحصاء أن تقدم هذا 

الفصل الخاص بإحصاءات نشاط الفنادق والمطاعم وذلك 

فى إطار خطة الوزارة الطموحة فى توفير وتطوير 

.االحصاءات االقتصادية

The Ministry of Development Planning and

Statistics is pleased to present this chapter

covering statistics of hotels and restaurants

activity within the framework of the ministry’s

ambitious plan for the provision and development

of the economic statistics.

هذا الفصل هو نتيجة بحث ميداني يجري كل عام بهدف 

تقدير مساهمة هذا النشاط في الدخل القومي لدولة قطر 

.واستخراج بعض المؤشرات الهامة لهذا النشاط 

This chapter is the result of an annual field work

that is to estimate the contribution of this activity

in the national income of the state of Qatar and to

extract the important indicators related to this

activity.

This chapter includes some of the indicators for.2014ويتضمن هذا الفصل بعض المؤشرات عن عام 

the year 2014.

:Data sources:مصادر البيانات 

General Census of Economic Establishments - .م2010التعداد العام للمنشآت االقتصادية  - 

   2010.

Hotels and Restaurants Statistics Survey - م2014بحث إحصاءات الفنادق والمطاعم  لعام  - 

   2014.



TABLE (45)(45)جدول 

962971780510617867Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

667349640519633107223129أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها 

من خدمات الطعام
2010822101374210245

Event catering and other food service 

activities
562

663353710191031354Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

676355850248594132352595

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

ESTABLISHMENTS AND  EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY  BY SIZE OF ESTABLISHMENT AND 

ECONOMIC ACTIVITY

2014

المنشآت والمشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادى

2014

Total  المجموع

                            حجم المنشآت والمشتغلين

 النشاط االقتصادى

                                      Size of Establishments

                                                     & Employees  

  Economic Activity  

Total  المجموع+910  - 1

منشأة
Est.

مشتغل
Employees



المشتغلون وتعويضات العاملين في نشاط الفنادق والمطاعم حسب الجنسية والنشاط االقتصادى

2014
EMPLOYEES AND COMPENSASTIONS OF EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY NATIONALITY & 

ECONOMIC ACTIVITY

2014

TABLE (46) (Value : 000 Q.R)(الف لاير قطري :القيمة ) (46)جدول 

17867239819975121021493Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

2312914128735441749569Restaurants and mobile food service activities561أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من 

خدمات الطعام
102456430309504315934Event catering and other food service activities562

135404296342963Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

525954453920854202129959

غير قطريين
Non-Qataris

المجموع
Total

  Totalالمجموع  

النشاط االقتصادى
المشتغلون

Employees

تعويضات العاملين
Compensation of Employees

Economic Activity

قطريون
Qataris



المشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط االقتصادى

2014
EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

2014

Graph (18) شكل

الفنادق و مواقع المخيمات و 
غير ذلك من وسائل توفير 
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HOTELS, CAMPING 
SITES AND OTHER 

PROVISION OF 
SHORT - STAY 
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تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي
2014

ESTIMATES OF VALUE ADDED IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

2014

TABLE (47) (Value : 000 Q.R)(الف لاير قطري : القيمة ) (47)جدول 

5,393,227355,393,262880,444688,3031,568,7473,824,515184,1553,640,360أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551
Short term accommodation 

activities
551

561
أنشطة المطاعم وخدمات 

األطعمة المتنقله
3,799,31403,799,3141,355,018650,8142,005,8321,793,482135,8841,657,598

Restaurants and mobile 

food service activities
561

562

أنشطة خدمات الطعام في 

المناسبات وغيرها من خدمات 

الطعام

1,297,46901,297,469676,922105,322782,244515,22515,816499,409
Event catering and other 

food service activities
562

250,7290250,72961,44642,235103,681147,0486,142140,906Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

10,740,7393510,740,7742,973,8301,486,6744,460,5046,280,270341,9975,938,273 المجموع  

النشاط اإلقتصادي

االنتاج اإلجمالي
Gross Output

االستهالك الوسيط
Intermediate Consumptionالقيمة

المضافة

اإلجمالية
G.Value 

Added

اإلهتالكات
Deprec-

iation المجموع
Total

إيرادات أخرى
Other 

Revenues

المجموع
Total

سلع
Goods

خدمات
Services

Total  

القيمة

المضافة

الصافية
N.Value 

Added

Economic Activity

منتجات
Products



2014

2014

Graph (19) شكل

ESTIMATES OF VALUE ADDED IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي

3824515 

1793482 

515225 

147048 

 أنشطة اإلقامة قصيرة المدى
Short term accommodation 

activities 

 أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله
estaurants and mobile food 

service activities 

أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها 
 من خدمات الطعام

Event catering and other food 
service activities 

 أنشطة تقديم المشروبات
Beverage serving activities 

 القيمة ألف لاير قطري
Value QR 000 



Table No (48)(48)جدول رقم 

تعويضات 

فائض التشغيلالعاملين
Compensat ion 

Of Employees

Operating Surplus

57,17216.3212.76301,856214,0541,021,4932,618,867Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

32,57735.6617.13164,26677,543749,569908,029أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات 

وغيرها من خدمات الطعام
30,83752.178.12126,64450,290315,934183,475

Event catering and other food service 

activities
562

31,82424.5116.85185,177108,60242,96397,943Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

40,59027.6913.84204,217119,4082,129,9593,808,314Total  

نسبة 

المستلزمات 

الخدمية إلى 

قيمة اإلنتاج

المجموع  

(%)

Percentage Of 

Intermediate 

Services To 

Output

Main Economic Activity

( QR.)

Productivity Of 

Employee

أهم المؤشرات اإلقتصادية حسب النشاط اإلقتصادي الرئيسي

2014
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY  MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2014

إنتاجية المشتغل
النشاط اإلقتصادي الرئيسي

نصيب 

المشتغل من 

القيمة 

المضافة 

االجمالية

توزيعات القيمة المضافة الصافية

ألف لاير قطري
Distribution Of Net Value Added

(Value QR. 000)

( QR.)

Average Annual 

Wage (1)

(%)

Percentage Of 

Intermediate 

Goods To 

Output

( QR.)

Gross Value 

Added Per 

Worker

نسبة 

المستلزمات 

السلعية إلى 

قيمة اإلنتاج

متوسط األجر 

1السنوي 

لاير قطري


