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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.2018ويتضمن هذا الفصل بعض المؤشرات عن عام 

the year 2018.

:Data sources:مصادر البيانات 

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

   2015.

Hotels and Restaurants Statistics Survey - م2018مسح إحصاءات الفنادق والمطاعم  لعام  - 

   2018.



TABLE (48)(48)جدول 

5241082149111321515Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

1070570583133691190139396أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها 

من خدمات الطعام
65394701409213514486

Event catering and other food service 

activities
562

884495117081392157Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

12286572106070982228877554

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

منشأة
Est.

مشتغل
Employees

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

ECONOMIC ACTIVITY

2018

المنشآت والمشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادى

2018

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

2018
EMPLOYEES AND COMPENSASTIONS OF EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY NATIONALITY & 

ECONOMIC ACTIVITY

2018

TABLE (49) (Value : 000 Q.R)(الف لاير قطري :القيمة ) (49)جدول 

215152813513748921403027Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

393961112212332411244363Restaurants and mobile food service activities561أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من 

خدمات الطعام
144868042427066435108Event catering and other food service activities562

215726965225454950Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

775544999530874533137448   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

2018
EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

2018

Graph (18) شكل
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activities 

 أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله
estaurants and mobile food 

service activities 
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 خدمات الطعام
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تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي
2018

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

2018

TABLE (50) (Value : 000 Q.R)(الف لاير قطري : القيمة ) (50)جدول 

491965304,919,65311638687216061,885,47430341792492332784946أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551
Short term accommodation 

activities
551

561
أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة 

المتنقله
542277305,422,773219388611580273,351,91320708604496811621179

Restaurants and mobile 

food service activities
561

562

أنشطة خدمات الطعام في 

المناسبات وغيرها من خدمات 

الطعام

141974701,419,747495939171980667,91975182841730710098
Event catering and other 

food service activities
562

3312650331,2658648951985138,4741927918246184545Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

12,093,438012,093,4383,940,1822,103,5986,043,7806,049,658748,8905,300,768 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



2018

2018

Graph (19) شكل

EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي
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 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 (51)(51)جدول رقم 

تعويضات 

فائض التشغيلالعاملين
Compensat ion 

Of Employees

Operating Surplus

6545523.6614.6722866214102614030271381918Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

3179240.4621.35137648525651244363376816أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات 

وغيرها من خدمات الطعام
3005734.9312.119800851900435108274989

Event catering and other food service 

activities
562

2554626.1115.691535778937954950129595Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

4063932.5817.391559367800631374482163319Total  

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

2018
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY  MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2018

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


