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حضرة صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد اَل ثاني
أمير البالد المفدى





تقديــــم
وامل�ؤ�شرات  البيانات  اأهم  على  حمت�يًا  والثالث�ن  الرابعة  ن�شخته  يف  �أرقام"  يف  قطر  "دولة  كتيب  يقدم  اأن  والإح�شاء  التخطيط   ي�شرجهاز 

الإح�شائية ح�ل دولة قطر ، ويغطي ب�شكل اأ�شا�شي الفرتة 2016 – 2018.
 

يت�شمن الكتيب العديد من املعل�مات الإح�شائية امل�جزة املتعلقة بكافة مناحي احلياة يف املجتمع القطري �ش�اء كانت �شكانية اأو اجتماعية اأو 
اقت�شادية .

وللح�ش�ل على املزيد من البيانات التف�شيلية ح�ل دولة قطر جلميع املهتمني وامل�ش�ؤولني يف كافة الأجهزة احلك�مية واخلا�شة ، يرجى زيارة 
.www.psa.gov.qa م�قع اجلهاز

 

د. �صـالح بن حممد �لنابت
رئي�س جهاز التخطيط والإح�شاء



 دون أدنى مسؤولية 
ً
“قطر في أرقام” كتيب إحصائي يصدره جهاز التخطيط واإلحصاء ويوزع مجانا

ناتجة عن استخدام البيانات الواردة به.  

يمكن تحميل هذا الكتيب من املوقع
www.psa.gov.qa 
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حقائق �أ�صا�صية
اجلغرافيا : دولة قطر �شبه جزيرة تقع يف منت�شف ال�شاحل الغربي للخليج العربي حتدها من اجلن�ب اململكة العربية ال�شع�دية . ميتد ال�شاحل البحري للدولة مل�شافة 550 كبل� مرت 
ويحدها من الغرب وال�شمال وال�شرق . باإ�شتثناء بع�س ت�شكيالت التالل املتناثرة يف املناطق ال�شمالية الغربية والكثبان الرملية يف اجلن�ب ال�شرقي . تتميز ت�شاري�س قطر بك�نها �شحراء 

منب�شطة وت�شم اأرا�شيها عددًا من اجلزر اأهمها حال�ل و�شراع�ه والأ�شحاط وتبلغ اإجمايل م�شاحة الدولة 11627.04 كيل� مرت مربع تقريبًا . الدوحة هي عا�شمة البالد . 

القت�شاد : القت�شاد القطري ه� اأحد اأكرث القت�شاديات حي�ية واأ�شرعها من�ًا يف العامل . ت�شري الأرقام اإىل اأن القت�شاد القطري حقق من�ًا حقيقيًا قدره 1.5% خالل العام 2018 واأن 
قطر هي اإحد اأغنى دول العامل من حيث ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل خالل العام 2018 . 

كما اأن لدى قطر احتياطيات من النفط والغاز املثبتة والتي ميكن ا�شتغاللها خالل ال�شن�ات املائة القادمة مما يجعل قطر من�شة م�شتدامة فريدة للنم� على املدى البعيد .

ال�شكان : �شكان منت�شف العام 2018 يقدرون بـ 170 760 2 ن�شمة مبعدل كثافة �شكانية قدرها 237 فرد لكل كيل� مرت مربع.

املنــــاخ : تتميز دولة قطر مبناخ �شحراوي ف�شيفها ط�يل حار و�شتاوؤها ق�شري معتدل مع قليل من الأمطار .

اللغة والديانة : العربية هي اللغة الر�شمية للبالد اإل اأن اللغة الإجنليزية ت�شتخدم على نطاق وا�شع ، ويعترب الإ�شالم الدين الر�شمي لدولة قطر .

الي�م ال�طني لدولة قطر : ه� امل�افق للي�م الثامن ع�شر من �شهر دي�شمرب .

الي�م القطري لالإح�شاء : ه� امل�افق للي�م ال�شاد�س من �شهر دي�شمرب .

العملة : الريال القطري ه� العملة الر�شمية للدولة ويق�شم اإىل 100 درهم والدولر الأمريكي يعادل وب�شعر مثبت 3.65 ريال قطري .

�شاعات العمل :       القطاع العام : من ال�شابعة �شباحًا اإىل الثانية ظهرًا وي�مي اجلمعة وال�شبت هما عطلة نهاية الأ�شب�ع .
القطاع اخلا�س : من الثامنة �شباحًا اإىل الثانية ع�شر ظهرًا ومن الرابعة م�شاءًا اإىل الثامنة م�شاءًا ب�شكل عام واجلمعة ه�عطلة نهاية الأ�شب�ع .   

اإ�شافة ثالثة �شاعات اإىل ت�قيت غرينت�س . الت�قيت املحلي :  



مفاهيم وتعاريف
�لعمر �لو�صيط : العمر الذي يق�شم ال�شكان اىل جمم�عتني مت�شاويتني عدديًا بحيث ان ن�شف 

ال�شكان تقل اأعمارهم عن هذه ال�شن والن�شف الخر هم اأكرب من تلك ال�شن. 

ن�صبة �جلن�س : عدد الذك�ر مقابل كل 100 انثى من ال�شكان. 

معدل �ل�صيخوخة : ن�شبة عدد ال�شخا�س يف �شن 65 �شنة فاأكرث مقابل كل 100 �شخ�س ممن 
تقل اعمارهم عن 15 �شنة.

ن�صبة �لعالة : مقيا�س ي��شح ن�شبة عدد املعالني )الذين ترتاوح اعمارهم من 0 - 14 ومن هم 
يف �شن 65 فما ف�ق( اىل اجمايل ال�شكان يف �شن العمل )15-64 �شنة( 

عدد امل�اليد خالل �شنة معينة لكل 1000 من �شكان منت�شف ال�شنة  معدل �ملو�ليد �خلام : 
لنف�س ال�شنة.

معدل �لوفيات �خلام : عدد ال�فيات خالل �شنة معينة لكل 1000 من �شكان منت�شف ال�شنة 
لنف�س ال�شنة. 

اأقل من �شنة خالل �شنة معينة لكل  معدل وفيات �لطفال �لر�صع : عدد وفيات الطفال 
1000 من امل�اليد اأحياء خالل نف�س ال�شنة.

معدل وفيات �لطفال �لأقل من 5 �صنو�ت : عدد وفيات الطفال اأقل من 5 �شن�ات خالل 
�شنة معينة لكل 1000 من امل�اليد اأحياء خالل نف�س ال�شنة.

معدل �لزيادة �لطبيعية : الفرق بني معدل امل�اليد اخلام ومعدل ال�فيات  اخلام خالل �شنة معينة.
 

معدل �لزو�ج : عدد عق�د الزواج خالل �شنة معينة لكل 1000 من �شكان منت�شف ال�شنة  لنف�س ال�شنة.
 

ال�شنة  منت�شف  �شكان  من  لكل 1000  معينة  �شنة  اطالق خالل  �لطالق: عدد حالت  معدل 
لنف�س ال�شنة. 

معدل �خل�صوية �لكلية : مت��شط عدد الطفال الذين ميكن ان ي�لدون احياء للمراأة ط�ال 
فرتة حياتها الجنابية )عادة 15-49 �شنة(.

امل�ل�د  الطفل  يعي�شها  ان  يت�قع  التي  ال�شن�ات  عدد  مت��شط   : �لولدة  عند  �ملتوقع  �لعمر 
حديثًا حتت  ظروف معينة. 

�لقوى �لعاملة : جميع الفراد الذين هم يف �شن العمل )15 �شنة فاأكرث( �ش�اء كان يعمل�ن 
بالفعل )م�شتغل�ن( او يبحث�ن عن عمل )متعطل�ن(.

معدل �مل�صاركة يف �لقوى �لعاملة : جميع الفراد الذين هم يف �شن العمل )15 �شنة فاأكرث( 
والذي ي�شكل�ن حاليًا الق�ى العاملة اىل اجمايل ال�شكان يف �شن العمل )15 �شنة فاأكرث(.

معدل �لبطالة : عدد املتعطلني اىل اجمايل الق�ى العاملة.

معدل �لمية : عدد ال�شخا�س الذين ل ي�شتطيع�ن القراءة ول الكتابة اىل عدد ال�شكان يف 
�شن معينة خالل نف�س ال�شنة. 

ن�صبة �للتحاق �لجمايل : عدد الطالب امللتحقني للدرا�شة يف مرحلة تعلمية معينة بغ�س 
تلك  الر�شمي لدخ�ل  ال�شن  الذين هم يف  ال�شنة  ال�شن اىل تقديرات �شكان منت�شف  النظر عن 

املرحلة التعليمية. 

التي  ال�شلع واخلدمات النهائية  ال�ش�قية الجمالية لكافة  �لناجت �ملحلي �لجمايل : القيمة 
ينتجها  اقت�شاد معني يف �شنة معينة.

�لرقام �لقيا�صية لالأ�صعار: 
م�ؤ�شر يقي�س التغيريات التي تطراأ على ا�شعار �شلعة )اأو جمم�عة �شلع( من فرتة زمنية اىل اخرى.





�مل�صافات بني �ملدن �لرئي�صة يف دولة قطر

يال
�أم

كيلو مرت�ت

�لدوحة�ملدينة
�أم 

�صالل 
حممد

�أم 
�صالل 

علي
مدينة فويرط�لزبارة�خلور

�أبو �أم بابدخانم�صيعيد�لوكري�لوكرة�لروي�س�ل�صمال
�صود�نثيل�صلوى �صمرة

13.016.835.465.256.566.567.19.314.322.452.252.860.361.571.5 الدوحة
4.323.052.844.154.154.722.427.335.465.265.973.374.684.5 21.0اأم �شالل حممد

19.949.741.051.051.626.131.139.169.069.677.178.388.2 27.07.0اأم �شالل علي
46.037.347.247.844.749.757.886.788.295.796.9106.9 57.037.032.0اخل�ر

31.716.817.474.679.587.6117.4118.1125.5126.8136.7 105.085.080.074.0الزبارة
14.915.565.970.878.9108.7109.4116.8118.1128.0 91.071.066.060.051.0ف�يرط

0.675.880.888.9118.7119.3126.8128.0137.9 107.087.082.076.027.024.0مدينة ال�شمال
76.481.489.5119.3119.9127.4128.6138.6 108.088.083.077.028.025.01.0الروي�س
5.013.061.562.169.670.880.8 15.036.042.072.0120.0106.0122.0123.0ال�كرة
18.066.555.963.464.676.4 23.044.050.080.0128.0114.0130.0131.08.0ال�كري

74.657.264.665.975.8 36.057.063.093.0141.0127.0143.0144.021.029.0م�شيعيد
15.578.980.290.1 84.0105.0111.0141.0189.0175.0191.0192.099.0107.0120.0دخان

63.464.674.6 85.0106.0112.0142.0190.0176.0192.0193.0100.090.092.025.0اأم باب
1.247.2 97.0118.0124.0154.0202.0188.0204.0205.0112.0102.0104.0127.0102.0اأب� �شمرة

48.5 99.0120.0126.0156.0204.0190.0206.0207.0114.0104.0106.0129.0104.02.0�شل�ى 
115.0136.0142.0172.0220.0206.0222.0223.0130.0120.0122.0145.0120.076.078.0�ش�دانثيل
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�ل�صكان
2018 2017 2016 �لبيان

تقدير ال�شكان منت�شف العام 634 617 2 606 724 2 170 760 2
1.3% 4.0% 7.1% معدل النم� ال�شن�ي لل�شكان

17.8% 17.3% 17.3% ن�شبة الإعالة
ال�شكان ح�شب فئات العمر   

385 219 372 360 357 907 اأقل من 15 �شنة
15 - 64 �شنة 083 231 2 815 321 2 476 343 2

 65 �شنة فاأكرث 644 28 431 30 475 31
العمر ال��شيط 30.3            30.4 32.4           
الكثافة ال�شكانية )لكل كلم مربع( 225.1          234.3 237.4         

287.7 301.5 307.7 ن�شبة اجلن�س )ذكر لكل 100 انثى(
معدل ال�شيخ�خة )قطري�ن( 15.3            16.5 17.1           

�ل�صكان ح�صب فئات �لعمر

�لهرم �ل�صكاين بالألف 2018

بالألف

الإناثالذك�ر

15 - 64 �شنة اأقل من 15 �شنة65 �شنة فاأكرث

العمر
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توزيع �ل�صكان و�لكثافة �ل�صكانية ح�صب �لبلدية 2015*

*  كما يف ابريل 2015

�لكثافة 
)لكل كلم مربع( % �ل�صكان �مل�صاحة

)كلم مربع( �لبلدية
     4,353.5 39.8 956 457 219.7 الدوحة
        247.2 25.2 605 712 2 450.1 الريان
        116.0 12.4 299 037 2 577.6 ال�كرة
        285.3 3.8 90 835 318.4 اأم �شالل
        126.1 8.4 202 031 1 602.2 اخل�ر 
          10.2 0.4 8 794 859.9 ال�شمال
        187.2 2.3 54 339 290.2 الظعاين
          56.7 7.8 187 571 3 308.9 ال�شيحانية

        206.8 100.0 2 404 776 11 627.0 دولة قطر 


1.9%


21.1%


22.2%


2.7%


13.8%


7.4%


2.5%


28.5%


39.8%


25.2%


12.4% 

3.8%

8.4%

0.4%

2.3%


7.8%
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�ل�صكان



 -  10  20  30

Li
ve

 B
irt

hs
De

at
hs

Thousands

2018 2017 2016

2016 2017 2018

Infant Mortality rate
Children under age 5 mortality rate

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

Vital statistics
(births and deaths)

Child mortality rates
(per 1000 live birth)

�ملوؤ�صر�ت �ل�صكانية و�حليوية
2018 2017 2016 �لبيان

امل�اليد اأحياء  816 26      906 27         069 28        
معدل امل�اليد اخلام لكل الف من ال�شكان 10.2            10.2               10.2             

2 385 2 295  2 347 ال�فيات
معدل ال�فيات اخلام لكل الف من ال�شكان 0.9             0.8                 0.9               

6.1 5.4 معدل وفيات الطفال الر�شع من كل 1000 م�ل�د  6.0            
حي

             7.6 6.7 معدل وفيات الطفال القل من 5 �شن�ات من كل  7.1            
1000 م�ل�د حي

معدل الزيادة الطبيعية 9.3           9.4               9.3             

�لح�صاء�ت �حليوية 
)�ملو�ليد و�لوفيات(

معدل وفيات �لأطفال 
)لكل 1000 مولود حي(

ات
�في

ال

اآلف

معدل وفيات الطفال الر�شع 
معدل وفيات الطفال القل من 5 �شن�ات 

اء 
حي

د اأ
�الي

امل
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�ملوؤ�صر�ت �ل�صكانية و�حليوية
2018 2017 2016 �لبيان

عق�د الزواج 830 3          718 3             758 3         
معدل الزواج اخلام لكل األف من ال�شكان

12.4 14.7 14.5 قطري�ن
12.9 13.7 13.8 قطريات

العمر املت��شط عند اأول زواج
26.7 26.6 26.3 قطري�ن
24.5 24.0 24.1 قطريات
1182 1206 1151 اإ�شهادات الطالق

معدل الطالق اخلام لكل الف من ال�شكان   
5.3 5.3 5.1 قطري�ن
4.1 4.4 4.3 قطريات
2.8 2.9 3.0 معدل اخل�ش�ية الكلية لكل امراأة )قطريات(

 80.7 80.7 80.5 العمر املت�قع عند ال�لدة )ال�شكان القطري�ن(

اآلف

الق
لط

ت ا
ادا

�شه
اإ

واج
الز

�د 
عق

�لح�صاء�ت �حليوية 
)�لزو�ج و�لطالق(
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27%

18%

3%

2%

50%

Issued Building Permits
(Residential buildings, 2018)

Villas

Dwellings of housing
loans

Apartments buildings
and towers

others

Additions and
fencing

رخ�س �لبناء �ل�صادرة

* ل ت�شمل بيانات بلدية الدوحة

فلل

م�شاكن قرو�س الإ�شكان

عمارات واأبراج

اأخرى

اإ�شافات وحت�يط

رخ�س �لبناء �ل�صادرة
201620172018�لبيان)مباين �صكنية 2018(

مباين �صكنية
841 8751 1561 2فلل

247 4231 9431م�شاكن قرو�س الإ�شكان
308212183عمارات واأبراج

10498164اأخرى
414 3183 8553 2اإ�شافات وحت�يط

مباين غري �صكنية
4292144حك�مية
169400590جتارية

160224359�شناعية
759674م�شاجد

221723اأخرى
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موؤ�صر�ت �لقوى �لعاملة �لرئي�صية
201620172018�ملوؤ�صر

100.0100.0100.0الق�ى العاملة
86.886.586.3ذك�ر
13.213.513.6اناث

89.188.488.2معدل امل�شاركة 
96.496.195.9ذك�ر
59.458.558.2اإناث

0.10.10.1معدل البطالة
0.10.10.1ذك�ر
0.70.60.4اإناث

املعدل

املعدل

ذك�ر

ذك�ر

ذك�ر

اإناث

اإناث

اإناث

تركيبة �لقوى �لعاملة

معدل �مل�صاركة

معدل �لبطالة

قطر يف �أرقام دي�سمرب 201٩
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Labor force by economic activities
and sex, 2018 (%)

Labor force by economic activities,
2018 (%)  

�لتوزيع �لن�صبي للقوى �لعاملة ح�صب �لن�صطة �لقت�صادية و�جلن�س 2018
�ملجموع�إناثذكور�لن�صاط �لقت�صادي

5.12.44.7التعدين وا�شتغالل املحاجر
8.30.87.3ال�شناعة التح�يلية

48.32.442.1الت�شييد
12.59.112.0التجارة واإ�شالح املركبات

3.55.23.7الإدارة العامة والدفاع
0.712.12.3التعليم

1.07.51.8ال�شحة والعمل الجتماعي
3.538.38.3اخلدمات املنزلية

17.122.317.8اأخرى
100.0100.0100.0�ملجموع

اأخرى

اخلدمات املنزلية
ال�شحة والعمل الجتماعي

التعليم

الإدارة العامة والدفاع
التجارة واإ�شالح املركبات

الت�شييد
ال�شناعة التح�يلية

التعدين وا�شتغالل املحاجر

التعدين وا�شتغالل املحاجر

ال�شناعة التح�يلية

الت�شييد

التجارة واإ�شالح املركبات

الإدارة العامة والدفاع

التعليم

ال�شحة والعمل الجتماعي

اخلدمات املنزلية

اأخرى

�لتوزيع �لن�صبي للقوى �لعاملة ح�صب 
�لن�صطة �لقت�صادية و�جلن�س  2018

�لتوزيع �لن�صبي للقوى �لعاملة ح�صب 
�لن�صطة �لقت�صادية 2018

اإناث

ذك�ر

* املجاميع قد ل تت�افق ب�شبب تدوير الأرقام

دي�سمرب 201٩قطر يف �أرقام16
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Labor force by occupation and sex,
2018 (%) 

Labor force by occupation,
2018 (%)

�لتوزيع �لن�صبي للعمالة ح�صب �ملهنة و�جلن�س 2018
�ملجموع�إناثذكور�ملهنة

1.92.12.0امل�شرع�ن وم�ظف� الدارة العليا واملديرون
7.221.89.2الخت�شا�شي�ن

7.14.96.8الفني�ن والخت�شا�شي�ن امل�شاعدون
3.811.64.9الكتبة

8.019.39.6العامل�ن يف اخلدمات والباعة يف املحالت التجارية والأ�ش�اق
1.20.01.1العمال املهرة يف الزراعة و�شيد ال�شماك

38.40.033.2العامل�ن يف احلرف وما اليها من املهن
16.20.114.1م�شغل�  الآلت واملعدات وجممع�ها

16.040.219.3املهن العادية
100.0100.0100.0�ملجموع

�لتوزيع �لن�صبي للقوى �لعاملة ح�صب 
�ملهنة و�جلن�س  2018

�لتوزيع �لن�صبي للقوى �لعاملة ح�صب 
�ملهنة  2018

املهن العادية

م�شغل� اللت واملعدات وجممع�ها
العامل�ن يف احلرف وما اليها من املهن

العمال املهرة يف الزراعة و�شيدال�شماك
العامل�ن يف اخلدمات والباعة يف املحالت 

الكتبة

الفني�ن والخت�شا�شي�ن امل�شاعدون
الخت�شا�شي�ن

امل�شرع�ن وم�ظف� الدارة العليا واملديرون

امل�شرع�ن وم�ظف� الدارة العليا واملديرون

الخت�شا�شي�ن
الفني�ن والخت�شا�شي�ن امل�شاعدون

الكتبة
العامل�ن يف اخلدمات والباعة يف املحالت 
العمال املهرة يف الزراعة و�شيدال�شماك

العامل�ن يف احلرف وما اليها من املهن
م�شغل� اللت واملعدات وجممع�ها

املهن العادية

اإناث

ذك�ر

* املجاميع قد ل تت�افق ب�شبب تدوير الأرقام

قطر يف �أرقام دي�سمرب 201٩
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موؤ�صر�ت �لتعليم �لرئي�صية
201620172018�ملوؤ�صر

معدل الأمية 
1.51.21.0�ملجموع)15 �شنة فاأكرث(

1.51.20.9ذك�ر
1.51.21.0اإناث

معدل اأمية ال�شباب
1.21.00.7�ملجموع)15 - 24 �شنة (

1.31.10.9ذك�ر
0.70.70.2اإناث

معدل اللتحاق الإجمايل للمرحلة 
103.7106.1107.1�ملجموعالبتدائية

104.0106.2108.4ذك�ر
103.4106.0105.7اإناث

معدل اللتحاق الإجمايل للمرحلة 
96.2101.298.5�ملجموعالإعدادية والثان�ية

92.8101.497.3ذك�ر
100.1101.099.6اإناث

معدل �لأمية
 )15 �صنة فاأكرث(

معدل �أمية �ل�صباب
)15 - 24 �صنة(

ذك�ر

ذك�ر

اإناث

اإناث
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Students in pre-primary education
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education

ريا�س �لأطفال *

* ت�شمل احل�شانات

2015/20162016/20172017/2018�لبيان

405445473عدد ريا�س الأطفال 
633 37055 46956 53�ملجموععدد التالميذ

672 96628 49428 27ذك�ر
961 40426 97527 25اإناث

469 4624 2004 4�ملجموععدد املدر�شني
0173ذك�ر
466 4454 2004 4اإناث

544 4333 0393 3عدد الف�ش�ل
131312مت��شط الطالب لكل معلم

181616مت��شط الطالب لكل ف�شل

�لطالب يف ريا�س �لأطفال

�ملعلمون يف ريا�س �لأطفال

ذك�ر اإناث

قطر يف �أرقام دي�سمرب 201٩
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�لطالب يف �لتعليم �لبتد�ئي
2015/20162016/20172017/2018�لبيان

254266288عدد املدار�س
548 992153 715145 138�ملجموععدد التالميذ

625 79178 99974 70ذك�ر
923 20174 71671 67اإناث

649 43512 97112 11�ملجموععدد املدر�شني
552 3482 0762 2ذك�ر
097 08710 89510 9اإناث

103 8666 6045 5 عدد الف�ش�ل
121212مت��شط الطالب لكل معلم

252525مت��شط الطالب لكل ف�شل

�لطالب يف �لتعليم �لبتد�ئي

�ملعلمون يف �لتعليم �لبتد�ئي

ذك�ر

ذك�ر

اإناث

اإناث
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�لتعليم �لعد�دي
2015/20162016/20172017/2018�لبيان

153159171عدد املدار�س
754 47258 17056 53�ملجموععدد التالميذ

039 93330 03928 27ذك�ر
715 53928 13127 26اإناث

064 0595 9025 4�ملجموععدد املدر�شني
205 2662 2632 2ذك�ر
859 7932 6392 2اإناث

333 2222 1212 2 عدد الف�ش�ل
111112مت��شط الطالب لكل معلم

252525مت��شط الطالب لكل ف�شل

�لطالب يف �لتعليم �لإعد�دي

�ملعلمون يف �لتعليم �لإعد�دي

ذك�ر

ذك�ر

اإناث

اإناث

قطر يف �أرقام دي�سمرب 201٩

جهاز �لتخطيط و�لإح�صاء

21

 �لتعليم



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Students in secondary education 

Males Females

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Teaching staff  in secondary 
education 

Males Females

�لتعليم �لثانوي
2015/20162016/20172017/2018�لبيان

138145149عدد املدار�س
865 45647 28045 43�ملجموععدد التالميذ

579 34224 26623 22ذك�ر
286 11423 01422 21اإناث

674 8344 6804 4�ملجموععدد املدر�شني
298 3522 2752 2ذك�ر
376 4822 4052 2اإناث

066 9772 8841 1 عدد الف�ش�ل
9910مت��شط الطالب لكل معلم

232323مت��شط الطالب لكل ف�شل

�لطالب يف �لتعليم �لثانوي

�ملعلمون يف �لتعليم �لثانوي

ذك�ر

ذك�ر

اإناث

اإناث

دي�سمرب 201٩قطر يف �أرقام22

 �لتعليمجهاز �لتخطيط و�لإح�صاء



 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Students in university education

Males Females

 -  200  400  600  800

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Students on scholarship 
abroad

�لتعليم �جلامعي
2015/20162016/20172017/2018�لبيان

 19             18             18            عدد اجلامعات والكليات
 922 33      482 31      668 28     �ملجموععدد الطالب

 326 10      838 9        223 9       ذك�ر
 596 23      644 21      445 19     اإناث

 435 2        335 2        267 2       �ملجموعاأع�شاء الهيئة التدري�شية
 602 1        542 1        501 1       ذك�ر
 833           793           766          اإناث

14 13             13            مت��شط الطالب لكل ع�ش� من الهيئة التدري�شية 
 040 6        521 5        050 4       �ملجموععدد اخلريجني

972 1        856 1        542 1       ذك�ر
068 4        665 3        508 2       اإناث

448           583           772          �ملجموعالطالب املبتعثني  للخارج اجلدد
310 426           566          ذك�ر
138 157           206          اإناث

�لطالب يف �لتعليم �جلامعي

�لطالب �ملبتعثون للخارج

ذك�ر

ذك�ر

اإناث

اإناث
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2016 2017 2018

Population per physicians,
nurses and bed

�ل�صحة
2018 2017 2016 �لبيان

20 19 14 عدد امل�شت�شفيات
3 535 3 011 2 627 عدد الأ�شرة

781 905 996 عدد ال�شكان لكل �شرير
 8 964 8 183 9 307 عدد الأطباء

308 333 281 عدد ال�شكان لكل طبيب
20 767 18 018 16 968 العامل�ن يف حقل التمري�س

133 151 154 عدد ال�شكان لكل ممر�س
98 98 97 مت��شط ن�شبة التغطية بالتطعيمات خالل العام الأول 

من العمر

عدد �ل�صكان لكل طبيب وممر�س 
و�صرير

عدد ال�شكان لكل �شرير
عدد ال�شكان لكل طبيب
عدد ال�شكان لكل ممر�س
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21.9%


17.8%


 6.6%


11.0%


 42.8%

�ل�صكان �ملعاقني

�لتوزيع �لن�صبي للقطريون �ملعاقون �مل�صجلون يف مر�كز ذوي �لعاقة
ح�صب نوع �لإعاقة 2018

199720042010�لبيان

1.01.41.3ن�صبة �ملعاقني بني �ل�صكان �لقطريون 
1.21.61.4ذك�ر
0.81.21.2اإناث

�ملجموع�إناثذكورنوع �لإعاقة
%21.9%22.4%21.6ذهنية عقلية وع�شبية

%17.8%16.3%18.7حركية 
%6.6%7.6%5.9�شمعية

%11.0%12.4%10.1ب�شرية
%42.8%41.4%43.7اأخرى

%100.0%100.0%100.0�ملجموع

ن�صبة �ملعاقني بني �ل�صكان 
�لقطريني

�لقطريون �ملعاقون �مل�صجلون يف مر�كز 
ذوي �لعاقة ح�صب نوع �لعاقة 2018

املجم�ع ذك�ر اإناث

قطر يف �أرقام دي�سمرب 201٩
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موؤ�صر�ت �لإعالم و�لثقافة �لرئي�صية
2018 2017 2016 �لبيان

8 8 7 عدد املكتبات العامة *
736 037 711 068 576 259 عدد الكتب العربية *
779 316 762 442 61 338 عدد الكتب الأجنبية *

3 465 3 045 1 450 الدوريات *
74 848 42 086 33 794 عدد امل�شتعريين للكتب *

835 841 228 322 58 065 عدد الكتب امل�شتعارة *
11 5 2 مت��شط عدد الكتب لكل م�شتعري
9 8 8 عدد ال�شحف الي�مية
4 4 4 عدد املجالت ال�شهرية

51 51 51 عدد دور ال�شينما
1 861 2 372 3 026 عدد رواد ال�شينما )بالألف(
5 099 6 499 8 290 مت��شط عدد رواد ال�شينما يف الي�م 

113 118 75 اأفالم عربية 
     2 025 1 765 1 301 اأفالم اأجنبية

* مت افتتاح مكتبة قطر ال�طنية يف عام 2017

اآلف
�لكتب �مل�صتعارة و�مل�صتعريون

عدد امل�شتعريون للكتب

اأفالم عربية  اأفالم اأجنبية

عدد الكتب امل�شتعارة

�لأفالم �ملعرو�صة

دي�سمرب 201٩قطر يف �أرقام26
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�لكهرباء

�ملاء

201620172018�لبيان

 913 47    555 45    307 42    ت�ليد الكهرباء )جيجا واط/ �شاعة(  
%5.1%7.7%1.9 ت�ليد الكهرباء )معدل التغيري ال�شن�ي(  

 636 376  597 364  445 344  عدد م�شرتكي الكهرباء  
 082 30    428 27    108 25    ا�شتهالك الكهرباء )جيجا واط/ �شاعة( 

%9.7%9.2%2.5 ا�شتهالك الكهرباء )معدل التغيري ال�شن�ي( 
 296 15    057 15    477 14    ا�شتهالك الفرد من الكهرباء )كيل� واط/ �شاعة(  

201620172018�لبيان

 637.0     606.0     560.0     انتاج املياه )ملي�ن مرت مكعب(  
%5.1%8.2%5.1 انتاج املياه )معدل التغيري ال�شن�ي( 

 832 329  215 317  261 297  اإجمايل عدد م�شرتكي املياه  
%0.1%0.1%0.1 ن�شبة امل�شرتكني املزودين باملياه عن طريق ال�شهاريج

 236        224        216        ا�شتهالك الفرد ال�شن�ي من املياه )مرت مكعب( 
%5.4%3.7%1.8- معدل التغيري ال�شن�ي ل�شتهالك الفرد من املياه  

توليد �لكهرباء
)جيجاو�ت/�صاعة(

�إنتاج �ملياه
)مليون مرت مكعب(

ت�ليد الكهرباء 
معدل التغيري ال�شن�ي

معدل التغيري ال�شن�ي
انتاج املياه 

لف
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�لناجت �ملحلي �لإجمايل ح�صب �لن�صاط �لقت�صادي بالأ�صعار �جلارية
القيمة ملي�ن ريال قطري

املجاميع قد ل تت�افق ب�شبب تدوير الأرقام .
* تقديرات اأولية

�لن�صاط �لقت�صادي
201620172018*

%�مل�صافة�لقيمة %�مل�صافة�لقيمة %�مل�صافة�لقيمة 

2220.2 1290.21 0160.21 1الزراعة واحلراجة و�شيد الأ�شماك
98636.9 98132.3256 98429.7195 163التعدين وا�شتغالل املحاجر

1079.2 7858.764 8148.552 46ال�شناعة التح�يلية
اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اله�اء ، اإمدادات املياه واأن�شطة ال�شرف واإدارة 

7980.8 1611.05 9791.16 5النفايات ومعاجلتها

41714.1 08915.098 07914.091 77الت�شييد
9717.0 5757.848 9818.547 46جتارة اجلملة والتجزئة؛ اإ�شالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

2194.1 7784.228 249274.525النقل والتخزين
3700.8 3780.95 6201.05 5اأن�شطة خدمات الإقامة والطعام

7071.4 6151.69 8101.89 9املعل�مات والت�شالت
9697.5 9778.151 0198.548 47الأن�شطة املالية واأن�شطة التاأمني

6756.0 1307.141 7767.743 42الأن�شطة العقارية
0953.2 6563.622 0803.821 21الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية ، اأن�شطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

2476.8 3737.347 8577.944 43الإدارة العامة وال�شمان الجتماعي اللزامي 
9792.0 1832.213 0892.213 12التعليم

7622.1 9012.314 0092.513 14الأن�شطة يف جمال �شحة الإن�شان والعمل الجتماعي
0301.3 5891.49 4661.58 8الفن�ن والرتفيه والت�شلية ، اأن�شطة اخلدمات الأخرى

اأن�شطة الأُ�َشر املعي�شية التي ت�شتخدم اأفرادًا؛ واأن�شطة الأُ�َشر املعي�شية يف اإنتاج �شلع وخدمات 
1720.6 0060.74 8170.74 3غري مميَّزة ل�شتعمالها اخلا�س

4.0-948 27-4.3-405 26-4.4-153 24-اخلدمات املالية املقا�شة ب�ش�رة غري مبا�شرة
1370.27200.17790.1 1ر�ش�م ال�شترياد

557100.0 620100.0696 305100.0607 552�لناجت �ملحلي �لجمايل
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�لناجت �ملحلي �لإجمايل ح�صب �لن�صاط �لقت�صادي بالأ�صعار �لثابتة )2013 = 100(
القيمة ملي�ن ريال قطري

املجاميع قد ل تت�افق ب�شبب تدوير الأرقام .
* تقديرات اأولية

�لن�صاط �لقت�صادي
201620172018*

%�مل�صافة�لقيمة %�مل�صافة�لقيمة %�مل�صافة�لقيمة 

1960.1 1040.11 0200.11 1الزراعة واحلراجة و�شيد الأ�شماك
36247.6 61048.4390 46149.5391 394التعدين وا�شتغالل املحاجر

39710.5 43510.186 62810.181 80ال�شناعة التح�يلية
اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اله�اء ، اإمدادات املياه واأن�شطة ال�شرف واإدارة 

3740.4 7450.53 7130.53 3النفايات ومعاجلتها

67011.2 73810.891 6929.487 74الت�شييد
3555.4 5225.544 0985.744 45جتارة اجلملة والتجزئة؛ اإ�شالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

8152.3 2022.318 0692.318 18النقل والتخزين
5320.8 1550.86 0410.86 6اأن�شطة خدمات الإقامة والطعام

8541.2 6351.29 8331.29 9املعل�مات والت�شالت
7687.0 8646.957 7586.555 51الأن�شطة املالية واأن�شطة التاأمني

2424.8 3484.739 7264.638 36الأن�شطة العقارية
4362.5 4392.520 1442.520 20الأن�شطة املهنية والعلمية والتقنية  ، اأن�شطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

9205.2 7615.242 3315.341 42الإدارة العامة وال�شمان الجتماعي اللزامي 
4541.5 1911.512 4441.412 11التعليم

3391.6 0541.613 4961.713 13الأن�شطة يف جمال �شحة الإن�شان والعمل الجتماعي
3011.0 1291.08 2211.08 8الفن�ن والرتفيه والت�شلية ، اأن�شطة اخلدمات الأخرى

اأن�شطة الأُ�َشر املعي�شية التي ت�شتخدم اأفرادًا؛ واأن�شطة الأُ�َشر املعي�شية يف اإنتاج �شلع وخدمات 
6910.4 6240.43 4930.43 3غري مميَّزة ل�شتعمالها اخلا�س

3.7-474 30-3.6-372 29-3.3-975 25-اخلدمات املالية املقا�شة ب�ش�رة غري مبا�شرة
0840.16740.17050.1 1ر�ش�م ال�شترياد

937100.0 858100.0820 278100.0808 796�لناجت �ملحلي �لجمايل
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�لناجت �ملحلي �لإجمايل ح�صب �لإنفاق بالأ�صعار �جلارية
القيمة ملي�ن ريال قطري

* تقديرات اأولية

2018* 2017 2016 �لبيان
 �لناجت �ملحلي �لإجمايل  305 552     620 607     557 696    

الن�شبة املئ�ية للتغيري ال�شن�ي  6.2            10.0           14.6         
 �لإنفاق �ل�صتهالكي �لنهائي لالأ�صر   982 141     491 149     620 153    

 الن�شبة املئ�ية للمجم�ع  25.7          24.6           22.1         
 الن�شبة املئ�ية للتغيري ال�شن�ي  8.2            5.3            2.8           
 �لإنفاق �ل�صتهالكي �لنهائي للحكومة  941 107     350 103     645 110    

 الن�شبة املئ�ية للمجم�ع  19.5          17.0           15.9         
           7.1           (4.3)           (9.4)  الن�شبة املئ�ية للتغيري ال�شن�ي 
 �إجمايل �لتكوين �لر�أ�صمايل  906 269     017 271     521 298    

 الن�شبة املئ�ية للمجم�ع  48.9          44.6           42.9         
 الن�شبة املئ�ية للتغيري ال�شن�ي  23.7          0.4            10.1         
 �صادر�ت �ل�صلع و�خلدمات  526 263     144 310     322 373    

 الن�شبة املئ�ية للمجم�ع  47.7          51.0           53.6         
         20.4           17.7         (21.6)  الن�شبة املئ�ية للتغيري ال�شن�ي 

239 552 226 381 231 050  و�رد�ت �ل�صلع و�خلدمات 
34.4 37.3 41.8  الن�شبة املئ�ية للمجم�ع 

           5.8           (2.0)  الن�شبة املئ�ية للتغيري ال�شن�ي  7.1           

�لناجت �ملحلي �لإجمايل ح�صب �لإنفاق 2018

�لناجت �ملحلي �لإجمايل ون�صبة �لتغيري �ل�صنوي

ري
قط

ال 
 ري

ار 
ملي

ري
قط

ال 
 ري

ار 
ملي

الناجت املحلي الإجمايل 
الن�شبة املئ�ية للتغيري ال�شن�ي 

الإنفاق 
ال�شتهالكي 

النهائي 
لالأ�شر  

الإنفاق 
ال�شتهالكي 

النهائي 
للحك�مة 

اإجمايل 
التك�ين 

الراأ�شمايل 
�شادرات 

ال�شلع 
واخلدمات

واردات 
ال�شلع 

واخلدمات 
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منتجات �ل�صناعة �لتحويلية �لرئي�صية

2018 2017 2016 �ملنتج
�لبرتوكيماويات )�ألف طن مرتي(

الإيثيلني  829.7      744.1      779.5   
امليثان�ل 903.7      993.3      091.0 1   

�ل�صمدة �لكيماوية )�ألف طن مرتي(   
الأم�نيا  424.1 3    751.0 3    724.0 3   
الي�ريا 619.5 5    777.8 5    655.0 5   

�حلديد و�ل�صلب )�ألف طن(   
احلديد وال�شلب 919.7 6    345.3 7    960.9 6   

امليثان�ل

الي�ريا

�ل�صمدة �لكيماوية
)�ألف طن مرتي(

�لبرتوكيماويات
)�ألف طن مرتي(

�حلديد و�ل�صلب
)�ألف طن(

الإيثيلني 

الأم�نيا 
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Exports of goods,* Per cent, 2018

Imports of goods, Per cent, 2018


 14%


7%

* ت�شمل اإعادة الت�شدير .

مكونات �لتجارة �خلارجية
ال�حدة : ملي�ن ريال قطري

201620172018�لبيان

 �صلع �ل�صادر�ت *
 611 188   603 146   972 127  غازات نفط وهيدروكرب�نات غازيه اخرى 
 267 50     638 42     220 32    زي�ت نفط وزي�ت م�اد معدنيه قاريه خام 

 065 25     560 17     939 9      زي�ت نفط وزي�ت متح�شل عليها من م�اد معدنيه قاريه غري خام 
 867 42     892 38     473 38    اأخرى 

 810 306     693 245     604 208     �ملجموع 
    �صلع �لو�رد�ت 

 781 48     157 47     867 51     الآلت ومعدات النقل 
 455 18     275 16     242 19     م�شن�عات متن�عة

 749 16     954 14     896 17     ال�شلع امل�شنعة وامل�شنفة اأ�شا�شًا ح�شب املادة
 567 11     771 10     324 10     الأغذية واحلي�انات احلية  

 130 10     509 9       197 9       امل�اد الكيماوية ومنتجاتها غري املذك�رة 
 692 9       155 10     173 8       اأخرى 

 373 115     823 108     699 116    �ملجموع

�لتوزيع �لن�صبي ل�صلع �ل�صادر�ت* 2018 

�لتوزيع �لن�صبي ل�صلع �لو�رد�ت 2018

 ماكينات والت
وو�شائل نقل

44%

 �شلع م�شنعة
 وم�شنفة اأ�شا�شًا

ح�شب املادة
17%

 م�شن�عات
متن�عة
15%

 اأغذية وحي�انات
  حية
9%

 م�اد كيماوية و ما
�شابه ذلك

8%

 زي�ت نفط وزي�ت
 م�اد معدنيه
قاريه خام

16%

 زي�ت نفط وزي�ت
 متح�شل عليها

 من م�اد معدنية
قارية غري خام

 غازات نفط8%
 وهيدروكرب�نات

غازية اخرى
62%
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�إجتاهات �لتجارة �خلارجية
ال�حدة : ملي�ن ريال قطري

* ت�شمل اإعادة الت�شدير .

201620172018�لبيان

 �ل�صادر�ت * : بلد �ملق�صد 
 356 53     128 42     804 39     اليابان 

 277 53     921 38     659 32     ك�ريا اجلن�بية 
 995 36     141 30     867 26     الهند  
 978 34     372 26     329 16     ال�شني 
 203 128   131 108   945 92     اأخرى  

 810 306     693 245     604 208   �ملجموع 
   �لو�رد�ت : بلد �ملن�صاأ

 417 22     794 17     721 16    ال�ليات املتحدة الأمريكية
 255 14     361 12     085 12     ال�شني 
 245 7       753 5       356 4       الهند 
 103 7       555 7       812 10     املانيا 
 353 64     360 65     724 72     اأخرى

 373 115     823 108     699 116   �ملجموع

ك�ريا 
اجلن�بية 

ال�شني

الهند  

الهند  

ال�شني 

اأملانيا

اليابان 

ال�ليات املتحدة 
الأمريكية

�أهم 4 بلد�ن من�صاأ للو�رد�ت 2018
)مليون ريال قطري(

�أهم 4 بلد�ن مق�صد لل�صادر�ت* 2018
)مليون ريال قطري(
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�لرقم �لقيا�صي لأ�صعار �مل�صتهلك
)�شنة الأ�شا�س 2013 = 100(

�لرقم �لقيا�صي لأ�صعار �ملنتج
)�شنة الأ�شا�س 2013 = 100(

201620172018جمموعات �ل�صلع و�خلدمات

 108.9     108.5     108.0    �لرقم �لقيا�صي �لعام لأ�صعار �مل�صتهلك
 101.1     101.1     99.2       الغذاء وامل�شروبات  

 114.0     114.0     114.0     التبغ 
 104.0     101.7     102.9     املالب�س والأحذية 

 107.8     111.9     115.4     ال�شكن واملياه والكهرباء والغاز واأن�اع ال�ق�د الأخرى 
 109.9     108.2     107.7     الأثاث والأجهزة املنزلية   

 107.4     103.3     101.0     ال�شحة
 126.3     118.1     110.1     النقل 

 92.5       98.7       99.3       الت�شالت 
 104.8     107.0     109.2     الرتفيه والثقافة 

 129.8     124.1     121.4     التعليم
 99.3       98.7       100.2     املطاعم  والفنادق 

 103.3     102.8     102.6    ال�شلع واخلدمات املن�عة 

201620172018�لن�صاط �لقت�صادي

 70.0       55.6       46.4      �لرقم �لقيا�صي �لعام لأ�صعار �ملنتج
 65.6       49.9       41.2       التعدين  

 81.0       101.4     98.6       الكهرباء واملاء 
 104.2     70.0       59.5       ال�شناعات التح�يلية 

�لرقم �لقيا�صي لأ�صعار �ملنتج
)�صنة �لأ�صا�س 2013 = 100(

�لرقم �لقيا�صي لأ�صعار �مل�صتهلك
)�صنة �لأ�صا�س 2013 = 100(

التعدين   الكهرباء واملاء 
ال�شناعات التح�يلية  الرقم القيا�شي العام 

دي�سمرب 201٩قطر يف �أرقام34
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�لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي )�أ�صعار 2013(

مالية �حلكومة *

بور�صة قطر
* كما يف �شبتمرب 2018

* تقديرات اأولية

2018* 2017 2016 �لبيان

820 937 808 858 796 278 الناجت املحلي الجمايل احلقيقي )ملي�ن ريال 
قطري(

1.5 1.6 2.1 معدل النم� ال�شن�ي احلقيقي

2018 2017 2016 �لبيان
207 915 163 272 170 856 اإجمايل اليرادات ) ملي�ن ريال(
192 835 203 265 221 684 جمم�ع النفقات )ملي�ن ريال( 

15 080 -39 993 -50 828 فائ�س اأو عجز )ملي�ن ريال( 
2.2 6.6 9.2 فائ�س او عجز / الناجت املحلي الجمايل

2018 2017 2016 �لبيان
46 45 44 عدد ال�شركات املدرجة 

68 501 66 246 68 989 قيمة ال�شهم املتداولة )ملي�ن ريال قطري(
2 285 923 2 465 479 1 976 573 عدد ال�شم املتداولة )باآلف(

10 299 8 523 10 437 امل�ؤ�شر العام لل�ش�ق )نقطة(

�إجمايل �لير�د�ت و�لنفقات �حلكومية
)مليون ريال(

�لناجت �ملحلي �لجمايل �حلقيقي باأ�صعار 2013 

الناجت املحلي الجمايل احلقيقي 
)ملي�ن ريال قطري(

اإجمايل اليرادات 
) ملي�ن ريال(

جمم�ع النفقات 
)ملي�ن ريال( 

معدل النم� ال�شن�ي احلقيقي

ن(
لي�

)م
ن(

لي�
)م
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�ل�صياحة

حو�دث �لطرق و�حلرق
* ل ي�شمل النزلء القطري�ن

2018 2017 2016 �لبيان
110 102 98 جمم�ع الفنادق

              46 41 38 فنادق الدرجة املمتازة
              64 61 60 فنادق اأخرى

24 091 22 461 20 976 عدد الغرف
6 427 052 5 239 926 6 381 395 عدد النزلء *

2018 2017 2016 �لبيان
وفيات و�إ�صابات حو�دث �لطرق

وفيات 178          177           168         
اإ�شابات بليغة 874          743           683         
عدد اإ�شابات خفيفة 045 8       966 7        113 8      
ح�ادث احلريق 444 1       663 1        922 1      
مت��شط عدد احلرائق يف الي�م 4              5               5             
وفيات واإ�شابات ناجتة عن احلريق 169          172           117         

غرف �لفنادق

وفيات و�إ�صابات حو�دث �لطرق

وفيات اإ�شابات بليغة
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* ي�شمل ركاب الرتانزيت

�لهاتف و�لنرتنت

�لنقل وحركة �لركاب
201620172018�لبيان

 حركة �ل�صفن
 220 7            810 5          428 6         القادمة
 220 7            810 5          428 6         املغادرة

 حركة �لطائر�ت
 322 110         166 111      898 122     القادمة
 307 110         154 111      895 122     املغادرة

 حركة �لركاب عرب �ملطار�ت *
 301 262 17    110 634 17   474 722 18القادم�ن
 727 233 17    492 644 17   369 600 18املغادرون

201620172018�لبيان

181716عدد خط�ط الهاتف الثابت لكل 100 من ال�شكان
140131143عدد خط�ط الهاتف املحم�ل لكل 100 من ال�شكان

737786عدد م�شتخدمي النرتنت لكل 100 من ال�شكان

حركة �ل�صفن �لقادمة

حركة �لطائر�ت �لقادمة

قطر يف �أرقام دي�سمرب 201٩
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�ملجموعة �لإح�صائية �ل�صنوية 

كتيب دولة قطر يف �أرقام 

�لن�صرة �ل�صنوية لالإح�صاء�ت �حليوية »�ملو�ليد و�لوفيات« 

�لن�صرة �ل�صنوية لالإح�صاء�ت �حليوية » �لزو�ج و�لطالق« 

�لن�صرة �ل�صنوية مل�صح �لقوى �لعاملة بالعينة 

�لن�صرة �ل�صنوية لالإح�صاء�ت �لإقت�صادية 

ن�صرة �حل�صابات �لقومية 

ن�صرة �لأ�صعار و�لأرقام �لقيا�صية 

ن�صرة �إح�صاء�ت رخ�س �لبناء و�ملباين �ملكتملة 

�لن�صرة �ل�صنوية لإح�صاء�ت �ملالحة �لبحرية 

قطر �إح�صاء�ت �صهرية

�أهم �لدوريات �لإح�صاآئية �لتي ي�صدرها 
جهاز �لتخطيط و�لح�صاء 


