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يسر جهاز التخطيط واالحصاء أن يقدم هذا الفصل 

الخاص بإحصاءات نشاط الفنادق والمطاعم وذلك فى 

إطار خطة الجهاز الطموحة فى توفير وتطوير 

.االحصاءات االقتصادية

The Development and Statistics Authority is

pleased to present this chapter covering statistics

of hotels and restaurants activity within the

framework of the authority’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.2017ويتضمن هذا الفصل بعض المؤشرات عن عام 

the year 2017.

:Data sources:مصادر البيانات 

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

   2015.

Hotels and Restaurants Statistics Survey - م2017مسح إحصاءات الفنادق والمطاعم  لعام  - 

   2017.



TABLE (44)(44)جدول 

5271112211511622142Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

1127600974934088187640097أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها 

من خدمات الطعام
66407681178913412196

Event catering and other food service 

activities
562

904585517541452212Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

1288690198369746227176647Total  المجموع

                            حجم المنشآت والمشتغلين

 النشاط االقتصادى

                                      Size of Establishments

                                                     & Employees  

  Economic Activity  

Total  المجموع+910  - 1
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ESTABLISHMENTS AND  EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY  BY SIZE OF ESTABLISHMENT AND 

ECONOMIC ACTIVITY

2017

المنشآت والمشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادى

2017

 المطاعم و المعاصر و المقاهي و المطابخ و المعاصر وما اليها الفنادق و مواقع المخيمات و غير ذلك من وسائل توفير االقامة قصيرة االمد المنشآت في نشاط الفنادق والمطاعم حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادى



المشتغلون وتعويضات العاملين في نشاط الفنادق والمطاعم حسب الجنسية والنشاط االقتصادى

2017
EMPLOYEES AND COMPENSASTIONS OF EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY NATIONALITY & 

ECONOMIC ACTIVITY

2017

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

221423580114077391443540Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

400971178211877881199570Restaurants and mobile food service activities561أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من 

خدمات الطعام
12196436311080311516Event catering and other food service activities562

221205780657806Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

766474801929644133012432   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

2017
EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

2017
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 أنشطة اإلقامة قصيرة المدى
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 أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله
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تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي
2017

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

2017

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

5,041,43405,041,4341,107,590705,0731,812,6633,228,771469,0592,759,712أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551
Short term accommodation 

activities
551

561
أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة 

المتنقله
5,571,74105,571,7412,281,6541,169,8403,451,4942,120,247304,5061,815,741

Restaurants and mobile 

food service activities
561

562

أنشطة خدمات الطعام في 

المناسبات وغيرها من خدمات 

الطعام

839,2340839,234311,39884,364395,762443,47235,841407,631
Event catering and other 

food service activities
562

332,7250332,725102,57568,064170,639162,08634,218127,868Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

11,785,134011,785,1343,803,2172,027,3415,830,5585,954,576843,6245,110,952 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
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2017
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EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي

3228771 

2120247 

443472 

162086 

 أنشطة اإلقامة قصيرة المدى
Short term accommodation 

activities 
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 القيمة ألف لاير قطري
Value QR 000 



Table No (47)(47)جدول رقم 

تعويضات 

فائض التشغيلالعاملين
Compensat 

ion Of 

Employees

Operating Surplus

65,23921.9713.99227,686145,8211,443,5391,316,173Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

30,02240.9521.00138,95752,8781,199,570616,172أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات 

وغيرها من خدمات الطعام
25,56137.1110.0568,81236,362311,51696,115

Event catering and other food service 

activities
562

26,13330.8320.46150,41873,27657,80670,061Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

39,38732.2717.20153,75977,6883,012,4312,098,521

أهم المؤشرات اإلقتصادية حسب النشاط اإلقتصادي الرئيسي

2017
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY  MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2017

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
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