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Preface تقديم

The Planning and Statistics Authority has the pleasure 

of introducing the 3
rd

 issue of the “Annual Bulletin of 

Building Permits Statistics, 2018” as part of its 

continuous efforts to furnish and develop all kinds of 

statistics.

 من  الثالثيسر جهاز التخطيط واإلحصاء أن تقدم العدد

م وذلك 2018النشرة السنوية إلحصاءات رخص البناء للعام 

في إطار جهودها المتواصلة في توفير وتطوير كافة أنواع 

.اإلحصاءات 

And Allah grants success وهللا ولي التوفيق،،،

Dr. Saleh bin Mohammed Al Nabit

President of Planning and Statistics Authority

صالح بن محمد النابت. د
رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء

The Authority takes this opportunity to express 

gratitudes and thanks to all concerned officials at the 

Ministry of Municipality and Environment for their 

cooperation and contribution in producing this bulletin.

كما يسر الجهاز أن يتقدم بالشكر الجزيل لكافة المسئولين 

بوزارة البلدية والبيئة لتعاونهم ومساهمتهم في إصدار هذه 

.النشرة

We welcome any remarks and suggestions that could 

improve contents of this bulletin.
ونرحب بأية مالحظات وإقتراحات من شأنها تحسين مضمون 

.هذه النشرة
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4- Data Preparation:

the release of this monthly data comes under the joint cooperation between 

the Ministry of Development Planning and Statistics and the Ministry of 

Municipality and Environment to make use of the existing electronic link 

between the two ministries where we access the data base of the Ministry of 

Municipality and Environment, importing the required data into temporary 

internal files to perform data processing in accordance with  the adopted 

statistical classifications and in turn producing final statistical reports.

:إعداد البيانات  - 4

إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي 

واالحصاء ووزارة البلدية والبيئة لالستفادة من واقع الربط اإللكتروني القائم بين 

الوزارتين ، حيث يتم الدخول الى قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة وسحب البيانات 

المطلوبة وتحويلها الى ملفات داخلية مؤقتة ومعالجتها وفقاً للتصنيفات االحصائية 

.المعتمدة وبالتالي إصدار التقارير االحصائية النهاَئية

:فترة اإلسناد الزمني - 3

جمعت بيانات هذه النشرة عن سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من أول يناير وتنتهي آخر 

.ديسمبر

3- Reference Period:

Data presented in this bulletin relate to a calendar year commencing 1
st 

January and ending 31
st
 December of the reference period.

 تماشياً مع سياستها في توفير وتطوير البيانات االحصائية فقد رأت وزارة التخطيط التنموي 

واإلحصاء  أن تتفق خطط التطوير مع االتجاهات والتوصيات الدولية من حيث المفاهيم 

.والتعاريف والبيانات االحصائية الممكن توفيرها مع األخذ بعين االعتبار الظروف المحلية 

 In accordance with its policy to furnish and develop statistical data, the Ministry of 

Development Planning and Statistics decided that its development plans should 

coincide with the international recommendations regarding concepts, definitions and 

statistical data to be furnished taking into consideration domestic circumstances.

تغطي هذه النشرة االحصائيات المتعلقة ببيانات رخص البناء الصادرة من قبل بلديات 

.الدوحة ، الريان ، الوكرة ، أم صالل ، الخور ، الشمال ، الظعاين والشيحانية:كل من 
This bulletin covers statistical data related to building permits issued by the following 

municipalities: Doha, Rayyan, Wakrah, Umm Slal, Al-Khor, AL Shamal, AL Daayen 

and Al Sheehaniya.

Introduction مقدمــة

:Scope -1:النطـــاق - 1



 :Villas:فيال 

A - Residential Buildings: :أ ـ المباني الســكنية 

The architectural design of a building irrespective of its usage after completion.هـو الشــكل الهندسي أو المعماري لتصميم المبنى بصرف النظر عن كيفية استخدامه 

c - Fencing Permit: :ج ـ رخصة تحويط 

:ـ المــــبنى 3

هو أي بناء سواء كان مؤقتاً أو بصفة دائمة ويشتمل على اساسات وطوابق وحوائط 

.الخ ... وسقوف 

3. THE BUILDING:

A building comprised of one or two floors - or more in some cases - linked 

with an internal staircase. The building is surrounded with external 

boundary walls. The area separating the building and these external walls 

is mainly used as a garden.

يصل بينهما - أو أكثر في بعض الحاالت - وهو المبنى المكون من طابق أو طابقين 

يحيط بالمبنى سور ويفصل ما بين السور والمبنى مساحة غالباً ما تكون . سلم داخلي 

.بها حديقة 

4. TYPE OF BUILDINGS: :ـ نــوع المـــبنى 4

الترخيص لعمل اضافة لمبنى قائم مثال ذلك بناء طابق اضافي ، حمام ، غرفة خادم 

.الخ ... 

Concepts and definitions أهم المفاهيم والتعاريف
1- BUILDING PERMIT: :رخصة بنــاء - 1

An official authorization for the erection of a building issued by the municipalities 

after checking and approving documents and detailed maps.
تصريح رسمي للشروع في عملية البناء يصدر من قبل البلدية بعد مراجعة واعتماد 

.المستندات والخرائط التفصيلية 

a- New Building Permit: :أ ـ رخصة مبنى جديد 

An authorization for the erection of an entirely new structure. .الترخيص لقيام بناء لهيكل معماري جديد قائم بذاته 
b- Additions Permit:

An authorization for the erection of a boundary wall along the boundaries of any 

piece of land whether permanent or temporary.
 .(دائم أو مؤقت )الترخيص لعمل بناء ينشأ على حدود أي قطعة أرض 

An independent structure whether permanent or temporary which comprises 

foundations, walls, roofs, etc…

2- TYPES OF BUILDING PERMITS: :انواع رخص البناء - 2

:ب ـ رخصة أضافة 

An authorization for an enlargement of an existing building e.g. additional floor, 

a bathroom, servant room etc…



 :Workshops / Factories:ورش ومصانع 

:المباني غير الســكنية - ب 

وهى تلك االنواع من المباني السكنية والتي لها شكل معماري مختلف عن انواع 

.المباني التي ذكرت أعاله 

Including any other residential building with an architectural design 

different from  those mentioned above.

وتشمل مباني الوزارات واالدارات الحكومية والمدارس والمستشفيات والمراكز 

.الصحية وماشابه 

Included here, buildings of ministries, government departments, schools, 

hospitals, health centers and the like.

:مباني تجارية 

Included any other non-residential building not classified elsewhere e.g. 

clubs, theaters, cinemas etc…

B - Non-Residential Buildings:

وتشمل كافة انواع المباني غير السكنية االخرى والتي لم تصنف اعاله مثل االندية 

.الخ ... والمسارح والسينمات 

:الدوائر الحكومية 

 : Others:أخــــرى 

Public Buildings: 

.وتشمل مباني االسواق والمعارض والدكاكين والمكاتب والمخازن المستقلة 

.Included here, building of industrial areas.وتشمل عادة مباني المناطق الصناعية 

Commercial Buildings: 

Included here, buildings of commercial centers, markets, shops, offices 

and stores.

وهى مبنى يتكون من طابقين أو أكثر بما فيها الطابق االرضي الذي يتكون في 

الخ يحتوى كل طابق على شقه أو أكثر وال يجمع ... الغالب من مخازن أو دكاكين 

.بين الشقه واألخرى اال الدرج والممر المؤدي الى الطريق العام 

A building which comprises two or more floors including the ground floor 

which mainly comprises shops and stores. Each floor is comprised of one 

flat or more using the same staircase and the main entrance leading to 

the main road.

 :Others:أخــرى 

Dwellings of Housings Loans: :مساكن قروض اإلسكان 

هي مساكن تشابه الفيال في شكلها وتصميمها ويمول بناؤها من قبل الدولة للمواطنين 

.المستحقين لها 

  :Multi-Storeyed Buildings:العمــــارة 

These are dwelling similar to villas in shape and design. The construction 

of these dwellings is being financed by the State for eligible citizens.
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Table No (1)(1)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

66026120941JANUARYيناير

39621129636FEBRUARYفبراير

41128615712MARCHمارس

37925924662APRILابريل

31326816597MAYمايـو

20816510383JUNEيونيو

43527915729JULYيوليو

27719521493AUGUSTاغسطس

39131727735SEPTEMBERسبتمبر

42833730795OCTOBERأكتوبر

35930020679NOVEMBERنوفمبر

36828623677DECEMBERديسمبر

462531642508039TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (2)(2)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

58884150JANUARYيناير

40653108FEBRUARYفبراير

46801127MARCHمارس

35833121APRILابريل

41792122MAYمايـو

4050191JUNEيونيو

40783121JULYيوليو

3364299AUGUSTاغسطس

40829131SEPTEMBERسبتمبر

441022148OCTOBERأكتوبر

45751121NOVEMBERنوفمبر

31880119DECEMBERديسمبر

493934311458TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

DOHA MUNICIPALITYبلدية الدوحة 

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (3)(3)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

130796215JANUARYيناير

72549135FEBRUARYفبراير

118984220MARCHمارس

101827190APRILابريل

68773148MAYمايـو

53522107JUNEيونيو

73990172JULYيوليو

65497121AUGUSTاغسطس

1051174226SEPTEMBERسبتمبر

123917221OCTOBERأكتوبر

81864171NOVEMBERنوفمبر

110855200DECEMBERديسمبر

1099969582126TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

RAYYAN MUNICIPALITYبلدية الريان 

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (4)(4)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

305342341JANUARYيناير

130251156FEBRUARYفبراير

102362140MARCHمارس

117233143APRILابريل

103391143MAYمايـو

6816084JUNEيونيو

162382202JULYيوليو

100321133AUGUSTاغسطس

132210153SEPTEMBERسبتمبر

136473186OCTOBERأكتوبر

106468160NOVEMBERنوفمبر

123312156DECEMBERديسمبر

1584388251997TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

WAKRAH MUNICIPALITYبلدية الوكرة 

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (5)(5)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

5210163JANUARYيناير

5012062FEBRUARYفبراير

2814345MARCHمارس

2313440APRILابريل

1616032MAYمايـو

413017JUNEيونيو

3916156JULYيوليو

1614131AUGUSTاغسطس

1621037SEPTEMBERسبتمبر

3515252OCTOBERأكتوبر

2620046NOVEMBERنوفمبر

3116148DECEMBERديسمبر

33618013529TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

UMM SLAL MUNICIPALITYبلدية أم صالل 

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (6)(6)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

1410226JANUARYيناير

1915135FEBRUARYفبراير

1713030MARCHمارس

1417233APRILابريل

1910130MAYمايـو

58417JUNEيونيو

2510439JULYيوليو

89118AUGUSTاغسطس

1333147SEPTEMBERسبتمبر

2021142OCTOBERأكتوبر

3219354NOVEMBERنوفمبر

1212024DECEMBERديسمبر

19817720395TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

AL KHOR MUNICIPALITYبلدية الخور 

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (7)(7)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

163019JANUARYيناير

116118FEBRUARYفبراير

118120MARCHمارس

5229APRILابريل

74011MAYمايـو

1001JUNEيونيو

66012JULYيوليو

101213AUGUSTاغسطس

154322SEPTEMBERسبتمبر

1911535OCTOBERأكتوبر

128222NOVEMBERنوفمبر

185225DECEMBERديسمبر

1315818207TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

AL SHAMAL MUNICIPALITYبلدية الشمال 

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (8)(8)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

6728095JANUARYيناير

5128483FEBRUARYفبراير

6327090MARCHمارس

6232094APRILابريل

4923476MAYمايـو

2523351JUNEيونيو

81251107JULYيوليو

3418254AUGUSTاغسطس

6334198SEPTEMBERسبتمبر

4636082OCTOBERأكتوبر

5138190NOVEMBERنوفمبر

3435069DECEMBERديسمبر

62634716989TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

AL DAAYEN MUNICIPALITYبلدية الظعاين 

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (9)(9)جدول رقم 

مباني جديدة
New Building

اضافات
Additions

تحويط
Fencing

المجموع
Total

189532JANUARYيناير

2361039FEBRUARYفبراير

2610440MARCHمارس

227332APRILابريل

1020535MAYمايـو

123015JUNEيونيو

97420JULYيوليو

118524AUGUSTاغسطس

75921SEPTEMBERسبتمبر

5141029OCTOBERأكتوبر

68115NOVEMBERنوفمبر

9141336DECEMBERديسمبر

15811169338TOTALالمجموع

(1) NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS ال تشمل رخص الترميم (1)

رخص البناء الصادرة 
(1)

حسب نوع الرخصة والشهر 
BUILDING PERMITS ISSUED

(1)
 BY TYPE OF PERMIT AND MONTH

2018

AL-SHAHHANIYA MUNICIPALITYبلدية الشيحانية 

الشهر

نوع الرخصة
TYPE OF PERMIT

MONTH



Table No (10)(10)جدول رقم 

نوع الرخصة/ نوع المبنى 
الدوحة
Doha

الريان
Rayyan

الوكرة
Wakrah

ام صالل
Umm Slal

الظعاين
Al-Daayen

الخور
Al-Khor

الشمال
Al-Shamal

الشيحانية
Al-Shahhaniya

 المجموع
Total

TYPE OF BUILDING / TYPE OF PERMIT

RESIDENTIAL BUILDINGSمبانى سكنية

21746027921343810897291841VILLAفيال

2043255653116513161247DEWLLINGS OF HOUSING LOANSمساكن قروض االسكان

1096255251012183MULTI-STOREYED BUILDINGعمارة

70174226684164OTHERS (RESIDENTIAL)أخرى

3538988773135811751071313435TOTALالمجموع

NON RESIDENTIAL BUILDINGSمبانى غير سكنية

16317319635144PUBLIC BUILDINGادارة حكومية

.845438818211159590COMMERCIAL BLDGمبنى تجاري

299122700390359WORKSHOP/FACTORYمصنع/ورشة

42116413051174Mosqueمسجد

7430232223OTHERS(NON-RESIDENTIAL)أخرى

14020170723452324271190TOTALالمجموع

ADDITIONS AND FENCINGاالضافات والتحويط

934969388180347177581113164ADDITIONSاضافة

3158251316201869250FENCINGتحويط

1458212619975299893952073388039GRAND TOTALالمجموع العام

NOT INCLUDING MAINTENANCE PERMITS (1)ال تشمل رخص الترميم (1)

إجمالي رخص البناء الصادرة 
(1)

نوع الرخصة/ حسب البلديات ونوع المبنى  

TOTAL BUILDING PERMITS ISSUED
(1)

 BY MUNICIPALITY AND TYPE OF BUILDING / TYPE OF PERMIT

2018


