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يسر جهاز التخطيط واالحصاء أن يقدم هذا الفصل الخاص 

بإحصاءات نشاط الفنادق واملطاعم 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 املؤشرات 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.2019ويتضمن هذا الفصل بعض املؤشرات عن عام 

the year 2019.

:Data sources:مصادر البيانات 

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

   2015.

Hotels and Restaurants Statistics Survey - م2019مسح إحصاءات الفنادق واملطاعم  لعام  - 

   2019.



TABLE (48)(48)جدول 

738972073810420776Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

1116589988234715199840614أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها 

من خدمات الطعام
65394761421814114612

Event catering and other food service 

activities
562

914686217241532192Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

12796799111771395239678194

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

ECONOMIC ACTIVITY

2019

المنشآت والمشتغلون في نشاط الفنادق والمطاعم حسب حجم المنشأة والنشاط االقتصادى

2019

Total  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



المشتغلون وتعويضات العاملين في نشاط الفنادق والمطاعم حسب الجنسية والنشاط االقتصادى

2019
EMPLOYEES AND COMPENSASTIONS OF EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY NATIONALITY & 

ECONOMIC ACTIVITY

2019

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

207761921111537931173004Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

406141816712672031285370Restaurants and mobile food service activities561أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من 

خدمات الطعام
146127995427999435994Event catering and other food service activities562

219205306353063Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

781944537329020582947431   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

2019
EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS ACTIVITY BY ECONOMIC ACTIVITY

2019

Graph (23) شكل
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activities 

 أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله
estaurants and mobile food 
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تقديرات القيمة المضافة في نشاط الفنادق والمطاعم حسب النشاط اإلقتصادي
2019

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

2019

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

477295204,772,95212111287648211,975,94927970034276272369376أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551
Short term accommodation 

activities
551

561
أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة 

المتنقله
565909705,659,097236505411810853,546,13921129584312771681681

Restaurants and mobile 

food service activities
561

562

أنشطة خدمات الطعام في 

المناسبات وغيرها من خدمات 

الطعام

152828601,528,286499360156522655,88287240417364855040
Event catering and other 

food service activities
562

3501920350,1928114054489135,6292145637072207491Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

12,310,527012,310,5274,156,6822,156,9176,313,5995,996,928883,3405,113,588 المجموع  

النشاط اإلقتصادي

االنتاج اإلجمالي
Gross Output

االستهالك الوسيط
Intermediate Consumptionالقيمة

المضافة

اإلجمالية
G.Value 

Added

Total  

القيمة

المضافة

الصافية
N.Value 

Added

Economic Activity

منتجات
Products

اإلهتالكات
Deprec-

iation المجموع
Total

إيرادات أخرى
Other 

Revenues

المجموع
Total

سلع
Goods

خدمات
Services



2019

2019

Graph (24) 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
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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

5649225.3716.0222973413462711730041196373Short term accommodation activities551أنشطة اإلقامة قصيرة المدى551

3180341.7920.87139339520251285371396309أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقله561
Restaurants and mobile food service 

activities
561

562
أنشطة خدمات الطعام في المناسبات 

وغيرها من خدمات الطعام
2987132.6710.2410459159705435994419045

Event catering and other food service 

activities
562

2429623.1715.561597599788553063154429Beverage serving activities563أنشطة تقديم المشروبات563

3780733.7717.521574367669329474332166156

أهم المؤشرات اإلقتصادية حسب النشاط اإلقتصادي الرئيسي

2019
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY  MAIN ECONOMIC ACTIVITY

2019

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


