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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.2016ويتضمن هذا الفصل بعض المؤشرات عن عام 

the year 2016.

:Data sources:مصادر البيانات 

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

   2015.

Hotels and Restaurants Statistics Survey - م2016بحث إحصاءات الفنادق والمطاعم  لعام  - 

   2016.



TABLE (44)(44)جدول 

6381092204111522079Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

1032528256623475159828757أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها 

من خدمات الطعام
5028842101809210468

Event catering and other food service 

activities
562

854394614741311913Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

1173604776357170193663217Total  المجموع

                            حجم المنشآت والمشتغلين

 النشاط االقتصادى

                                      Size of Establishments

                                                     & Employees  

  Economic Activity  

Total  المجموع+910  - 1

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

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

ECONOMIC ACTIVITY

2016

المنشآت والمشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادى

2016



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 : 000 Q.R)(الف لاير قطري :القيمة ) (45)جدول 

220793185814128791444737Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

287577480916568924048Restaurants and mobile food service activities561أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من 

خدمات الطعام
104688085380005388090Event catering and other food service activities562

191306147461474Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

632174742327709262818349   Totalالمجموع  

النشاط االقتصادى
المشتغلون

Employees

تعويضات العاملين
Compensation of Employees

Economic Activity

قطريون
Qataris

غير قطريين
Non-Qataris

المجموع
Total



المشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط االقتصادى

2016
EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

2016

Graph (18) شكل

الفنادق و مواقع المخيمات و غير 
ذلك من وسائل توفير االقامة 

 قصيرة االمد
HOTELS, CAMPING SITES 
AND OTHER PROVISION 

OF SHORT - STAY 
ACCOMMODATION 

35% 
المطاعم و المعاصر و المقاهي و 

 المطابخ و المعاصر وما اليها
RESTUARANTS, 

COFFEE SHOPS ETC 
65% 



تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي
2016

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

2016

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

5,483,26105,483,2611,144,136764,6241,908,7603,574,501240,6553,333,846أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551
Short term accommodation 

activities
551

561
أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة 

المتنقله
3,940,31503,940,3151,626,341880,1082,506,4491,433,866197,5781,236,288

Restaurants and mobile 

food service activities
561

562

أنشطة خدمات الطعام في 

المناسبات وغيرها من خدمات 

الطعام

1,355,60901,355,609663,556134,473798,029557,58023,096534,484
Event catering and other 

food service activities
562

190,1400190,14050,17436,36486,538103,60218,98784,615Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

10,969,325010,969,3253,484,2071,815,5695,299,7765,669,549480,3165,189,233 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



2016

2016

Graph (19) شكل

EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي

3574501 

1433866 

557580 

103602 

 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

58,59517.7618.75285,505192,3661,444,7371,889,108Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

35,53640.9623.97169,82357,391924,047312,241أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات 

وغيرها من خدمات الطعام
38,10148.2010.94132,68554,405388,090146,393

Event catering and other food service 

activities
562

32,20226.3919.1399,39354,15661,47423,140Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

44,84831.7616.55173,51989,6842,818,3482,370,882

أهم المؤشرات اإلقتصادية حسب النشاط اإلقتصادي الرئيسي

2016
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY  MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2016

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

Total  

نسبة 

المستلزمات 

الخدمية إلى 

قيمة اإلنتاج

المجموع  

(%)

Percentage Of 

Intermediate 

Services To 

Output

Main Economic Activity

( QR.)

Productivity Of 

Employee




