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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.2015ويتضمن هذا الفصل بعض المؤشرات عن عام 

the year 2015.

:Data sources:مصادر البيانات 

General Census of Economic Establishments - .م2015التعداد العام للمنشآت االقتصادية  - 

   2015.

Hotels and Restaurants Statistics Survey - م2015بحث إحصاءات الفنادق والمطاعم  لعام  - 

   2015.



TABLE (44)(44)جدول 

8601002166610821726Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

1056536955723435161328804أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها 

من خدمات الطعام
4828548131719613456

Event catering and other food service 

activities
562

924684011541321622Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

1204618274559426194965608

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

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

ECONOMIC ACTIVITY

2015

المنشآت والمشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادى

2015

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

2015
EMPLOYEES AND COMPENSASTIONS OF EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY NATIONALITY & 

ECONOMIC ACTIVITY

2015

TABLE (45) (Value QR : 000)(الف لاير قطري:القيمة ) (45)جدول 

217263373313416341375367Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

2880424915890602915517Restaurants and mobile food service activities561أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من 

خدمات الطعام
134567329420871428200Event catering and other food service activities562

162205308753087Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

656086597727061942772171

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

2015
EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

2015

Graph (18) شكل

الفنادق و مواقع المخيمات و 
غير ذلك من وسائل توفير 

 االقامة قصيرة االمد
HOTELS, CAMPING 
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PROVISION OF 
SHORT - STAY 

ACCOMMODATION 
43% 
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57% 



تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي
2015

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

2015

TABLE (46) (Value QR : 000)(الف لاير قطري: القيمة ) (46)جدول 

5,727,63905,727,6391,155,888686,8941,842,7823,884,857338,7373,546,120أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551
Short term accommodation 

activities
551

561
أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة 

المتنقله
4,218,60204,218,6021,824,453823,2732,647,7261,570,876150,8391,420,037

Restaurants and mobile 

food service activities
561

562

أنشطة خدمات الطعام في 

المناسبات وغيرها من خدمات 

الطعام

1,722,09401,722,094823,447195,9031,019,350702,74428,309674,435
Event catering and other 

food service activities
562

231,0280231,02853,31345,55898,871132,1575,153127,004Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

11,899,363011,899,3633,857,1011,751,6285,608,7296,290,634523,0385,767,596 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



2015

2015

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

3884857 

1570876 

702744 

132157 

 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 (47)(47)جدول رقم 

تعويضات 

فائض التشغيلالعاملين
Compensat 

ion Of 

Employees

Operating Surplus

63,29020.1311.99263,631178,8111,375,3672,170,753Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

31,93943.2419.51146,45954,537915,517504,520أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات 

وغيرها من خدمات الطعام
31,83747.8111.38127,98052,225428,200246,235

Event catering and other food service 

activities
562

32,97423.0819.72142,43481,47853,08773,917Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

42,40532.4214.72181,37195,8822,772,1712,995,425Total  

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

2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY  MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2015

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




