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 تقديم
الثقافيةاإلحصاءات"تقريرمناإلصدار الجديددمقيأنالتخطيط واالحصاء جهازيسر
��دولةقطر"٢٠١٩ملعا.

فتستشروال�� ٢٠٣٠الوطنيةقطررؤيةوأهدافغاياتتحقيقإطار��التقريرهذايأتي
ضمن أربعة محاور م��ابطة متضمنة محور التنمية  قطردولة��التنميةآفاق

من بي��ا "املحافظة ع�� ال��اث  االجتماعية الذي يرمي إ�� تحقيق عدد من األهداف
قد تم و" ٢٠٣٠الوطنيةقطررؤية"الوط�� وتعزيز القيم والهوية العربية واإلسالمية"

، كقاعدة عمل للتصنيفات فيه٢٠٠٩لليونيسكوةالثقافياإلحصاءاتإطاراعتماد 
االقتصادياملجالع��قطردولة��الثقافيةاإلحصاءاتعرضإ����دفوالذي

.الصلةذاتواملجاالتالثقافيةللمجاالت"املؤشراتواإلحصاءاتخاللمنواالجتما��
 :اديةاالقتصللتصانيفدوليةأنظمةأحدثاستخدامع��التقريراعتمدحيث

 التصنيف��القيا��� الصنا��الدو ( ISIC4)لتعريفاألنشطةأوقطاعات
الثقا��ّاإلنتاج

 التصنيف الدو��املعياريللمهن(ISCO88)لتعريفاملهنالثقافّية
 تصنيفال�االس��الالفرديبحسبالغرض (COICOP)لتعريفالسلع

الثقافيةوالخدمات
 تصنيفالالنظاماملنسقوصيفلتالسلعاألساسيةوترقيمهالعام(HS2012)

.الثقافّيةوالخدماتباملنتجاتالدوليةالتجارةلتعريف

��وتفان��مإلعدادهمالعملفريقأشكرأنإاليسع��الالتقريرهذاإصداربصددونحن
صدارإل قيمةمساهماتمنقدموهوملاالرفيعاإلحصائيللمستوىالثقافةتقريرإخراج
ع�� املستوي�ن اإلقلي�� والدو��. األخرىالثقافيةالتقاريرمعللمقارنةقابلوط��تقرير
.املجالهذا��واالختصاصي�نال�احث�نواملجتمعمنك���ةشريحةمنهيستفيدأنآمل�ن



 د.صالحبنمحمدالنابت
 التخطيطواإلحصـاءرئيسجهاز 

  
  


 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

٢٠٢٠ يناير -التخطيط واإلحصاء  جهازجميع الحقوق محفوظة ل
  :��حالةاالقتباس،�ر��اإلشارةا��هذهاملطبوعة�التا��

٢٠١٩ اإلحصاءات الثقافية �� دولة قطر، ٢٠٢٠، التخطيط واإلحصاء  جهاز. 
قطر –الدوحة 

���املراسالتتوجه:  
التخطيط واإلحصاء جهاز

قطر -، الدوحة١٨٥٥ : ص.ب
+٩٧٤ –٤٤٩٥٨٨٨٨ : هاتف
+٩٧٤ –٤٤٨٣٩٩٩٩: فاكس

MDR@psa.gov.qa لطلب بيانات احصائية ير�� مراسلة  

رقم اإليداع بدار الكتب القطرية :

الرقم الدو�� (ردمك) :  


: تابعونا ��� 

www.psa.gov.qa 

  PSAQatar

 @PSAQatar
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Vجهاز التخطيط واإلحصاء

 

 

 تقديم
الثقافيةاإلحصاءات"تقريرمناإلصدار الجديددمقيأنالتخطيط واالحصاء جهازيسر
��دولةقطر"٢٠١٩ملعا.

فتستشروال�� ٢٠٣٠الوطنيةقطررؤيةوأهدافغاياتتحقيقإطار��التقريرهذايأتي
ضمن أربعة محاور م��ابطة متضمنة محور التنمية  قطردولة��التنميةآفاق

من بي��ا "املحافظة ع�� ال��اث  االجتماعية الذي يرمي إ�� تحقيق عدد من األهداف
قد تم و" ٢٠٣٠الوطنيةقطررؤية"الوط�� وتعزيز القيم والهوية العربية واإلسالمية"

، كقاعدة عمل للتصنيفات فيه٢٠٠٩لليونيسكوةالثقافياإلحصاءاتإطاراعتماد 
االقتصادياملجالع��قطردولة��الثقافيةاإلحصاءاتعرضإ����دفوالذي

.الصلةذاتواملجاالتالثقافيةللمجاالت"املؤشراتواإلحصاءاتخاللمنواالجتما��
 :اديةاالقتصللتصانيفدوليةأنظمةأحدثاستخدامع��التقريراعتمدحيث

 التصنيف��القيا��� الصنا��الدو ( ISIC4)لتعريفاألنشطةأوقطاعات
الثقا��ّاإلنتاج

 التصنيف الدو��املعياريللمهن(ISCO88)لتعريفاملهنالثقافّية
 تصنيفال�االس��الالفرديبحسبالغرض (COICOP)لتعريفالسلع

الثقافيةوالخدمات
 تصنيفالالنظاماملنسقوصيفلتالسلعاألساسيةوترقيمهالعام(HS2012)

.الثقافّيةوالخدماتباملنتجاتالدوليةالتجارةلتعريف

��وتفان��مإلعدادهمالعملفريقأشكرأنإاليسع��الالتقريرهذاإصداربصددونحن
صدارإل قيمةمساهماتمنقدموهوملاالرفيعاإلحصائيللمستوىالثقافةتقريرإخراج
ع�� املستوي�ن اإلقلي�� والدو��. األخرىالثقافيةالتقاريرمعللمقارنةقابلوط��تقرير
.املجالهذا��واالختصاصي�نال�احث�نواملجتمعمنك���ةشريحةمنهيستفيدأنآمل�ن
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االحصاءات الثقافية في دولة قطر 2019

جهاز التخطيط واإلحصاء VI

 

 

 حتوياتقائمةامل

 

V تقديم    
١ ملحةعندولةرقط    
٢ أهماملعلوماتاإلحصائية��التقرير   
٣ الفصل :األولالسكانوالتخصصات الثقافية   
٧ الفصل :الثانياملجاالت الثقافية العاملون ��    
١٣ الفصل :الثالثاملجاالتالثقافيةواملجاالتذاتالصلة    
٢٣ الفصلاالجتماعية الثقافية األنشطة قضاء �� ملستخدما الوقت : الرابع   
٢٧ الفصل :الخامسإنفاقاألسرواألفراد��عالسلعوالخدماتالثقافية    
٣١ الفصلس: داسالقيمةلسلعا وارداتالثقافية    
٣٥ املراجع    
٣٧ :االجد املالحقولواملؤشراتاإلحصائية   

    

 

                   



   


 

  

             

الجداولفهرس      

 
٢٠١٧/٢٠١٨............................................................................................................... ٦ –٢٠١٦/٢٠١٧ الدرا��� للعام التعليم حصاءاتإ) ١/١جدول (
للعام  ،عدد الطالب امللتحقون �� الجامعات والكليات واملبتعث�ن وال�ري��ن من التخصصات الثقافية  )١/٢جدول (
٢٠١٧/٢٠١٨................................................................................................................................................................................................. ٦ – ٢٠١٥/٢٠١٦الدرا���

................................................................................ ١٥ )٢٠١٨–٢٠١٣( ر �� اليوم خالل الف��ةعدد زوار املتاحف ومتوسط عدد الزوا )٣/١جدول (
١٦ ................................................................... )٢٠١٨–٢٠١٣عدد الفعاليات الثقافية �� مؤسسة ال�� الثقا�� (كتارا)خالل الف��ة () ٣/٢جدول (
................................................................................................................... ١٧ )٢٠١٨–٢٠١٣إجما�� ممار��� الحرف الشعبية خالل الف��ة () ٣/٣جدول (

................................................................................................. ١٧)٢٠١٨–٢٠١٣( ل الف��ةعدد الكتب والدوريات �� املكتبات العامة، خال )٣/٤جدول (
............................ ١٩  )٢٠١٨–٢٠١٣(الل الف��ةخ فالم املعروضة حسب نوعهاوعدد األ (باأللف) عدد دور السينما وروادها  )٣/٥جدول (
٢٠١٣/٢٠١٤(ة ملواسم الرياضيخالل اعدد الالعب�ن �� االتحادات الرياضية  )٣/٦( جدول- ٢٠١٨/٢٠١٩( .................................................. ٢١

 لعام اجتماعية ثقافية بنشاطات قاموا ملن االجتما�� الثقا�� النشاط تنفيذ �� تخدماملس الوقت معدل) ٤/١جدول(
.................................................................................................................................................................................................................................................. ٢٦م٢٠١٢/٢٠١٣

٢٠١٨و  ٢٠١٣( الثقافية السلع واردات لقيمة النس�� التوزيع) ٦/١( جدول(.................................................................................................................. ٣٣
٢٠١٨ و٢٠١٣(  واردات الت�ه��ات واالدوات الداعمة للسلع الثقافيةقيمة ل)التوزيع النس�� ٦/٢( جدول( .................................................... ٣٤

  

 حقجداولاملال 

.................................... ٤١)٢٠١٢/٢٠١٣( اجتماعية ثقافية بنشاطات قاموا ملن االجتما�� الثقا�� النشاط تنفيذ �� املستخدم الوقت معدل

 – ٢٠١٢/٢٠١٣( األسرة جنسية حسب والثقافية ال��ف��ية لألنشطة الشهري االسرة واس��ال� انفاق متوسط
٢٠١٧/٢٠١٨( ................................................................................................................................................................................................................................................. ٤١

 – ٢٠١٢/٢٠١٣((ر.ق)  األسرة حجم حسب والثقافية ال��ف��ية لألنشطة الشهري االسرة ��ال�واس انفاق متوسط
٢٠١٧/٢٠١٨(...................................................................................................................................................................................................... ٤١

 – ٢٠١٢/٢٠١٣( (ر.ق) األسرة جنس رب حسب والثقافية ال��ف��ية لألنشطة الشهري االسرة واس��ال� انفاق متوسط
٢٠١٧/٢٠١٨(...................................................................................................................................................................................................... ٤٢

٢٠١٣،٢٠١٨................................................................................................................................................................ ٤٢.) ق.ر( الثقافية السلع من قيم الواردات

 ٤٢...............................................................................................٢٠١٣،٢٠١٨ )ر.ق.( الثقافية للسلع التابعة الداعمة واالدوات الت�ه��ات واردات قيم
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الجداولفهرس      

 
٢٠١٧/٢٠١٨............................................................................................................... ٦ –٢٠١٦/٢٠١٧ الدرا��� للعام التعليم حصاءاتإ) ١/١جدول (
للعام  ،عدد الطالب امللتحقون �� الجامعات والكليات واملبتعث�ن وال�ري��ن من التخصصات الثقافية  )١/٢جدول (
٢٠١٧/٢٠١٨................................................................................................................................................................................................. ٦ – ٢٠١٥/٢٠١٦الدرا���

................................................................................ ١٥ )٢٠١٨–٢٠١٣( ر �� اليوم خالل الف��ةعدد زوار املتاحف ومتوسط عدد الزوا )٣/١جدول (
١٦ ................................................................... )٢٠١٨–٢٠١٣عدد الفعاليات الثقافية �� مؤسسة ال�� الثقا�� (كتارا)خالل الف��ة () ٣/٢جدول (
................................................................................................................... ١٧ )٢٠١٨–٢٠١٣إجما�� ممار��� الحرف الشعبية خالل الف��ة () ٣/٣جدول (

................................................................................................. ١٧)٢٠١٨–٢٠١٣( ل الف��ةعدد الكتب والدوريات �� املكتبات العامة، خال )٣/٤جدول (
............................ ١٩  )٢٠١٨–٢٠١٣(الل الف��ةخ فالم املعروضة حسب نوعهاوعدد األ (باأللف) عدد دور السينما وروادها  )٣/٥جدول (
٢٠١٣/٢٠١٤(ة ملواسم الرياضيخالل اعدد الالعب�ن �� االتحادات الرياضية  )٣/٦( جدول- ٢٠١٨/٢٠١٩( .................................................. ٢١

 لعام اجتماعية ثقافية بنشاطات قاموا ملن االجتما�� الثقا�� النشاط تنفيذ �� تخدماملس الوقت معدل) ٤/١جدول(
.................................................................................................................................................................................................................................................. ٢٦م٢٠١٢/٢٠١٣

٢٠١٨و  ٢٠١٣( الثقافية السلع واردات لقيمة النس�� التوزيع) ٦/١( جدول(.................................................................................................................. ٣٣
٢٠١٨ و٢٠١٣(  واردات الت�ه��ات واالدوات الداعمة للسلع الثقافيةقيمة ل)التوزيع النس�� ٦/٢( جدول( .................................................... ٣٤

  

 حقجداولاملال 

.................................... ٤١)٢٠١٢/٢٠١٣( اجتماعية ثقافية بنشاطات قاموا ملن االجتما�� الثقا�� النشاط تنفيذ �� املستخدم الوقت معدل

 – ٢٠١٢/٢٠١٣( األسرة جنسية حسب والثقافية ال��ف��ية لألنشطة الشهري االسرة واس��ال� انفاق متوسط
٢٠١٧/٢٠١٨( ................................................................................................................................................................................................................................................. ٤١

 – ٢٠١٢/٢٠١٣((ر.ق)  األسرة حجم حسب والثقافية ال��ف��ية لألنشطة الشهري االسرة ��ال�واس انفاق متوسط
٢٠١٧/٢٠١٨(...................................................................................................................................................................................................... ٤١

 – ٢٠١٢/٢٠١٣( (ر.ق) األسرة جنس رب حسب والثقافية ال��ف��ية لألنشطة الشهري االسرة واس��ال� انفاق متوسط
٢٠١٧/٢٠١٨(...................................................................................................................................................................................................... ٤٢

٢٠١٣،٢٠١٨................................................................................................................................................................ ٤٢.) ق.ر( الثقافية السلع من قيم الواردات

 ٤٢...............................................................................................٢٠١٣،٢٠١٨ )ر.ق.( الثقافية للسلع التابعة الداعمة واالدوات الت�ه��ات واردات قيم
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فهرس األشكال




....................................................... ٥(%) ٢٠١٠، تعداد الجنسية والجنس حسبسنة فأ���) �� التخصصات الثقافية ١٥() السكان١/١شكل (

٢٠١٠................................. ٥، تعداد ت الثقافية حسب الحالة التعليميةة فأ���) �� التخصصاسن ١٥) التوزيع النس�� للسكان (١/٢شكل (

، مسح القوى العاملة حسب الجنسية والجنس (باأللف)سنة فأ���)  �� املهن الثقافية ١٥( ) العاملون٢/١شكل (
٢٠١٨......................................................................................................................................................................................................................................................... ٩بالعينة 

مسح القوى  الحالة التعليميةسنة فأ���) �� املهن الثقافية حسب  ١٥(للعامل�ن) التوزيع النس�� ٢/٢شكل (
٢٠١٨......................................................................................................................................................................................................................................... ٩العاملة بالعينة 

حسب الجنسية  (باأللف)سنة فأ���) �� األنشطة االقتصادية اإلنتاجية الثقافية  ١٥) العاملون (٢/٣شكل (
٢٠١٨......................................................................................................................................................................................... ١٠، مسح القوى العاملة بالعينة والجنس

مسح القوى  (باأللف ر.ق.)،املهن الثقافيةسنة فأ��� ) ��  ١٥بأجر (  للمشت�ل�ن) متوسط األجر الشهري ٢/٤شكل (
٢٠١٨......................................................................................................................................................................................................................................... ١١العاملة بالعينة 

، مسح القوى العاملة سنة فأ���)  �� املهن الثقافية ١٥األسبوع للمشت�ل�ن () متوسط ساعات عمل٢/٥شكل (
٢٠١٨......................................................................................................................................................................................................................................................... ١١بالعينة 

اإلنتاجية  قتصاديةاالسنة فأ��� )  �� األنشطة  ١٥بأجر (  للمشت�ل�ن) متوسط األجر الشهري ٢/٦شكل (
٢٠١٨............................................................................................................................................................ ١٢مسح القوى العاملة بالعينة ،.) ق.ر باأللف(الثقافية

اإلنتاجية  االقتصاديةسنة فأ���) �� األنشطة  ١٥للمشت�ل�ن ( ) متوسط ساعات عمل األسبوع٢/٧شكل (
٢٠١٨......................................................................................................................................................................................... ١٢، مسح القوى العاملة بالعينة الثقافية

فأ���) �� املعدات واألجهزة الداعمة للمجاالت ذات صلة باملهن  سنة ١٥) التوزيع النس�� للعامل�ن (٢/٨شكل (
٢٠١٨......................................................................................................................................................................................... ١٢، مسح القوى العاملة بالعينة الثقافية

سنة فأ���) �� املعدات واألجهزة الداعمة للمجاالت ذات صلة باألنشطة  ١٥) التوزيع النس�� لعامل�ن (٢/٩شكل ( 
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..................................................................................................... ٢١)٢٠١٨-٢٠١٣و دور تحفيظ القرآن خالل الف��ة ( ملساجدإجما�� عدد ا )٣/١٤( شكل
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مسح دخل  حسب الجنسيةالثقافية  لألنشطة ال��ف��ية والشهري  ةاالسر واس��ال� انفاق متوسط) ٥/١كل (ش
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االحصاءات الثقافية في دولة قطر 2019

IXجهاز التخطيط واإلحصاء

 

 

فهرس األشكال




٢٠١٨.................................................................................................... ١٦ا) لفعاليات الثقافية �� مؤسسة ال�� الثقا�� (كتارالتوزيع النس�� ل )٣/٤شكل (

٢٠١٨............................................................................................................... ١٧حرف شعبية �� دار االنماء االجتما��، ٨ ألع��) عدد املسجل�ن ٣/٥شكل (

......................................................................................................................... ١٨) ٢٠١٨ -٢٠١٣) عدد العاملون �� املكتبات العامة خالل الف��ة (٣/٦شكل (

......................................................................... ١٨ )٢٠١٨ - ٢٠١٣() خالل الف��ة باأللف)عدد املستع���ن للكتب والكتب املستعارة(العدد ٣/٧ل (شك

................................................................................................................... ١٨ )٢٠١٨ - ٢٠١٣( )عدد العاملون �� الصحف واملجالت خالل الف��ة٣/٨شكل( 

٢٠١٨......................................................................... ١٩)التوزيع الشهري لساعات بث ال��نام� العام من تلفزيون قطر حسب نوع الخدمة ٣/٩شكل(

٢٠١٨......................................................... ١٩)التوزيع الشهري لساعات بث ال��نام� العام من إذاعة قطر حسب نوع الخدمة اإلذاعية٣/١٠شكل(

٢٠١٨................................................................................................................................................................... ٢٠ �� تلفزيون قطر)إنتاج القطاع العام ٣/١١شكل(

................................................................................................................................................................ ٢٠ )٢٠١٨ - ٢٠١٣()عدد الفنادق خالل الف��ة ٣/١٢شكل (

٢٠١٨......................................................................................................................................................................... ٢١) التوزيع النس�� ألنواع املساجد، ٣/١٣شكل (

..................................................................................................... ٢١)٢٠١٨-٢٠١٣و دور تحفيظ القرآن خالل الف��ة ( ملساجدإجما�� عدد ا )٣/١٤( شكل

٢٠١٢/٢٠١٣............................................................................. ٢٥+ حسب مجموعات األنشطة ١٥)املعدل العام للوقت املستخدم لألفراد ٤/١شكل(

  حسب الجنس والجنسية والعالقة بقوة وال��ف��ية الثقافيةاملستخدم �� األنشطة  )الوقت٤/٢شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣.............................................................................................................................................................................................................................................. ٢٦العمل

مسح دخل  حسب الجنسيةالثقافية  لألنشطة ال��ف��ية والشهري  ةاالسر واس��ال� انفاق متوسط) ٥/١كل (ش
................................................................................................................................................................................. ٢٩  )٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٣/ ٢٠١٢(وإنفاق األسرة  

مسح دخل  حسب حجم األسرةالثقافية  لألنشطة ال��ف��ية والشهري االسر  واس��ال� انفاق متوسط) ٥/٢كل (ش
.................................................................................................................................................................................... ٢٩) ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٢/٢٠١٣(  وإنفاق األسرة

مسح دخل وإنفاق حسب جنس رب األسرة الثقافية  لألنشطة ال��ف��ية واالسر  واس��ال� انفاق متوسط) ٥/٣كل (ش
.................................................................................................................................................................................................... ٣٠) ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٢/٢٠١٣(األسرة  





 

   



االحصاءات الثقافية في دولة قطر 2019

جهاز التخطيط واإلحصاء X

 

 املنشآتالثقافيةالرئيسية

  


 

  املجاالتالثقافيةحسبالبلديةاملنشآتو 

 



االحصاءات الثقافية في دولة قطر 2019

XIجهاز التخطيط واإلحصاء

 

  املجاالتالثقافيةحسبالبلديةاملنشآتو 

 




 

  قطر ةدول عن ملحة
 

كم١١٦٢٨مساح��اوتبلغ،العربيللخليجالغربيالساحلخطمنتصف��تقعجزيرةشبهقطردولةتعد  املـوقع:
ًمربعا،وتحتويالدولة��ععددمنوزر، الجتتكونأرضدولةقطرمنسطحصخريمنبسط ��بعضمشتماًل ع

.الشمال��فويرطجبلومنطقة ،البالد غرب��دخانمنطقة��الكلسيةوالتالل،الهضاب

.والوكرة، مسيعيد الزبارة،لفان،رأس،الشمالمدينة،الخورومدينة ،الدولة عاصمة��الدوحةاملدن:

، الشحانية.عاينظالالشمال،،و الذخ��ة الخورصالل،أمالوكرة،،الريانالدوحة،البلديات:

وتمثل نسبة  ،نسمةمليون ٢٫٨ قرابةقطردولةسكانعددبلغ،٢٠١٨ عامتقديرات السكان من السكان: عدد
.الدوحة، القطريةبالعاصمة%من السكان٤٠ويسكن  ،%٧٤% والذكور ٢٦االناث 

اليوسفية،قلعة،محمدصاللأمقلعةالوجبة،قلعةالزبارة،قلعة،)الكوت( الدوحةقلعة التاريخية: القالع أهم
.الشقبقلعة

متحف ة:األثري املتاحفاهمالفناإلسالمي،متحفقطر���الو ،متحفاإلقلي�� السالح،متحفاإلقلي��، الخور
.الحديث لفنلالعربيتحفامل،قلعة الزبارةمتحف

.قطر��كومنولثف��جي�ياجامعةمعرض،للفنونواقفسوق مركز الفنية: املعارض أهم

، نادي الجسرة الثقا��.الثقا��فنارومركزمسجد،واقفسوق،)كتارا(الثقا��ال�� الثقافية: املجموعات أهم

الدو��الجزيرةمهرجان،البحريقطرمهرجان،٢٠١٠ الثقافةعاصمةالدوحةمهرجان الثقافية: املهرجانات أهم
ان ربيع ، مهرجان مال لول، مهرجواإلبداعللحرّيةالدوحةمهرجانالسينمائي،تريبيكامهرجانالتسجيلية،لألفالم
الخور.
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  التقرير ��  اإلحصائية املعلومات أهم

  
    

نسبة����امللت�ق
حسبالجامعات

 التخصصاتالثقافية
٣٠  %��إجمامن

  امللت�ق��بالجامعات
٢٠١٨عام

قطر��٩يصدر
مجالت٤صحفو

الذكور٩١ويشكل  %
منالعامل����ا

األجرمتوسطبلغ
����للمشت�لالشهري
��حواالثقافيةاملهن

٢٥��قطريريالألف
٢٠١٨عام 

  عددزواراملتاحف
٥٩٧ألفزائر
تقريبًاعام��٢٠١٨

ساعاتمتوسطبلغ
����للمشت�لالعمل

الثقافية٤٣املهن
عامأسبوعيةساعة

٢٠١٨

��املمارسعدد
الشعبيةللحرف
بدار��امل�جل

��االجتمااإلنماء
% ٩٢  حرفياً ١٦٨

م��ماناث

١٨ %هواملعدل
الستخدامالعام
األنشطة��الوقت

الثقافية
واالجتماعية

عدداملستع��ين
للكتب��املكتبات
ألف٧٥ العامة
��مستعالكتبوعدد

ألف٨٣٦املستعارة 
٢٠١٨عامكتاب

 إنفاقمتوسط
الشهري سراأل 

��عاألنشطة
 الثقافيةال��ف��يةو 
ق.ر ٢١٧٧

قطر أنفقتدولة��ع
السلعواردات

رق ٢٫٣الثقافيةمليار
٢٠١٨سنة
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حسبالثقافيةالتخصصات  �� الشهادة الفصلالسكانال�ا�ل�نع�� يتناولهذا

ونوعالشهادة والنوعالجنسية،كذ الفصليشمللكوالصفوفاملدراسطالبعدد

واملدرس وعدد والكليات الجامعات وعدد حسب�ن وال��ي��ن وامل�تعث�ن الجامعي�ن

التعدادبيانات��عالفصلاعتمدوقد،الثقافية٢٠١٠التخصصاتاإلداريةوالسجالت

.التعليمإلحصاءات  

  


 

  الثقافية والتخصصات السكان
وبعض،والفنون،اإلنسانيةوالعلوم،ال��بويةالعلوم"ـ بالثقافيةال��ام�ضمنتصنفال��التخصصاتوتعرف
".والصحافة ،واإلعالم،والشخصية والسلوكية ،االجتماعيةوالخدمات،االجتماعيةالعلوم

 ،ةالثقافيال��ام�ضمنتصنفال��التخصصات��الشهادةع��الحاصل�نسنة فأك��) ١٥( السكانعددبلغ
السكانإجما��من% ٤بنسبةأي،٢٠١٠ عامشخصألف٥٩حوا�� ،روالتصوي،والنحت،والفنون،كالفلسفة

.فأك��سنة١٥

التخصصات الثقافية�� سنة فأك��) ١٥(السكان ):١/١شكل (
)النسبة(، ٢٠١٠تعداد ، سحسب الجنسية والجن


ال��ام�ضمنتصنفال��بالتخصصاتللملتحق�ننسبةع��أتشكلالقطريات���اإلناثنسبةبأناإلشارةوتجدر

��شهادةع��الحاصل�نالسكانأرباعة ثالثمنأك��وكما تجدر باإلشارة أن%٤٠حوا��تبلغحيث،الثقافية
.البكالوريوسشهادةحملةمنهم،الثقافيةالتخصصات

تب�نوأنمن% ٦٠القوىالعاملةالحاصل�ن��عالشهادة��التصنفضمن�ال��امالثقافيةهم��مهنة
االختصاصيون.

سنة فأك��) �� التخصصات الثقافية  ١٥): التوزيع النس�� للسكان (١/٢شكل (
، ٢٠١٠حسب الحالة التعليمية، تعداد 
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  الثقافية والتخصصات السكان
وبعض،والفنون،اإلنسانيةوالعلوم،ال��بويةالعلوم"ـ بالثقافيةال��ام�ضمنتصنفال��التخصصاتوتعرف
".والصحافة ،واإلعالم،والشخصية والسلوكية ،االجتماعيةوالخدمات،االجتماعيةالعلوم

 ،ةالثقافيال��ام�ضمنتصنفال��التخصصات��الشهادةع��الحاصل�نسنة فأك��) ١٥( السكانعددبلغ
السكانإجما��من% ٤بنسبةأي،٢٠١٠ عامشخصألف٥٩حوا�� ،روالتصوي،والنحت،والفنون،كالفلسفة

.فأك��سنة١٥

التخصصات الثقافية�� سنة فأك��) ١٥(السكان ):١/١شكل (
)النسبة(، ٢٠١٠تعداد ، سحسب الجنسية والجن


ال��ام�ضمنتصنفال��بالتخصصاتللملتحق�ننسبةع��أتشكلالقطريات���اإلناثنسبةبأناإلشارةوتجدر

��شهادةع��الحاصل�نالسكانأرباعة ثالثمنأك��وكما تجدر باإلشارة أن%٤٠حوا��تبلغحيث،الثقافية
.البكالوريوسشهادةحملةمنهم،الثقافيةالتخصصات

تب�نوأنمن% ٦٠القوىالعاملةالحاصل�ن��عالشهادة��التصنفضمن�ال��امالثقافيةهم��مهنة
االختصاصيون.

سنة فأك��) �� التخصصات الثقافية  ١٥): التوزيع النس�� للسكان (١/٢شكل (
، ٢٠١٠حسب الحالة التعليمية، تعداد 
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 الثقافية التخصصات حسب �ا������� �ا��ت�ث�� الطالب
%٤السنوينموهمبلغ معدلو٢٠١٧/٢٠١٨عامطالبألف٣١٦حوا���� جميع املراحل،  املدارسطالبعددبلغ
ألف٣٤حوا���� جميع التخصصات  الجامعاتطالبعددبلغقد و،٢٠١٦/٢٠١٧بعاممقارنة٢٠١٧/٢٠١٨عام

٢٠١٦/٢٠١٧ بعاممقارنة٢٠١٧/٢٠١٨عام%٨ السنوينموهممعدلقد بلغ و،جام��طالب

٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٦/٢٠١٧لدرا���) : احصاءات التعليم للعام ا١/١جدول (
 ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٦/٢٠١٧  

١٠١٥١٠٨١عدد املدارس
١٣٤٩٨١٤٠٤٦عدد الصفوف
٢٦٧٩٠٢٦٨٥٦عدد املدر��ن

٣٠٤٢٩٠٣١٥٨٠٠عدد طالب املدارس
١٧١٩عدد الجامعات والكليات

٣١٤٨٢٣٣٩٢٢عدد طالب الجامعات والكليات



بنسبةأي٢٠١٧/٢٠١٨عامطالبًا �� ١٠٢٦٩، الثقافيةالتخصصاتحسباتالجامع��امللتحق�نعددبلغكما 
٣٠%نم��جما�امللتحق�نوقد، كلها بالجامعاتتبلغنسبةالذكورامللتحق�نحسبالتخصصاتالثقافية١٧%من

من%٣٦افيةالثقالتخصصاتحسبامللتحقاتاإلناثنسبةوبلغت ،ات كلهابالجامعامللتحق�نالذكور�جما��
بنسبةأيطالبًا، ١٨١٤الثقافيةالتخصصاتحسبالجامعاتخر���عددبلغات، كما بالجامعامللتحقات�جما��

٣٠%من��جما�وبلغ، ال�ر���نعدداملبتعث�نحسبالتخصصاتالثقافية،١١٢ًا،مبتعث بنسبةأي١٠%من
 عاميب�ن% ٢٣بنسبةالثقافيةالتخصصاتحسبللمبتعث�نالسنويالنمومعدلانخفض قدو.ث�ناملبتع�جما��
.٢٠١٧/٢٠١٨و  ٢٠١٦/٢٠١٧

): عدد الطالب امللتحقون �� الجامعات والكليات واملبتعث�ن وال�ر���ن ١/٢جدول(
٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٥/٢٠١٦من التخصصات الثقافية، للعام الدرا��� 

 ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٥/٢٠١٦  

٧٠٥٧التخصصات الثقافية ��والكليات عدد امللتحقون �� الجامعات  ٨٣٨٩١٠٢٦٩
١٠٩٠١٥٨٨١٨١٤التخصصات الثقافية ��عدد املتخرجون من الجامعات والكليات 

١٥٠١٤٥١١٢التخصصات الثقافية ��عدد الطالب املبتعث�ن خارج الدولة 
٤٠٤١٦٦التخصصات الثقافية ��عدد خر���ن البعثات خارج الدولة 
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االقتصاديةاألنشطةو��الثقافيةاملهن��العاملةالقوى خصائصالفصلهذايتناول 

مسحع��الفصلويعتمد،الشهري جرواأل عملالساعاتومتوسطالثقافيةاإلنتاجية

 .٢٠١٨و٢٠١٥بالعينةالعاملةالقوى 

  


 

 الثقافية املهن �� العاملة القوى 

،املرئياإلعالمووسائط،واإلبداع ،التصميموخدمات،والحرف ،البصريةالفنون" تشملالثقافيةاملجاالت��املهن
،والكتب ،وال��في�،والرياضة،واالحتفاالت،األداءوفنون،والطبي��،الثقا��ال��اثوأيضاً،والتفاع��،واملسموع
ي".املاد���وال��اث،ياحةوالس،والصحافة

حسب الجنسية والجنس،(باأللف) سنة ف����) �� املهن الثقافية  ١٥( : العاملون)٢/١شكل (
، ٢٠١٨ بالعينة مسح القوى العاملة


م ٢٠١٨معدل النمو لعام  رتفعحيث ا% من إجما�� القوى العاملة،٦الثقافية املهن��العاملةالقوىنسبةبلغوقد 

%.١٠م بنسبة ٢٠١٥م عن عا

����وي��ل�العاملون��املهنالثقافية��خدمات" مهنةالتصميمواإلبداع"، مهنةو"الفنونالبصريةوالحرف،" مهنةو 
.٢٠١٨عام  الثقافيةاملهن��العامل�نإجما��من% ع�� التوا�� ١٦% و ١٩و %٣١بنسبة ،"��اث الثقا�� والطبي��ال"

منلكلالسنويالنمومعدلارتفعوقدألف،١٠٩القطري�نو���ألف٢٣الثقافيةاملهن��القطري�نعددويبلغ
حيث تشكل نسبة اإلناث ��� القطريات  .٢٠١٨و  ٢٠١٥ عاميب�ن% ع�� التوا��١٠و  %٧ القطري�نو���القطري�ن

.٢٠١٨% من العامل�ن �� املهن الثقافية عام ٨٥

سنة ف����) �� املهن الثقافية حسب الحالة التعليمية، ١٥(عامل�ن): التوزيع النس�� لل٢/٢شكل (
٢٠١٨ بالعينة مسح القوى العاملة
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 الثقافية املهن �� العاملة القوى 

،املرئياإلعالمووسائط،واإلبداع ،التصميموخدمات،والحرف ،البصريةالفنون" تشملالثقافيةاملجاالت��املهن
،والكتب ،وال��في�،والرياضة،واالحتفاالت،األداءوفنون،والطبي��،الثقا��ال��اثوأيضاً،والتفاع��،واملسموع
ي".املاد���وال��اث،ياحةوالس،والصحافة

حسب الجنسية والجنس،(باأللف) سنة ف����) �� املهن الثقافية  ١٥( : العاملون)٢/١شكل (
، ٢٠١٨ بالعينة مسح القوى العاملة


م ٢٠١٨معدل النمو لعام  رتفعحيث ا% من إجما�� القوى العاملة،٦الثقافية املهن��العاملةالقوىنسبةبلغوقد 

%.١٠م بنسبة ٢٠١٥م عن عا

����وي��ل�العاملون��املهنالثقافية��خدمات" مهنةالتصميمواإلبداع"، مهنةو"الفنونالبصريةوالحرف،" مهنةو 
.٢٠١٨عام  الثقافيةاملهن��العامل�نإجما��من% ع�� التوا�� ١٦% و ١٩و %٣١بنسبة ،"��اث الثقا�� والطبي��ال"

منلكلالسنويالنمومعدلارتفعوقدألف،١٠٩القطري�نو���ألف٢٣الثقافيةاملهن��القطري�نعددويبلغ
حيث تشكل نسبة اإلناث ��� القطريات  .٢٠١٨و  ٢٠١٥ عاميب�ن% ع�� التوا��١٠و  %٧ القطري�نو���القطري�ن

.٢٠١٨% من العامل�ن �� املهن الثقافية عام ٨٥

سنة ف����) �� املهن الثقافية حسب الحالة التعليمية، ١٥(عامل�ن): التوزيع النس�� لل٢/٢شكل (
٢٠١٨ بالعينة مسح القوى العاملة
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����ويالقطريون العاملوني�ة للمجالاملهنالثقا�ي"خدماتالتصميمعواإلبدا" ٥٠بنسبة،%يو���� ���القطري�ن
% عام ٤٩" بنسبة والحرف البصرية الفنون"ع" وداواإلبالتصميمخدمات" الثقا�ية للمجالاملهن�يالعامل�ن
% م��م ٤١بينما  ةجامعيتمؤهالع��حا�ل�ن �ي املهن الثقافيةالعامل�ن% من٥٠أن ) ٢/٢يب�ن الشكل (و م،٢٠١٨

.٢٠١٨بمؤهالت أقل من الجامعية عام 

   الثقافية املجاالت �� اإلنتاجية االقتصادية األنشطة حسب العاملة القوى 

األداء،فنونونشاطوالطبي�ي،الثقا�ي،ال��اثنشاط"ع�� الثقافيةاإلنتاجيةاالقتصاديةاألنشطةتشتمل
اإلعالموسائطونشاطوالصحافة، ،الكتبونشاطالحرفية،والصناعاتالبصرية،الفنونونشاط ،واالحتفاالت

السياحة،ونشاطالثقا�ي،التعليمونشاط ،واإلبداعالتصميمخدماتونشاطالتفاع�ي،واإلعالم ،واملسموعاملرئي،
".وال��في� ،والرياضة

من%٣بنسبةأي،٢٠١٨�ي عام عاملفأل ٦٥الثقافيةاالقتصاديةاألنشطة�يالعامل�نعددإجما�يبلغوقد 
يات نسبة اإلناث ��� القطرشكلتحيث ،%٩٠القطري�نو���%١٠القطري�ن م��م،ونسبة، العاملةالقوىإجما�ي

املرئياإلعالموسائط"نشاط�يالقطريونوي����، الثقافية اإلنتاجيةاالقتصاديةاألنشطة% من العامل�ن �ي ٤٥
 %٤٩تبلغ نسب��مو "السياحة"نشاط�يالقطري�ن���أما،%٤٦بنسبة السياحة" "و  "التفاع�يواإلعالم،واملسموع

.٢٠١٨عام 

(باأللف) �ي األنشطة االقتصادية اإلنتاجية الثقافية  سنة ف����) ١٥): العاملون (٢/٣شكل (
، ٢٠١٨ بالعينة مسح القوى العاملة ،حسب الجنسية والجنس



 العمل ساعات ومتوسط الشهري  األجر ومتوسط الثقافية املجاالت �� املهن

أن. حيث٢٠١٨ي عام ألف ريال قطري � ٢٥ملشتغل�ن �ي املهن الثقافية حوا�ي إلجما�ي ابلغ متوسط األجر الشهري 
وسائط اإلعالم املرئي واملسموع واإلعالم  "مهنة و "خدمات التصميم واإلبداع" ملهنةكانشهريأجري متوسطأع��

.قطريريالألف٣٠ابلغحيث"التفاع�ي

��أعأن. حيث٢٠١٨عام  أسبوعيةساعة ٤٣ملشتغل�ن �ي املهن الثقافية إلجما�ي امتوسط ساعات العمل وبلغ 
.٢٠١٨�ي عام أسبوعيةساعة٤٨" الرياضة وال��في� "حوا�يملهنةاألسبوعيةالعمللساعاتمتوسط
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 ١٥بأجر (  للمشت�ل�ن): متوسط األجر الشهري ٢/٤شكل (
 سنة فأ��� ) �� املهن الثقافية، مسح القوى العاملة

.)ر.ق باأللف( ،٢٠١٨ بالعينة 

 ١٥للمشت�ل�ن (األسبوع : متوسط ساعات عمل)٢/٥شكل (
مسح القوى العاملة،�� املهن الثقافيةسنة فأ���) 

 ٢٠١٨بالعينة  

   

 

  العمل ساعات ومتوسط الشهري  األجر ومتوسط الثقافية املجاالت �� األنشطة

ألف ريال قطري �� عام  ٢١�� االقتصادية االنتاجية الثقافية حوااألنشطةاألجر الشهري للمشت�ل�ن ��بلغ متوسط 
٢٩بلغحيث"فنون األداء واالحتفاالتالنشاط االقتصادي االنتا�� "��شهريأجرمتوسطأن أع��. حيث٢٠١٨
قطري.ريالألف

عام  أسبوعيةساعة ٤٣ساعات العمل للمشت�ل�ن �� االنشطة االقتصادية االنتاجية الثقافية وبلغ متوسط  
خدمات اإلنتا�� الثقا�� " النشاط االقتصاديانت ��األسبوعية كالعمللساعاتمتوسطأع��أن. حيث٢٠١٨

.٢٠١٨أسبوعية �� عام ساعة٤٦وقد بلغالتصميم واإلبداع" 

30
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 ١٥بأجر (  للمشت�ل�ن): متوسط األجر الشهري ٢/٤شكل (
 سنة فأ��� ) �� املهن الثقافية، مسح القوى العاملة

.)ر.ق باأللف( ،٢٠١٨ بالعينة 

 ١٥للمشت�ل�ن (األسبوع : متوسط ساعات عمل)٢/٥شكل (
مسح القوى العاملة،�� املهن الثقافيةسنة فأ���) 

 ٢٠١٨بالعينة  

   

 

  العمل ساعات ومتوسط الشهري  األجر ومتوسط الثقافية املجاالت �� األنشطة

ألف ريال قطري �� عام  ٢١�� االقتصادية االنتاجية الثقافية حوااألنشطةاألجر الشهري للمشت�ل�ن ��بلغ متوسط 
٢٩بلغحيث"فنون األداء واالحتفاالتالنشاط االقتصادي االنتا�� "��شهريأجرمتوسطأن أع��. حيث٢٠١٨
قطري.ريالألف

عام  أسبوعيةساعة ٤٣ساعات العمل للمشت�ل�ن �� االنشطة االقتصادية االنتاجية الثقافية وبلغ متوسط  
خدمات اإلنتا�� الثقا�� " النشاط االقتصاديانت ��األسبوعية كالعمللساعاتمتوسطأع��أن. حيث٢٠١٨

.٢٠١٨أسبوعية �� عام ساعة٤٦وقد بلغالتصميم واإلبداع" 
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 ١٥بأجر ( للمشتغل�ن): متوسط األجر الشهري ٢/٦شكل (
اإلنتاجية  االقتصاديةسنة فأك��) �� األنشطة 

، ٢٠١٨ بالعينة القوى العاملة الثقافية مسح
.)ر.ق باأللف( 

 ١٥): متوسط ساعات عمل األسبوع للمشتغل�ن (٢/٧شكل (
اإلنتاجية  االقتصاديةسنة فأك��) �� األنشطة 

٢٠١٨ بالعينة مسح القوى العاملة الثقافية،
  

  

 املجاالت �� اإلنتاجية االقتصادية واألنشطة املهن حسب الداعمة واألجهزة باملعدات العاملون 
  الثقافية

ألف٣٤حوا��،٢٠١٨�� عامالثقافيةباملهنالصلةذاتللمجاالت الداعمةواألجهزةتباملعداالعامل�نعددبلغ
% . وقد٩٧الذكورونسبة%،٣اإلناثبلغت نسبةحيث.العاملةالقوىإجما��من%٢نسب��� تشكلعامل، حيث

الداعمةواألجهزةعداتباملالعامل�نعددألف. كما بلغ٢٩القطري�ن���آالف قطريًا، و٥القطري�نعددبلغ
م��� القطري�نونسبة ،عاملألف٤٠م ٢٠١٨�� عام الثقافيةاإلنتاجيةاالقتصاديةباألنشطةالصلةذاتللمجاالت

١٢ %��� ونسبةالقطري�ن٨٨.%

سنة فأك��) ��  ١٥): التوزيع ال�س�� للعامل�ن (٢/٨شكل (
املعدات واألجهزة الداعمة للمجاالت ذات صلة 

٢٠١٨ بالعينة مسح القوى العاملة هن الثقافية،بامل 

سنة فأك��) ��  ١٥عامل�ن (ل): التوزيع ال�س�� ل٢/٩شكل ( 
املعدات واألجهزة الداعمة للمجاالت ذات صلة 

مسح القوى اإلنتاجية الثقافية، االقتصاديةباألنشطة 
٢٠١٨ بالعينة العاملة 
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الفصلاأل  مسرحقطرالو���وفنوناأل ،ثريةماكنالسياحيةواأليتناولهذا ع�� داء

 ال�� واملهرجاناتبالدوحةأواملعارضقيمت، األ يمارسها ال�� ،فرادوالحرفالشعبية

املجاال   حسب والفنادق العامة واملكتبات الثقافية املؤسسات الثقافيةويتناول ت

بياناتالسجالتاإلداريةإلحصاءات،واملجاالتذاتالصلة حيثيعتمدالفصلع��

  حصاءاتالرياضة.إاالعالموالثقافةوالسياحةو 

  


 

 املتاحف

 الزبارةقلعةمتحف العربي،الفنمتحف،اإلسالميالفنمتحف،قطر الو���متحف:قطردولة��املتاحفأهممن
سجل شهر ، وقد ٢٠١٨زائر �� عامألف  ٦٠٠ يقارب ما املتاحفزوارعدد�جما��بلغث حي ومتاحف مش��ب

.ألف زائر  لهذا الشهر  ٩١د�سم�� أع�� عدد للزوار إلجما�� املتاحف حيث بلغ قرابة 

): عدد زوار املتاحف ومتوسط عدد ٣/١جدول (
)٢٠١٨–٢٠١٣الزوار �� اليوم خالل الف��ة(

زوارعدد  السنة 
 احفاملت

عددمتوسطزوار
 املتاحف��اليوم

٣٩٤٢٠٧ ٢٠١٣١٠٨٠
٣٨١٤٩٣ ٢٠١٤١٠٤٥
٣٦٥٩٥٥ ٢٠١٥١٠٠٣
٤٧٦٩٤٥ ٢٠١٦١٣٠٧
٤٨٠٢٨١ ٢٠١٧ ١٣١٦
٥٩٦٩١٦ ٢٠١٨١٦٣٥

 واملهرجانات واملعارض األداء فنون 

أغلب هذهأقيمتوقد، تواالحتفاالواالستعراضاتواملوسيقىوالسينماواملسرحاألوبراأداءفنون��ايقصد
.الفنادق العاملة بالدولةوبعضالو���قطرمسرحع��٢٠٠٩عاممنابتداءًالفعاليات

وقد��كان أق��� عدد للفعاليات ال�� أقيمت عمسرحقطرالو��� عام٢٠١٠حيث تم تنظيمفعالية  ١٢٥ نظرًا
والعاملية .والعربيةاملحليةاألداءفنون�اف�قدمتال��العربيةالثقافةعاصمةالدوحةمهرجانإلقامة

 واملسرحية الغنائية العروض نسبة كانت حيث ٢٠١٨ عام �� الو��� قطر مسرح ع�� فعالية ٣٣وقد أقيمت
. الفعاليات �جما�� من%٧٩

،الثقافّيةلقريةاال��اثّية،القرية،واقفسوق،كتارا)الثقا��(ال��:أهمهاومنثقافيةمجموعاتعدةوتوجد �� قطر
.الثقا��الفنارومركزمسجد

 الفنان�ن، مقر مطا�� ومعرض للفنون، واقف سوق مركز: مثل عديدة، وثقافية فنية، معارض قطر�� أقيمتوقد
.  ٢٠١٨ عام �� زائراً ٥٨٩١ الرواق معرض و زائراً ٢٥٨٣٨ الفنان�ن مقر مطا�� معارض زوار عدد بلغ حيث والرواق،

): عدد زوار متحف الفن االسالمي( باأللف)٣/١شكل (
)٢٠١٨ -٢٠١٣خالل الف��ة (
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 املتاحف

 الزبارةقلعةمتحف العربي،الفنمتحف،اإلسالميالفنمتحف،قطر الو���متحف:قطردولة��املتاحفأهممن
سجل شهر ، وقد ٢٠١٨زائر �� عامألف  ٦٠٠ يقارب ما املتاحفزوارعدد�جما��بلغث حي ومتاحف مش��ب

.ألف زائر  لهذا الشهر  ٩١د�سم�� أع�� عدد للزوار إلجما�� املتاحف حيث بلغ قرابة 

): عدد زوار املتاحف ومتوسط عدد ٣/١جدول (
)٢٠١٨–٢٠١٣الزوار �� اليوم خالل الف��ة(

زوارعدد  السنة 
 احفاملت

عددمتوسطزوار
 املتاحف��اليوم

٣٩٤٢٠٧ ٢٠١٣١٠٨٠
٣٨١٤٩٣ ٢٠١٤١٠٤٥
٣٦٥٩٥٥ ٢٠١٥١٠٠٣
٤٧٦٩٤٥ ٢٠١٦١٣٠٧
٤٨٠٢٨١ ٢٠١٧ ١٣١٦
٥٩٦٩١٦ ٢٠١٨١٦٣٥

 واملهرجانات واملعارض األداء فنون 

أغلب هذهأقيمتوقد، تواالحتفاالواالستعراضاتواملوسيقىوالسينماواملسرحاألوبراأداءفنون��ايقصد
.الفنادق العاملة بالدولةوبعضالو���قطرمسرحع��٢٠٠٩عاممنابتداءًالفعاليات

وقد��كان أق��� عدد للفعاليات ال�� أقيمت عمسرحقطرالو��� عام٢٠١٠حيث تم تنظيمفعالية  ١٢٥ نظرًا
والعاملية .والعربيةاملحليةاألداءفنون�اف�قدمتال��العربيةالثقافةعاصمةالدوحةمهرجانإلقامة

 واملسرحية الغنائية العروض نسبة كانت حيث ٢٠١٨ عام �� الو��� قطر مسرح ع�� فعالية ٣٣وقد أقيمت
. الفعاليات �جما�� من%٧٩

،الثقافّيةلقريةاال��اثّية،القرية،واقفسوق،كتارا)الثقا��(ال��:أهمهاومنثقافيةمجموعاتعدةوتوجد �� قطر
.الثقا��الفنارومركزمسجد

 الفنان�ن، مقر مطا�� ومعرض للفنون، واقف سوق مركز: مثل عديدة، وثقافية فنية، معارض قطر�� أقيمتوقد
.  ٢٠١٨ عام �� زائراً ٥٨٩١ الرواق معرض و زائراً ٢٥٨٣٨ الفنان�ن مقر مطا�� معارض زوار عدد بلغ حيث والرواق،

): عدد زوار متحف الفن االسالمي( باأللف)٣/١شكل (
)٢٠١٨ -٢٠١٣خالل الف��ة (
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: عدد فعاليات مسرح قطر الو��� )٣/٢شكل (
)٢٠١٨ - ٢٠١٣خالل الف��ة ( 

 الو��� قطر مسرح لفعاليات ال�س�� التوزيع): ٣/٣شكل (
٢٠١٨  الفعالية، نوع حسب 

  


، ومهرجان أجيال السينمائيومهرجاناملسر�� ،الدوحةمهرجانال�� أقيمت �� الدوحة: الثقافيةاملهرجاناتومن
. و مهرجان جائزة كتارا للرواية و���هايديةاملحامل التقل

 ،ويزخر بالعديد من الفعاليات ع�� مدار العام ،من أبرز الواجهات الثقافية �� دولة قطر) كتاراويعد ال�� الثقا�� (
مطعم  ١١معارض، مسجدين،  ٨ ،جمعية ومركز �قا�� وشبابي ٣٥ ،ومدرج مكشوف مسرح�نويضم ال�� الثقا�� 

وبلغت نسبة  ٢٠١٨فعالية ��ا سنة  ٤٧٥وقد أقيمت ، قاعات لالستخدامات املتعددة ٥و ،يا���ملعب رومق��، 
. %٢٤ونوفم��  مارسشهري الفعاليات ا�ع�� �� 

كتوبر أوكان أع�� تردد للزوار �� شهري  ،٢٠١٨مليون زائر ب��اية سنة  ١٠الرواد لل�� الثقا�� جما�� إوتعدى 
و��ع��٩% و ١٠حيث شكلت  د�سم % شهر السنه.أذلك من اجما�� عدد الزائرين لكل التوا�� و

الثقافية للفعاليات ال�س�� التوزيع): ٣/٤( شكل
٢٠١٨) كتارا( الثقا�� ال�� مؤسسة �� 

): عدد الفعاليات الثقافية٣/٢جدول (
�� مؤسسة ال�� الثقا�� (كتارا)

)٢٠١٨–٢٠١٤خالل الف��ة( 
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 السنة  عدد��لفعالياتا�ج�ا 
١٩٨ ٢٠١٤ 
٣٢٧ ٢٠١٥ 
٤٨١ ٢٠١٦ 
٤٥٠ ٢٠١٧ 
٤٧٥ ٢٠١٨ 

 


 

 الحرفالشعبية

الشعبيةللحرفاملمارس�نأن عددإ��اإلحصائيات�ش��
اإلناث نسبةوتمثلحرفيًا،١٦٨االجتما��اإلنماءبداراملسجل�ن
أنإ��السببويعود%٨بنسبةالذكور% مقابل٩٢من بي��ا
تمارسهاال��الحرفمنالغالب��التقليديةالحرفطبيعة
.الذكوردوناإلناث

"الشعبيةاألطعمةإنتاج"ع�� اإلناثأن إقبالإ��اإلشارةوتجدر
الحرفاملسجالت �� ممارسةاإلناثإجما��من%٣٤بنسبة

يقبلون ع��  الذكور، �� ح�ن أن اك��٢٠١٨ �� عامالشعبية
وتوابعه بنسبة والغوص،”صناعة الصناديق املبيتة"ممارسة

من إجما�� الذكور املسجل�ن �� ممارسة  ٢٠١٨% عام ٤٣
الحرف الشعبية بدار اإلنماء.





  )٢٠١٨–٢٠١٣): إجما�� ممارس�ن الحرف الشعبية خالل ال���ة (٣/٣جدول (

٢٠١٣  السنة٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨
١٨١١٧٥١٧٢١٥٨١٥٨١٦٨ ��ما��عدداملمار���

 املكتباتالعامة

بلغعدداملكتباتة بالدولةالعام٨مكتبات��عام٢٠١٨،
م��ا نسبةكتابمليون ١٫٢ع�� قرابةاملكتباتوتحتوي هذه

٥٩%كتب،عربية٤١ و%كتبأجنبيةابينمبلغعددالدوريات
.دورية٣٤٦٥ املكتبات�� هذه

قرابة عددهمبلغفقدللكتب من هذه املكتبات،املستع��ينأما
٧٥ألف��مستع،ألف ٨٣٦ ما يقارب رةوقاموا باستعا.كتابأي

مستع��لكلكتاب١١ بمتوسط عددمتوسطبلغكما.
.٢٠١٨عام ��يومياًمستع��اً ٢٠٥اليوم الواحد��املستع��ين

بلغدقالعامةاملكتبات��العامل�نإ�� أن عدداإلحصاءاتو�ش��
٣٠٣ًعامالم��م٦٠%العام  بمكتبة قطر الوطنية يعملون ��
 ذاته.

حرف شعبية  ٨ ألع��): عدد املسجل�ن ٣/٥شكل (
٢٠١٨االجتما��، �� دار اإلنماء 
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)العدد(

): عدد الكتب والدوريات �� املكتبات ٣/٤جدول (
)٢٠١٨–٢٠١٣العامة، خالل ال���ة(

 عددالدوريات عددالكتب  السنة 

٢٠١٣ ٦٢٦٢٥٩ ١٤٢٠ 
٢٠١٤٦٣١٨٥٧١٤١٨
٢٠١٥٦٢٨٧٣٠١٤٥٠
٢٠١٦٦٣٧٥٩٧١٤٥٠
٢٠١٧١٤٧٣٥١٠٣٠٤٥
٢٠١٨١٢٢٠٤٤٠٣٤٦٥
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 الحرفالشعبية

الشعبيةللحرفاملمارس�نأن عددإ��اإلحصائيات�ش��
اإلناث نسبةوتمثلحرفيًا،١٦٨االجتما��اإلنماءبداراملسجل�ن
أنإ��السببويعود%٨بنسبةالذكور% مقابل٩٢من بي��ا
تمارسهاال��الحرفمنالغالب��التقليديةالحرفطبيعة
.الذكوردوناإلناث

"الشعبيةاألطعمةإنتاج"ع�� اإلناثأن إقبالإ��اإلشارةوتجدر
الحرفاملسجالت �� ممارسةاإلناثإجما��من%٣٤بنسبة

يقبلون ع��  الذكور، �� ح�ن أن اك��٢٠١٨ �� عامالشعبية
وتوابعه بنسبة والغوص،”صناعة الصناديق املبيتة"ممارسة

من إجما�� الذكور املسجل�ن �� ممارسة  ٢٠١٨% عام ٤٣
الحرف الشعبية بدار اإلنماء.





  )٢٠١٨–٢٠١٣): إجما�� ممارس�ن الحرف الشعبية خالل ال���ة (٣/٣جدول (

٢٠١٣  السنة٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨
١٨١١٧٥١٧٢١٥٨١٥٨١٦٨ ��ما��عدداملمار���

 املكتباتالعامة

بلغعدداملكتباتة بالدولةالعام٨مكتبات��عام٢٠١٨،
م��ا نسبةكتابمليون ١٫٢ع�� قرابةاملكتباتوتحتوي هذه

٥٩%كتب،عربية٤١ و%كتبأجنبيةابينمبلغعددالدوريات
.دورية٣٤٦٥ املكتبات�� هذه

قرابة عددهمبلغفقدللكتب من هذه املكتبات،املستع��ينأما
٧٥ألف��مستع،ألف ٨٣٦ ما يقارب رةوقاموا باستعا.كتابأي

مستع��لكلكتاب١١ بمتوسط عددمتوسطبلغكما.
.٢٠١٨عام ��يومياًمستع��اً ٢٠٥اليوم الواحد��املستع��ين

بلغدقالعامةاملكتبات��العامل�نإ�� أن عدداإلحصاءاتو�ش��
٣٠٣ًعامالم��م٦٠%العام  بمكتبة قطر الوطنية يعملون ��
 ذاته.

حرف شعبية  ٨ ألع��): عدد املسجل�ن ٣/٥شكل (
٢٠١٨االجتما��، �� دار اإلنماء 
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)العدد(

): عدد الكتب والدوريات �� املكتبات ٣/٤جدول (
)٢٠١٨–٢٠١٣العامة، خالل ال���ة(

 عددالدوريات عددالكتب  السنة 

٢٠١٣ ٦٢٦٢٥٩ ١٤٢٠ 
٢٠١٤٦٣١٨٥٧١٤١٨
٢٠١٥٦٢٨٧٣٠١٤٥٠
٢٠١٦٦٣٧٥٩٧١٤٥٠
٢٠١٧١٤٧٣٥١٠٣٠٤٥
٢٠١٨١٢٢٠٤٤٠٣٤٦٥
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): عدد العاملون �� املكتبات العامة خالل ال���ة ٣/٦شكل (
)٢٠١٣- ٢٠١٨(  

): عدد املستع���ن للكتب والكتب املستعارة٣/٧شكل (
)٢٠١٨ – ٢٠١٣() خالل ال���ة باأللف(العدد  

   

 واملجالت الصحف

،عامال٩٣٤ًواملجالتحفبالصالعامل�نعددوبلغ .شهريةمجالت ٤تصدركما،محلية صحف ٩ الدوحة �� تصدر
حيث يشكل املحررون واإلوبصورة عامة تشكل ،%٥٣بنسبة األغلبية م���  داريوننسبةالذكور �� العامل�ن

.٢٠١٨�� عام العامل�نإ�ما��من%٩اإلناثمقابل% ��٩١الصحف واملجالت

واملجالت،بالصحفالعامالتاإلناثإ�ما��وذلك من %٤٥"إداريات" بنسبة  مهنةمن اإلناث ��وتعمل الغالبية 
. �ما�� الذكور العامل�ن بالصحف واملجالتإ% من ٣٦وكذلك الذكور بنسبة 

)٢٠١٨ - ٢٠١٣): عدد العاملون �� الصحف واملجالت خالل ال���ة (٣/٨شكل( 
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 اإلعالم ووسائل السينما

شهدت بالدوحةالسينماطفرةب��ة���رواددورالسينما،جاناتواملهرالثقافيةمماأدى��إزيادةعدداألفالم
.٢٠١٨ - ٢٠١٣خالل الف��ة عدد دور السينما  ارتفاعباإلحصاءاتوتش��.وتنوعهااملعروضة

%٩٥املعروضةاألجنبيةاألفالمنسبةوتشكلفيلما٢١٣٨ًبلغتوال��السينمادور��املعروضةاألفالمتنوعتوقد
. ٢٠١٨�� عامبالسينماعروضةاملاألفالمإجما��من

عدد دور السينما وروادها باأللف وعدد االفالم املعروضة ) ٣/٥( جدول :
)٢٠١٨–٢٠١٣، خالل الف��ة(حسب نوعها

  السنة
دورعدد
 السينما

  عددروادالسينما
 (باأللف)

  عدداالفالماملعروضة
افالم أجنبيةافالم عربية

٣٨ ٢٠١٣٢٠٧١٧٩١٢٥٩
٣٨ ٢٠١٤١٨١٨٤٦٧٩٤
٣٧ ٢٠١٥٣٠١٦٧٠١١٣٥
٥١ ٢٠١٦٣٠٢٦٧٥١٣٠١
٥١ ٢٠١٧٢٣٧٢١١٨١٧٦٥
٥١ ٢٠١٨١٨٦١١١٣٢٠٢٥



ساعات عددإجما��إ�� أناإلحصاءاتوتش��،  )١(محليةإذاعات٦وتلفزيونيةقناة١٧ �� قطراإلعالموسائلتبث
 نصيب وكان. اليوم �� ساعة ٢٤ مدار ع�� تعمل و�� لسنة،ا �� ساعة آالف ٩ يقارب ما قطر إذاعةالبث �� 
.٢٠١٨  عام ��% ٢١ اإلعالمية وال��امج ،% ٢٣ البث هذا من ال��ف��ية ال��امج

):التوزيع الشهري لساعات بث ال��نامج العام من ٣/٩شكل(
٢٠١٨ ،تلفزيون قطر حسب نوع الخدمة 

عام من ):التوزيع الشهري لساعات بث ال��نامج ال٣/١٠شكل(
٢٠١٨، إلذاعيةا إذاعة قطر حسب نوع الخدمة 

.٢٠١٨ % كانت انتاج مش��� مع جهات عربية١٨، بينما  % م��ا انتاج وط��٨١برنامج  ١٧٥قطر نتج تلفزيون أوقد 
                                                            

)١ ( ٢٠١٥أحدث بيانات متاحة لعام
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 اإلعالم ووسائل السينما

شهدت بالدوحةالسينماطفرةب��ة���رواددورالسينما،جاناتواملهرالثقافيةمماأدى��إزيادةعدداألفالم
.٢٠١٨ - ٢٠١٣خالل الف��ة عدد دور السينما  ارتفاعباإلحصاءاتوتش��.وتنوعهااملعروضة

%٩٥املعروضةاألجنبيةاألفالمنسبةوتشكلفيلما٢١٣٨ًبلغتوال��السينمادور��املعروضةاألفالمتنوعتوقد
. ٢٠١٨�� عامبالسينماعروضةاملاألفالمإجما��من

عدد دور السينما وروادها باأللف وعدد االفالم املعروضة ) ٣/٥( جدول :
)٢٠١٨–٢٠١٣، خالل الف��ة(حسب نوعها

  السنة
دورعدد
 السينما

  عددروادالسينما
 (باأللف)

  عدداالفالماملعروضة
افالم أجنبيةافالم عربية

٣٨ ٢٠١٣٢٠٧١٧٩١٢٥٩
٣٨ ٢٠١٤١٨١٨٤٦٧٩٤
٣٧ ٢٠١٥٣٠١٦٧٠١١٣٥
٥١ ٢٠١٦٣٠٢٦٧٥١٣٠١
٥١ ٢٠١٧٢٣٧٢١١٨١٧٦٥
٥١ ٢٠١٨١٨٦١١١٣٢٠٢٥



ساعات عددإجما��إ�� أناإلحصاءاتوتش��،  )١(محليةإذاعات٦وتلفزيونيةقناة١٧ �� قطراإلعالموسائلتبث
 نصيب وكان. اليوم �� ساعة ٢٤ مدار ع�� تعمل و�� لسنة،ا �� ساعة آالف ٩ يقارب ما قطر إذاعةالبث �� 
.٢٠١٨  عام ��% ٢١ اإلعالمية وال��امج ،% ٢٣ البث هذا من ال��ف��ية ال��امج

):التوزيع الشهري لساعات بث ال��نامج العام من ٣/٩شكل(
٢٠١٨ ،تلفزيون قطر حسب نوع الخدمة 

عام من ):التوزيع الشهري لساعات بث ال��نامج ال٣/١٠شكل(
٢٠١٨، إلذاعيةا إذاعة قطر حسب نوع الخدمة 

.٢٠١٨ % كانت انتاج مش��� مع جهات عربية١٨، بينما  % م��ا انتاج وط��٨١برنامج  ١٧٥قطر نتج تلفزيون أوقد 
                                                            

)١ ( ٢٠١٥أحدث بيانات متاحة لعام
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٢٠١٨قطر ):إنتاج القطاع العام  �� تلفزيون ٣/١١شكل(



الفنادق   
أن إلحصاءاتا.وأظهرت ٢٠١٨�� عامسريراًألف ٣٥غرفة و ألف ٢٤ع��تحتويوفندقًا، ١١٠الفنادقعددبلغ
وتمثل ،مليون نزيالً ٦ ما يزيد عن الفنادقنزالءعددنجوم. كما بلغخمس وأربع�� من درجةالفنادقهذه% من ٧٢

. ٢٠١٨ ال��الء عامإجما��% نزيل من الجنسيات العربية من٣٦% مقابل ٦٤األجانبنزالءنسبة

)٢٠١٨ – ٢٠١٣(): عدد الفنادق خالل الف��ة ٣/١٢( شكل



 �ال����� الرياضة
كما أن عدد األندية  "مغطاةصالة" و "القدملكرة"مالعب% م��ا٤٤تمثل،منشأة٢٨٢الرياضيةاملنشآتعددبلغ

.٢٠١٨/٢٠١٩الريا���املوسم��رياضياًاتحادا٦٩ًو ، ناديا١٤١ًبلغالرياضية

مقابل %٩٠الذكور م��منسبةوتشكلالعبًا،ألف ٢٧يفوق ة ماالرياضياالتحادات��امل�جل�نالالعب�نعددوبلغ 
.٢٠١٨/٢٠١٩الريا��� % �� املوسم٢٢للذكور بنسبة جذباًاألك��"القدمكرة" رياضة. وتعد% اإلناث١٠
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)٢٠١٨/٢٠١٩ -٢٠١٣/٢٠١٤( يةرياضملواسم الخالل اعدد الالع��ن �� االتحادات الرياضية ): ٣/٦جدول (

 عددال�ع��ن  املواسمالرياضية 

٢٠١٣/٢٠١٤٢١٣٤٣

٢٠١٤/٢٠١٥١٩٦٨٦

٢٠١٥/٢٠١٦٢١٦٥٥

٢٠١٦/٢٠١٧٢٠٩٥٧

٢٠١٧/٢٠١٨٢٦٩٩٦ 

٢٠١٨/٢٠١٩٢٧٥٣٣ 

  املساجد

 جامع جدمس% ٣١ و الصلوات فروض مساجد م��ا% ٣١ وتمثل. ٢٠١٨ عام �� مسجداً ٢١٣٣املساجدعددبلغ
 للمساجد عدداً أ��� ع�� الريان بلدية حظيت وقد، )اليومية الفروض ا�� اضافة الجمعة صالة فيه تؤدى ال�� و��(

 داراً ١٨١ الكريم القرآن تحفيظ دور وبلغ ،٢٧١١ بلغ فقد واملؤ�ن�ن األئمة عدد أما %٣٧ �س���ا بلغت حيث
.٢٠١٨ عام �� للذكور الكريم القرآن لتحفيظ داراً ١٣٨ و اث،لإلن الكريم القرآن لتحفيظ داراً ٤٣ م��ا للتحفيظ

) : التوزيع ال�س�� ألنواع املساجد،١٣/٣شكل (
 ٢٠١٨ 

القرآن �جما�� عدد املساجد ودور تحفيظ ):٣/١٤شكل (
)٢٠١٨ - ٢٠١٣خالل الف��ة ( 
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)٢٠١٨/٢٠١٩ -٢٠١٣/٢٠١٤( يةرياضملواسم الخالل اعدد الالع��ن �� االتحادات الرياضية ): ٣/٦جدول (

 عددال�ع��ن  املواسمالرياضية 

٢٠١٣/٢٠١٤٢١٣٤٣

٢٠١٤/٢٠١٥١٩٦٨٦

٢٠١٥/٢٠١٦٢١٦٥٥

٢٠١٦/٢٠١٧٢٠٩٥٧

٢٠١٧/٢٠١٨٢٦٩٩٦ 

٢٠١٨/٢٠١٩٢٧٥٣٣ 

  املساجد

 جامع جدمس% ٣١ و الصلوات فروض مساجد م��ا% ٣١ وتمثل. ٢٠١٨ عام �� مسجداً ٢١٣٣املساجدعددبلغ
 للمساجد عدداً أ��� ع�� الريان بلدية حظيت وقد، )اليومية الفروض ا�� اضافة الجمعة صالة فيه تؤدى ال�� و��(

 داراً ١٨١ الكريم القرآن تحفيظ دور وبلغ ،٢٧١١ بلغ فقد واملؤ�ن�ن األئمة عدد أما %٣٧ �س���ا بلغت حيث
.٢٠١٨ عام �� للذكور الكريم القرآن لتحفيظ داراً ١٣٨ و اث،لإلن الكريم القرآن لتحفيظ داراً ٤٣ م��ا للتحفيظ

) : التوزيع ال�س�� ألنواع املساجد،١٣/٣شكل (
 ٢٠١٨ 

القرآن �جما�� عدد املساجد ودور تحفيظ ):٣/١٤شكل (
)٢٠١٨ - ٢٠١٣خالل الف��ة ( 
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الفصل الرابع

الوقت المستخدم في قضاء 
األنشطة الثقــافية االجتماعية
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منالثقافيةالنشاطات��املستخدمالوقتالفصلهذاإيتناولاألخرىاألنشطة��جما

التلفاز تشملمشاهدة ممارسة،استخداماالن��نت،الزياراتاالجتماعية،للفردوال��

والسفروالرحالتوالتنقل،الهواياتوالرياضة ،القراءة، ع�� بياناتوقدتماالستناد

  .٢٠١٢/٢٠١٣الوقتلسنةاستخداممسح

  


 

  ��األنشطةالثقافيةواالجتماعية)٢(%املعدلالعامالستخدامالوقت١٨

 سنة١٥دقيقه للقطري�ن ( ١٧ساعات و ٥ )٣(بلغ املعدل العام الستخدام الوقت �� النشاطات الثقافية واالجتماعية
وذلك من �جما��  ،سنة+)١٥% ل��� القطري�ن (١٤٫٦بة دقيقه بنس ٣١ساعات و ٣% مقابل ٢٢) بنسبة ف����

م. ٢٠١٢/٢٠١٣األنشطة املختلفة خالل اليوم الواحد لعام 

يقضون أوقات أ���  �� النشاطات الثقافية االجتماعية عن ���هم  )+٤٥و  ٢٤-١٥القطري�ن لفئ�� العمر (وتب�ن أن
) ٢٤-١٥ن فئة العمر (أا��، أما ل��� القطري�ن فتب�ن توع�� ال ٥:٢٢و  ٥:١٦من الفئات حيث بلغ الوقت املق��� 

لليوم  ٤:٣٣يقضون اوقات ا��� �� النشاطات الثقافية االجتماعية عن ���هم من الفئات حيث بلغ الوقت املق���  
الواحد.

+ حسب مجموعات األنشطة ١٥):املعدل العام للوقت املستخدم لألفراد ٤/١شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣


زيع الوقت املستخدم �� األنشطة الثقافية حسب الجنس والجنسية والعالقة بقوة العمل فيتضح أما بالنسبة لتو

حيث يق���  ،سنة+) خارج قوة العمل١٥أن الوقت املستخدم لهذه األنشطة أ��� لألفراد ( )٤/٢( من الشكل
% من ١٩ة العمل % من يومهم �� هذه األنشطة بينما يق��� القطريون داخل قو٢٣القطريون خارج قوة العمل 

% من يومهم �� قضاء األنشطة ٢٠يق��� ��� القطري�ن خارج قوة العمل  ،يومهم �� تلك األنشطة، وباملقابل
% من يومهم �� تلك األنشطة. وأيضًا ارتفع ١٢الثقافية وال��ف��ية بينما يق��� ��� القطري�ن داخل قوة العمل 

���من اإلناث. الوقت الخاص لهذه األنشطة للذكور بشكل عام أ

                                                            
)٢ (يشمل األفراد الذين مارسوا النشاط فقط
)٣ (التلفزيون/القراءة/استخدام االن��نت/السفر والرحالت والتنقل/ممارسة الرياضة/ممارسة الهوايات/الزيارات االجتماعية تشمل :مشاهدة

21%

10%

3%

46%

18%

2% العمل

األعمالامل��ليةوالتسوق 

التعلمأوالدراسة

االحتياجاتالشخصية

ثقافيةنشاطات
اجتماعية

الصــالة
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  ��األنشطةالثقافيةواالجتماعية)٢(%املعدلالعامالستخدامالوقت١٨

 سنة١٥دقيقه للقطري�ن ( ١٧ساعات و ٥ )٣(بلغ املعدل العام الستخدام الوقت �� النشاطات الثقافية واالجتماعية
وذلك من �جما��  ،سنة+)١٥% ل��� القطري�ن (١٤٫٦بة دقيقه بنس ٣١ساعات و ٣% مقابل ٢٢) بنسبة ف����

م. ٢٠١٢/٢٠١٣األنشطة املختلفة خالل اليوم الواحد لعام 

يقضون أوقات أ���  �� النشاطات الثقافية االجتماعية عن ���هم  )+٤٥و  ٢٤-١٥القطري�ن لفئ�� العمر (وتب�ن أن
) ٢٤-١٥ن فئة العمر (أا��، أما ل��� القطري�ن فتب�ن توع�� ال ٥:٢٢و  ٥:١٦من الفئات حيث بلغ الوقت املق��� 

لليوم  ٤:٣٣يقضون اوقات ا��� �� النشاطات الثقافية االجتماعية عن ���هم من الفئات حيث بلغ الوقت املق���  
الواحد.

+ حسب مجموعات األنشطة ١٥):املعدل العام للوقت املستخدم لألفراد ٤/١شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣


زيع الوقت املستخدم �� األنشطة الثقافية حسب الجنس والجنسية والعالقة بقوة العمل فيتضح أما بالنسبة لتو

حيث يق���  ،سنة+) خارج قوة العمل١٥أن الوقت املستخدم لهذه األنشطة أ��� لألفراد ( )٤/٢( من الشكل
% من ١٩ة العمل % من يومهم �� هذه األنشطة بينما يق��� القطريون داخل قو٢٣القطريون خارج قوة العمل 

% من يومهم �� قضاء األنشطة ٢٠يق��� ��� القطري�ن خارج قوة العمل  ،يومهم �� تلك األنشطة، وباملقابل
% من يومهم �� تلك األنشطة. وأيضًا ارتفع ١٢الثقافية وال��ف��ية بينما يق��� ��� القطري�ن داخل قوة العمل 

���من اإلناث. الوقت الخاص لهذه األنشطة للذكور بشكل عام أ

                                                            
)٢ (يشمل األفراد الذين مارسوا النشاط فقط
)٣ (التلفزيون/القراءة/استخدام االن��نت/السفر والرحالت والتنقل/ممارسة الرياضة/ممارسة الهوايات/الزيارات االجتماعية تشمل :مشاهدة

21%

10%

3%

46%

18%

2% العمل

األعمالامل��ليةوالتسوق 

التعلمأوالدراسة

االحتياجاتالشخصية

ثقافيةنشاطات
اجتماعية

الصــالة
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حسب الجنس والجنسية والعالقة بقوة العمل وال��ف��ية الثقافية)الوقت املستخدم �� األنشطة ٤/٢شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣



ويتضح تفصياًل من معدل الوقت املستخدم �� األنشطة الثقافية واالجتماعية  ان أغلبية القطريون وغ�� القطري�ن 
ومشاهدة التلفاز حيث بلغ الوقت املق��� للزيارات االجتماعية للذكور  يقضون أوقا��� �� الزيارات االجتماعية

 ٢:٢١أما ملشاهدة التلفاز فقد بلغ الوقت املق��� للذكور القطريون  ٢:٣٦بينما لإلناث القطريات  ٢:٤٧القطريون 
. ٢:٤٨بينما لإلناث القطريات 

بينما لإلناث غ��  ٢:١٣اعية للذكور غ�� القطري�ن وبالنسبة ل��� القطري�ن فقد بلغ الوقت املق��� للزيارات االجتم
بينما لإلناث غ�� القطريات  ٢:٠٨أما ملشاهدة التلفاز فقد بلغ الوقت املق��� للذكور غ�� القطري�ن  ١:٥٩القطريات 

٢:٣٠.

االجتما�� الثقا�� النشاط تنفيذ �� املستخدم الوقت عدل):التوزيع النس�� مل٤/١جدول(
م٢٠١٢/٢٠١٣ لعام اجتماعية ثقافية بنشاطات قاموا ملن

ذكور  األنشطةاملفصلة
 قطريون 

إناث
 قطريات

���ذكور 
 قطري�ن

���إناث
 قطريات

%٢١%١٩%٢٠%١٧ مشاهــدةالتلفزيــون 
%١٧%١٩%١٨%٢٠ الزياراتاالجتماعية
%١٤%١٦%١٦%١٦ استخداما�ن��ن�
%١٢%١٣%١٤%١٥ ممارسةالهوايـات

١٤ الرياضةممارسة%١٢%١٢%١٢%
%١٢%١٢%١١%١٠ القــراءة

%١٢%٩%٩%٨ السفر/رحالت/التنقل
%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠  اجما��األنشطةالثقافيةواالجتماعية
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02:40 04:33
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الفصل الخامس

إنفــاق األســـر واألفراد على 
السلع والخدمات الثقافية
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 متوسط الفصل هذا األ إيتطرق واأل نفاق والخدماتفراد السلع ع�� سراملعيشية

وقداعتمدهذاالفصلع��تصنيفا�س����الفردي،الثقافيةوال��ف��يةوالسياحية

)الغرضبحسبCOICOPالثقافيةوالخدماتالسلعلتعريف( 

  


 

الثقافة"ع��اإلنفاقيشملوالذي،لفردوااألسرةبدخلوثيقاًارتباطاًوالتسلية،وال��فيه،الثقافة،ع��اإلنفاقيرتبط
ع��كما يشمل اإلنفاق،"والتسليةوال��فيه ع��وكذلك اإلنفاق،"والسياحةواملطاعمواملقا��الفنادق" "األجهزة
ال��ف��يةالسلع"و"وم�حقا��اال�����الحاسبأجهزة"و،"و���هاالتصويروأجهزة"،"إل��اوماوالبصريةالسمعية

.ذلكو���"واملجالتوالجرائد"،"األخرىقافيةوالث

  حسبالجنسيةوالثقافيةال��ف��يةلألنشطةواس����االسرانفاق
ش�� و�نتائجمسحدخلوإنفاقاألسرةإ ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  بالعينة ��سرة الشهري ع�� أن متوسط إنفاق األ

، حيث بلغ متوسط االنفاق لألسر القطرية  لألسرة �� قطر ياًريااًل قطر ٢١٧٧االنشطة ال��ف��ية والثقافية  قد بلغ  

ريال قطري.  ٣١٠ريال قطري ، ولألسر ��� القطرية  ١٨٦٨

): متوسط انفاق واس��الك االسرة الشهري لألنشطة ال��ف��ية والثقافية حسب الجنسية٥/١شكل (
 ٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣ مسح دخل وإنفاق األسرة



 حسبحجماألسرةوالثقافيةال��ف��يةلألنشطةاالسرواس����انفاق
ا�� ان هناك  ٢٠١٧/٢٠١٨سر الشهري حسب حجم االسرة عام توضح نتائج املسوح ان متوسط انفاق واس��الك األ

% مقارنة بمتوسط االنفاق �� عام ٥٠بنسبة فقد ارتفعفرد ) ١٢–١٠( ألسرللجميع الفئات عدا بسيط انخفاض 

٢٠١٢/٢٠١٣.

حسب حجم االسرة ، الشهري  والثقافيةال��ف��ية  لألنشطةمتوسط انفاق واس��الك االسر ): ٥/٢شكل (
٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣ مسح دخل وإنفاق األسرة
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الثقافة"ع��اإلنفاقيشملوالذي،لفردوااألسرةبدخلوثيقاًارتباطاًوالتسلية،وال��فيه،الثقافة،ع��اإلنفاقيرتبط
ع��كما يشمل اإلنفاق،"والتسليةوال��فيه ع��وكذلك اإلنفاق،"والسياحةواملطاعمواملقا��الفنادق" "األجهزة
ال��ف��يةالسلع"و"وم�حقا��اال�����الحاسبأجهزة"و،"و���هاالتصويروأجهزة"،"إل��اوماوالبصريةالسمعية

.ذلكو���"واملجالتوالجرائد"،"األخرىقافيةوالث

  حسبالجنسيةوالثقافيةال��ف��يةلألنشطةواس����االسرانفاق
ش�� و�نتائجمسحدخلوإنفاقاألسرةإ ٢٠١٧/٢٠١٨لعام  بالعينة ��سرة الشهري ع�� أن متوسط إنفاق األ

، حيث بلغ متوسط االنفاق لألسر القطرية  لألسرة �� قطر ياًريااًل قطر ٢١٧٧االنشطة ال��ف��ية والثقافية  قد بلغ  

ريال قطري.  ٣١٠ريال قطري ، ولألسر ��� القطرية  ١٨٦٨

): متوسط انفاق واس��الك االسرة الشهري لألنشطة ال��ف��ية والثقافية حسب الجنسية٥/١شكل (
 ٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣ مسح دخل وإنفاق األسرة



 حسبحجماألسرةوالثقافيةال��ف��يةلألنشطةاالسرواس����انفاق
ا�� ان هناك  ٢٠١٧/٢٠١٨سر الشهري حسب حجم االسرة عام توضح نتائج املسوح ان متوسط انفاق واس��الك األ

% مقارنة بمتوسط االنفاق �� عام ٥٠بنسبة فقد ارتفعفرد ) ١٢–١٠( ألسرللجميع الفئات عدا بسيط انخفاض 

٢٠١٢/٢٠١٣.

حسب حجم االسرة ، الشهري  والثقافيةال��ف��ية  لألنشطةمتوسط انفاق واس��الك االسر ): ٥/٢شكل (
٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣ مسح دخل وإنفاق األسرة
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 األسرةربجنسحسبوالثقافيةال��ف��يةلألنشطةاالسرواس����انفاق
مقارنة والثقافية  ال��ف��ية ع�� األنشطةناث إ� ت��أسها سرة ال�ألنفاق اإ�ش�� بيانات مسح العينة ا�� ارتفاع متوسط 

% عن ٥حيث بلغت الزيادة  ٢٠١٧/٢٠١٨عام ع�� نفس األنشطة وذلك لنفاق االسرة ال�� ي��أسها ذكور بمتوسط إ

ا نشطة ال��ف��ية والثقافية لألسر ال�� يرأسهألنفاق ع�� اناث بينما انخفض اإللألسر ال�� ترأسها إ ٢٠١٢/٢٠١٣عام 

   .٢٠١٢/٢٠١٣% عن عام ٥بنسبة  ٢٠١٧/٢٠١٨عام ذكور 

حسب جنس رب االسرة والثقافيةال��ف��ية  لألنشطة): متوسط انفاق واس���� االسر ٥/٣شكل (
٢٠١٧/٢٠١٨ – ٢٠١٢/٢٠١٣مسح دخل وإنفاق األسرة 
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الفصل السادس

قيمة واردات السلع الثقافية
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باإلضافة الخارج من املستوردة الثقافية السلع واردات قيمة الفصل هذا يتناول

هذاويعتمد،الخارجمناملستوردةالثقافيةللسلعالتابعةالداعمةاألدواتوللتجه��ات

 لعام وترقيمها االساسية املنسقلتوصيفالسلع تصنيفالنظام ٢٠١٢الفصلع��

)HS 2012االتجارةلتعريف مجاالتالثقافيةللدوليةباملنتجاتوالخدماتالثقافّيةل)

.الصلةذاتواملجاالتالرئيسية 

  

  
 

منلهاالداعمةواالدواتالتجه��اتوسلعالثقافيةللسلعقطردولةوارداتقيمة٥٫٢انخفضتقطريريالمليار
٢٠١٣لعام���٤٫٨لعامقطريريال٢٠١٨مليار  

  وارداتالسلعالثقافيةقيمة أواًل:

ق.رمليار٢٫١���٢٫٣منارتفعتقطرلدولةالثقافيةالسلعوارداتأناإلحصاءات �ش�� -٢٠١٣الف��ةخالل.
٢٠١٨أيبزيادةوقد% ، ١كانتالنسبة��االعخاللالف��ة للفنونالبصريةوالصناعاتكذلك،  الحرفيةاظهرت
%٣٫٣كانتحيثالثقافيةالسلعوارداتاجما��منارتفعتقدواالحتفاالتاالداءفنون وارداتنسبةانالنتائج

��٢٠١٣وارتفعت٢٠١٨عام���٦٫٢%من��اجماقيمة،الوارداتوباملقابلانخفضتوارداتالكتبوالصحافة
  .الوارداتقيمةاجما��منوذلك٨٫٤%��٢٠١٣���٥٫٣%��٢٠١٨من

وارداتوشكلت، ق.رمليار٢٫٣الثقافيةالسلعوارداتع��أنفقتقطردولةأن٢٠١٨نتائجو�ش��  الفنون
مناالع��الوارداتقيمةكانتوتفصيالً ،  الوارداتاجما��من%)٨٧(االع��النسبةالحرفيةوالصناعاتالبصرية

  .ق.رمليار١٫٦بـواردا��اُقدرتحيثللمجوهراتالحرفيةوالصناعاتالبصريةالفنون 

 ٢٠١٣،٢٠١٨الثقافيةالسلعوارداتلقيمةالنس��التوزيع)٦/١:(جدول 

  ٢٠١٨ ٢٠١٣ البيان

  %٨٦٫٨ %٨٧ الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية
  %٦٫٢ %٣٫٣ فنوناالداءواالحتفاالت

  %٥٫٣ %٨٫٤ الكتبوالصحافة
  %١٫٤ %١٫٥ وال�بي��الثقا��ال��ا�

  %٠٫١ %٠٫٠٢ والتفاعليةواملسموعةاملرئيةالوسائط
 %٠٫٠١ %٠٫٠١ االبداعيةوالخدماتالتصميم
  %١٠٠ %١٠٠ املجموع

 : الثقافية للسلع الداعمة واألدوات التج���ات واردات قيمة : ثانياً  

٣منالثقافيةوالخدماتللسلعالتابعةالداعمةواالدواتالتجه��اتع��قطردولةانفاقعامبشكلانخفض
الداعمةواالدواتالتجه��اتوارداتقيمةشكلتوقد.٢٠١٨عامر.ق.مليار٢٫٦ا��٢٠١٣عامقطري ريالمليار
و٢٠١٨عام%٨١٫٧مثلتحيث.الف��ةهذهخاللاالك��النسبة"والتفاعليةواملسموعةاملرئيةالوسائط"لسلع
٨٥٫١ املرئيةالوسائطلوارداتاالك��النسبةوكانتالداعمة،السلعوارداتقيمةاجما��من٢٠١٣عام%

وال��الوسائطسلعاجما��من%٦٥بنسبة"الصلةذاتواالجهزةالحاسوب"سلع��والتفاعليةواملسموعة
١٫٣(تكلف��ابلغت ٢٠١٨لعامر.ق.مليار) الداعمةواالدواتالتجه��اتوارداتع��االنفاقنسبارتفعتوقد.
٣٫٢%��منواالحتفالاالداءلفنون الثقافيةللسلع ٢٠١٣��ا٧٫٦%��٢٠١٨وكذلكالسياحةمن٠٫١%��ا
٠٫٦%خاللنفسالف��ةوذلكمن��اجماوارداتالتجه��اتواالدواتالداعمةلسلعالثقافية. 
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منلهاالداعمةواالدواتالتجه��اتوسلعالثقافيةللسلعقطردولةوارداتقيمة٥٫٢انخفضتقطريريالمليار
٢٠١٣لعام���٤٫٨لعامقطريريال٢٠١٨مليار  

  وارداتالسلعالثقافيةقيمة أواًل:

ق.رمليار٢٫١���٢٫٣منارتفعتقطرلدولةالثقافيةالسلعوارداتأناإلحصاءات �ش�� -٢٠١٣الف��ةخالل.
٢٠١٨أيبزيادةوقد% ، ١كانتالنسبة��االعخاللالف��ة للفنونالبصريةوالصناعاتكذلك،  الحرفيةاظهرت
%٣٫٣كانتحيثالثقافيةالسلعوارداتاجما��منارتفعتقدواالحتفاالتاالداءفنون وارداتنسبةانالنتائج

��٢٠١٣وارتفعت٢٠١٨عام���٦٫٢%من��اجماقيمة،الوارداتوباملقابلانخفضتوارداتالكتبوالصحافة
  .الوارداتقيمةاجما��منوذلك٨٫٤%��٢٠١٣���٥٫٣%��٢٠١٨من

وارداتوشكلت، ق.رمليار٢٫٣الثقافيةالسلعوارداتع��أنفقتقطردولةأن٢٠١٨نتائجو�ش��  الفنون
مناالع��الوارداتقيمةكانتوتفصيالً ،  الوارداتاجما��من%)٨٧(االع��النسبةالحرفيةوالصناعاتالبصرية

  .ق.رمليار١٫٦بـواردا��اُقدرتحيثللمجوهراتالحرفيةوالصناعاتالبصريةالفنون 

 ٢٠١٣،٢٠١٨الثقافيةالسلعوارداتلقيمةالنس��التوزيع)٦/١:(جدول 

  ٢٠١٨ ٢٠١٣ البيان

  %٨٦٫٨ %٨٧ الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية
  %٦٫٢ %٣٫٣ فنوناالداءواالحتفاالت

  %٥٫٣ %٨٫٤ الكتبوالصحافة
  %١٫٤ %١٫٥ وال�بي��الثقا��ال��ا�

  %٠٫١ %٠٫٠٢ والتفاعليةواملسموعةاملرئيةالوسائط
 %٠٫٠١ %٠٫٠١ االبداعيةوالخدماتالتصميم
  %١٠٠ %١٠٠ املجموع

 : الثقافية للسلع الداعمة واألدوات التج���ات واردات قيمة : ثانياً  

٣منالثقافيةوالخدماتللسلعالتابعةالداعمةواالدواتالتجه��اتع��قطردولةانفاقعامبشكلانخفض
الداعمةواالدواتالتجه��اتوارداتقيمةشكلتوقد.٢٠١٨عامر.ق.مليار٢٫٦ا��٢٠١٣عامقطري ريالمليار
و٢٠١٨عام%٨١٫٧مثلتحيث.الف��ةهذهخاللاالك��النسبة"والتفاعليةواملسموعةاملرئيةالوسائط"لسلع
٨٥٫١ املرئيةالوسائطلوارداتاالك��النسبةوكانتالداعمة،السلعوارداتقيمةاجما��من٢٠١٣عام%

وال��الوسائطسلعاجما��من%٦٥بنسبة"الصلةذاتواالجهزةالحاسوب"سلع��والتفاعليةواملسموعة
١٫٣(تكلف��ابلغت ٢٠١٨لعامر.ق.مليار) الداعمةواالدواتالتجه��اتوارداتع��االنفاقنسبارتفعتوقد.
٣٫٢%��منواالحتفالاالداءلفنون الثقافيةللسلع ٢٠١٣��ا٧٫٦%��٢٠١٨وكذلكالسياحةمن٠٫١%��ا
٠٫٦%خاللنفسالف��ةوذلكمن��اجماوارداتالتجه��اتواالدواتالداعمةلسلعالثقافية. 



االحصاءات الثقافية في دولة قطر 2019

جهاز التخطيط واإلحصاء 34

 

٢٠١٨ و ٢٠١٣ واردات الت����ات واالدوات الداعمة للسلع الثقافيةقيمة لالتوزيع ال�س�� :  )٦/٢( جدول

  ٢٠١٨ ٢٠١٣ البيان
  %٨١٫٧ %٨٥٫١ الوسائطاملرئيةواملسموعةالتفاعلية

%٧٫٨%٨٫٨ وال��في�الرياضة 

  %٧٫٦ %٣٫٢ واالحتفاالتاالداءفنون 

%٢٫٣%٢٫٨ الحرفيةوالصناعاتالبصريةالفنون  

  %٠٫٦ %٠٫١ السياحة

%٠٫٠١%٠٫١ الكتبوالصحافة 

  %١٠٠ %١٠٠ املجموع

  







 

  
 

 

 املراجــــــع

  

سنوية،فصلإحصاءاتالتعليماملجموعةاإلحصائيةالواإلحصاء،التخطيطجهاز –دولةقطر •
)٢٠١٧/٢٠١٨- ٢٠١٢/٢٠١٣(www. psa.gov.qa 

املجموعةاإلحصائيةالسنوية،فصلإحصاءاتاالعالموالثقافة،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
)٢٠١٣والسياحة-٢٠١٨( www. psa.gov.qa 

- ٢٠١٣فصلإحصاءاتالرياضة(املجموعةاإلحصائيةالسنوية،،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
٢٠١٨(www. psa.gov.qa 

 .٢٠١٥،٢٠١٨(wwwنشرةمسحالقوىالعاملةبالعينة(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
psa.gov.qa 

 )٢٠١٢/٢٠١٣مسحاستخدامالوقت(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

 )٢٠١٨-٢٠١٣صاءاتالتجارةالخارجية(اح،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

 ٢٠١٠(نشرةتعدادالعامللسكانواملسكان(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

٢٠١٧/٢٠١٨(،()٢٠١٢/٢٠١٣نشرةمسحانفاقودخلاالسرة(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

  www.mcs.gov.qa زارةالثقافةوالرياضةو –دولةقطر •

• اليونيسكو-٢٠٠٩( الثقافية لإلحصاءات اليونيسكو إطار(www.uis.unesco.org  
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 املراجــــــع

  

سنوية،فصلإحصاءاتالتعليماملجموعةاإلحصائيةالواإلحصاء،التخطيطجهاز –دولةقطر •
)٢٠١٧/٢٠١٨- ٢٠١٢/٢٠١٣(www. psa.gov.qa 

املجموعةاإلحصائيةالسنوية،فصلإحصاءاتاالعالموالثقافة،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
)٢٠١٣والسياحة-٢٠١٨( www. psa.gov.qa 

- ٢٠١٣فصلإحصاءاتالرياضة(املجموعةاإلحصائيةالسنوية،،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
٢٠١٨(www. psa.gov.qa 

 .٢٠١٥،٢٠١٨(wwwنشرةمسحالقوىالعاملةبالعينة(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
psa.gov.qa 

 )٢٠١٢/٢٠١٣مسحاستخدامالوقت(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

 )٢٠١٨-٢٠١٣صاءاتالتجارةالخارجية(اح،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

 ٢٠١٠(نشرةتعدادالعامللسكانواملسكان(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

٢٠١٧/٢٠١٨(،()٢٠١٢/٢٠١٣نشرةمسحانفاقودخلاالسرة(،واإلحصاءالتخطيطجهاز -دولةقطر •
www. psa.gov.qa 

  www.mcs.gov.qa زارةالثقافةوالرياضةو –دولةقطر •

• اليونيسكو-٢٠٠٩( الثقافية لإلحصاءات اليونيسكو إطار(www.uis.unesco.org  
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  :همالجداولواملؤشراتلإلحصاءاتالواردة��التقريربشكلتفصي��أع��ويتيح

 لليونيسكوطإالثقافيةاالحصاءاتومفهومار. 

 ثقافيةبنشاطات ملنقاموا االجتما�� النشاطالثقا�� تنفيذ �� معدلالوقتاملستخدم

لعامم٢٠١٢/٢٠١٣اجتماعية. 

 ،القطريبالريالالثقافيةوالسلعالخدمات��علألسرالشهرياالنفاق٢٠١٢/٢٠١٣متوسط

،٢٠١٧/٢٠١٨ 

 السمنالواردات والت�ه��اتواالدواتالداعمةقيم قطري) باأللفريال ) الثقافية لع

الثقافيةللسلع٢٠١٣،٢٠١٨التابعة. 

  


 

 :أواًل:اطارومفهوماالحصاءاتالثقافيةلليونيسكو

 استند هذااإلطار��إأساس��مفاهي���مش،للثقافةيسمحبقياسمجموعة واسعةمنأشكال��التعب
.إنتاجهابطريقةالخاصواالجتما��االقتصاديالشكلمدى فاعليةعنالنظربصرفالثقا��،  كما أن

ًيتيح ،اإلطار أيضاإنتاجبياناتقابلةللمقارنةدوليًا منخاللتعاريفهاملعيارية.

 وتعرفالثقافة��إطاراإلحصاءاتالثقافيةلليونيسكو��ع:أ��امجموعةمتنوعةمنالخصوصيات
واألدبالفن،تشملوال ،معينةمجموعةأومعيناًمجتمعاًتمّ��ال��والعاطفيةوالفكرية، ،ةواملاديالدينية،
أنهح�ن��،واملعتقداتوالتقاليد،القيم،ونظماملش���،العيشوطرق،الحياةأنماط،بل تشملفقط،

املقابل��نطلق يمكناملهذامباشرة. ومنبصورةوالقيم،املعتقدات،تلكقياسدائماًاملمكن���من
.��ااملرتبطةواملمارساتالتصرفاتقياس

 إطاراإلحصاءاتالثقافيةلليونيسكوللمجاالتالثقافيةواملجاالتذاتالصلة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 ذاتالصلةاملجاالت املجاالتالثقافية

التراث الثقافي  -أ
  والطبيعي

  المتاحف والمتاحف
االفتراضية على 

 ً  الشبكة أيضا
   األماكن األثرية

 والتاريخية
  المناظر الطبيعية

 الثقافية
 التراث الطبيعي  

  السياحة -خ

 
  خدمات تأجير

الطائرات السياحية 
 وخدمات السياح

 الضيافة والسكن  
 

الرياضة  -د
 والترفيه

 الرياضات 
  اللياقة البدنية والعناية

 البدنية
 الھي حدائق الم

  التسلية
 

األداء  -ب
  واالحتفاالت

 فنون األداء 
 الموسيقى 
  المھرجانات

  والمعارض واألعياد

الفنون البصرية -ت
والصناعات الحرفية

  الجميلةالفنون 
 التصوير الفوتوغرافي
 الحرف  

الكتب  -ث
  والصحافة

 الكتب 
 الصحف والمجالت 
 مطبوعات أخرى 
  المكتبات (والمكتبات

االفتراضية على 
 الشبكة أيضاً)

 معارض الكتب  

الوسائط المرئية -ج
والمسموعة 

 واإلعالم التفاعلي

 األفالم والفيديو 
  التلفزيون والراديو

(باإلضافة إلى البث 
المتدفق على  الحي

 االنترنت
  البث على شبكة

 االنترنت
 ألعاب الفيديو (وألعاب

الفيديو المتاحة على 
  االنترنت)

خدمات التصميم -ح
  واإلبداع

 تصميم الموضة 
 التصميم الغرافيكي 
  ھندسة الديكور

 الداخلي
  تصميم المناظر

 الطبيعية
 الخدمات المعمارية 
 خدمات اإلعالن  

  الثقا�����املاديال��ا�
،الطقوس،اللغات،املمارساتاالجتماعية)(التقاليد،وأشكالالتعا���الشفهية

 ال��ا�الثقا�����املادي

 التعليموالتدريب التعليموالتدريب

 األرشفةوالحفظ األرشفةوالحفظ

 األجهزةواملوادالداعمة األجهزةواملوادالداعمة
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 :أواًل:اطارومفهوماالحصاءاتالثقافيةلليونيسكو

 استند هذااإلطار��إأساس��مفاهي���مش،للثقافةيسمحبقياسمجموعة واسعةمنأشكال��التعب
.إنتاجهابطريقةالخاصواالجتما��االقتصاديالشكلمدى فاعليةعنالنظربصرفالثقا��،  كما أن

ًيتيح ،اإلطار أيضاإنتاجبياناتقابلةللمقارنةدوليًا منخاللتعاريفهاملعيارية.

 وتعرفالثقافة��إطاراإلحصاءاتالثقافيةلليونيسكو��ع:أ��امجموعةمتنوعةمنالخصوصيات
واألدبالفن،تشملوال ،معينةمجموعةأومعيناًمجتمعاًتمّ��ال��والعاطفيةوالفكرية، ،ةواملاديالدينية،
أنهح�ن��،واملعتقداتوالتقاليد،القيم،ونظماملش���،العيشوطرق،الحياةأنماط،بل تشملفقط،

املقابل��نطلق يمكناملهذامباشرة. ومنبصورةوالقيم،املعتقدات،تلكقياسدائماًاملمكن���من
.��ااملرتبطةواملمارساتالتصرفاتقياس

 إطاراإلحصاءاتالثقافيةلليونيسكوللمجاالتالثقافيةواملجاالتذاتالصلة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 ذاتالصلةاملجاالت املجاالتالثقافية

التراث الثقافي  -أ
  والطبيعي

  المتاحف والمتاحف
االفتراضية على 

 ً  الشبكة أيضا
   األماكن األثرية

 والتاريخية
  المناظر الطبيعية

 الثقافية
 التراث الطبيعي  

  السياحة -خ

 
  خدمات تأجير

الطائرات السياحية 
 وخدمات السياح

 الضيافة والسكن  
 

الرياضة  -د
 والترفيه

 الرياضات 
  اللياقة البدنية والعناية

 البدنية
 الھي حدائق الم

  التسلية
 

األداء  -ب
  واالحتفاالت

 فنون األداء 
 الموسيقى 
  المھرجانات

  والمعارض واألعياد

الفنون البصرية -ت
والصناعات الحرفية

  الجميلةالفنون 
 التصوير الفوتوغرافي
 الحرف  

الكتب  -ث
  والصحافة

 الكتب 
 الصحف والمجالت 
 مطبوعات أخرى 
  المكتبات (والمكتبات

االفتراضية على 
 الشبكة أيضاً)

 معارض الكتب  

الوسائط المرئية -ج
والمسموعة 

 واإلعالم التفاعلي

 األفالم والفيديو 
  التلفزيون والراديو

(باإلضافة إلى البث 
المتدفق على  الحي

 االنترنت
  البث على شبكة

 االنترنت
 ألعاب الفيديو (وألعاب

الفيديو المتاحة على 
  االنترنت)

خدمات التصميم -ح
  واإلبداع

 تصميم الموضة 
 التصميم الغرافيكي 
  ھندسة الديكور

 الداخلي
  تصميم المناظر

 الطبيعية
 الخدمات المعمارية 
 خدمات اإلعالن  

  الثقا�����املاديال��ا�
،الطقوس،اللغات،املمارساتاالجتماعية)(التقاليد،وأشكالالتعا���الشفهية

 ال��ا�الثقا�����املادي

 التعليموالتدريب التعليموالتدريب

 األرشفةوالحفظ األرشفةوالحفظ

 األجهزةواملوادالداعمة األجهزةواملوادالداعمة
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 التخصصاتالعلومتشمل : الثقافية،ال��بويةوالعلوم،اإلنسانية،والفنونوبعضومالعلاالجتماعية
.والشخصيةاالجتماعيةوالخدماتوالصحافة،واإلعالم،والسلوكية،

 املهنالثقافية: تشملالفنون،البصرية،والحرفوخدماتالتصميم،واإلبداعووسائطاإلعالماملرئي
وال��في�،والرياضة،واالحتفاالت، ،األداءوفنون ،والطبي��الثقا��ال��ا�وأيضاًوالتفاع��،واملسموع
.املادي���وال��ا�والسياحة، ،والصحافةوالكتب

 األنشطةاالقتصاديةاإلنتاجية��املجاالتالثقافية:  نشاطتشمل�ال��ا��الثقا،��والطبيونشاطفنون
ونشاط والصحافة،الكتب،ونشاطالحرفية،والصناعاتالبصرية،الفنونونشاطواالحتفاالت،األداء،
التعليمونشاطواإلبداع،التصميمخدماتونشاطالتفاع��،واإلعالمواملسموع،املرئيالماإلعوسائط
.وال��في� ،والرياضةالسياحة،ونشاطالثقا��،

  إالسلع والخدمات الثقافية: تشملنفاق األنفاق ع�� الفنادق سرة ع�� الثقافة وال��في� والتسلية، اإل
 ،ع�� السلع والخدمات املتنوعة كخدمات العناية الشخصيةنفاق إ ،واملقا�� واملطاعم والسياحة

خر .آاملقتنيات الثمينة، السلع الكمالية الشخصية ��� مصنفة �� مكان 

 وراداتالسلعالرسومات، الفنون  ،اآلالت املوسيقية، الوسائط املسجلة ،تشمل التحف :الثقافية
ر الفو�و�را��املجوهرات، التصوي ،خرى، الصناعات الحرفيةالبصرية األ، صناف الكتب، الصحف، األ
املطبوعة األفالم الفيديو، الهندسة املعمارية والتصميم.خرى، األ

 

    


 

ثقافيةبنشاطاتقامواملن��االجتما��الثقاالنشاطتنفيذ��املستخدمالوقتمعدل:ثانيًا
لعامم٢٠١٢/٢٠١٣اجتماعية:  

ذكور األنشطةاملفصلة
 قطريون 

إناث
 قطريات

جموعم
 قطريون ال

���ذكور
 قطري�ن

���إناث
 قطريات

مجموع���
 قطري�نال

املجموع
 العام

٢:٢١٢:٤٨٢:٣٧٢:٠٨٢:٣٠٢:٢١١٤:٤٥ مشاهــدةالتلفزيــون 
٢:٤٧٢:٣٦٢:٤٣٢:١٣١:٥٩٢:٠٦١٤:٢٤ الزياراتاالجتماعية
٢:١٢٢:٢١٢:١٦١:٤٧١:٤١١:٤٤١٢:٠١ استخداما�ن��نت

٢:٠٥ الهوايـاتممارسة١:٥٩٢:٠٣١:٣٢١:٢٤١:٢٨١٠:٣١
١:٥٣١:٤٦١:٥١١:٢٤١:٢٣١:٢٤٩:٤١ ممارسةالرياضة

١:٢٧١:٣٥١:٣٢١:٢٣١:٢٢١:٢٣٨:٤٢ القــراءة
١:١١١:١٦١:١٣١:٠٢١:٢٢١:٠٩٧:١٣ السفر/رحالت/التنقل

١٣:٥٦١٤:٢١١٤:١٥١١:٢٩١١:٤١١١:٣٥ املجموع

  بالريالالقطري والثقافيةال��ف��يةلألنشطةالشهري االسرةواس��ال�انفاقطمتوسثالثًا:

 والثقافيةال��ف��يةلألنشطةالشهري االسرةواس��ال�انفاقمتوسط- أ
  ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠١٧/٢٠١٨جنسيةاألسرةحسب

  السنة
  جنسيةاألسرة

ةسر ��� قطريأسر قطريةأ
٢٠١٢/٢٠١٣ 2,030.92 444.78 

٢٠١٧/٢٠١٨ 1,867.70 310.01 

  

  والثقافيةال��ف��يةلألنشطةالقطري بالريالالشهري االسرةواس��ال�انفاقمتوسط-ب
  ٢٠١٧/٢٠١٨،٢٠١٢/٢٠١٣االسرةحسبحجم

  السنة
 حجماألسرة(عدداألفراد��األسرة)

(1-3)(4-6)(7-9)(10-12)(+13)
٢٠١٢/٢٠١٣ 391.11 568.14 1,255.47 1,641.47 4,805.29 

٢٠١٧/٢٠١٨ 211.21 519.6 1,128.94 2,043.73 2,817.32 
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ثقافيةبنشاطاتقامواملن��االجتما��الثقاالنشاطتنفيذ��املستخدمالوقتمعدل:ثانيًا
لعامم٢٠١٢/٢٠١٣اجتماعية:  

ذكور األنشطةاملفصلة
 قطريون 

إناث
 قطريات

جموعم
 قطريون ال

���ذكور
 قطري�ن

���إناث
 قطريات

مجموع���
 قطري�نال

املجموع
 العام

٢:٢١٢:٤٨٢:٣٧٢:٠٨٢:٣٠٢:٢١١٤:٤٥ مشاهــدةالتلفزيــون 
٢:٤٧٢:٣٦٢:٤٣٢:١٣١:٥٩٢:٠٦١٤:٢٤ الزياراتاالجتماعية
٢:١٢٢:٢١٢:١٦١:٤٧١:٤١١:٤٤١٢:٠١ استخداما�ن��نت

٢:٠٥ الهوايـاتممارسة١:٥٩٢:٠٣١:٣٢١:٢٤١:٢٨١٠:٣١
١:٥٣١:٤٦١:٥١١:٢٤١:٢٣١:٢٤٩:٤١ ممارسةالرياضة

١:٢٧١:٣٥١:٣٢١:٢٣١:٢٢١:٢٣٨:٤٢ القــراءة
١:١١١:١٦١:١٣١:٠٢١:٢٢١:٠٩٧:١٣ السفر/رحالت/التنقل

١٣:٥٦١٤:٢١١٤:١٥١١:٢٩١١:٤١١١:٣٥ املجموع

  بالريالالقطري والثقافيةال��ف��يةلألنشطةالشهري االسرةواس��ال�انفاقطمتوسثالثًا:

 والثقافيةال��ف��يةلألنشطةالشهري االسرةواس��ال�انفاقمتوسط- أ
  ٢٠١٢/٢٠١٣ -٢٠١٧/٢٠١٨جنسيةاألسرةحسب

  السنة
  جنسيةاألسرة

ةسر ��� قطريأسر قطريةأ
٢٠١٢/٢٠١٣ 2,030.92 444.78 

٢٠١٧/٢٠١٨ 1,867.70 310.01 

  

  والثقافيةال��ف��يةلألنشطةالقطري بالريالالشهري االسرةواس��ال�انفاقمتوسط-ب
  ٢٠١٧/٢٠١٨،٢٠١٢/٢٠١٣االسرةحسبحجم

  السنة
 حجماألسرة(عدداألفراد��األسرة)

(1-3)(4-6)(7-9)(10-12)(+13)
٢٠١٢/٢٠١٣ 391.11 568.14 1,255.47 1,641.47 4,805.29 

٢٠١٧/٢٠١٨ 211.21 519.6 1,128.94 2,043.73 2,817.32 
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  والثقافيةال��ف��يةلألنشطةالقطري بالريالالشهري االسرةواس����انفاقمتوسط-ج
  ٢٠١٧/٢٠١٨،،٢٠١٢/٢٠١٣االسرةحسبجنسرب

السنة 
  رباالسرة

����ذكر
٢٠١٢/٢٠١٣ 878.96 743.15 

٢٠١٧/٢٠١٨ 670.18 957.9 

الواردا الثقافيةترابعًا: السلع للسلع)ر.ق.(من التابعة الداعمة واالدوات والتجه��ات
٢٠١٣،٢٠١٨الثقافية:  

  )ر.ق.قيمالوارداتمنالسلعالثقافية)- أ

 السلع
2018 2013 

الوزن(كجم))ر.ق.القيمة(الوزن(كجم))ر.ق.القيمة(
 150,210 31,823,499 5,915 31,273,138 الطبي��ال��ا�الثقا��و 

 203,189 69,774,523 204,565 141,869,180 فنوناألداءواالحتفاالت

 2,199,227 1,862,083,362 2,722,249 1,983,598,416 الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية

 24,423,053 180,434,543 2,589,363 119,929,821 الكتبوالصحافة

 2,942 446,034 1,086 3,179,770 ائطاملرئيةواملسموعةوالتفاعليةالوس

 432 143,178 64,118 319,794 التصميموالخدماتاالبداعية

 26,979,053 2,144,705,139 5,587,296 2,280,170,119 املجموع



  )ر.ق.الداعمةالتابعةللسلعالثقافية(قيموارداتالتجه��اتواالدوات-ب

 السلع
2018 2013 

)الوزن(كجمالقيمة(ر.ق.)الوزن(كجم)القيمة(ر.ق.)
 1,380,325 96,663,056 2,381,881 198,273,561 فنوناألداءواالحتفاالت

 1,634,438 83,930,139 740,499 59,868,191 الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية

 44,266 2,131,223 5,897 161,740 الكتبوالصحافة

ئطاملرئيةواملسموعةالوسا
 والتفاعلية

2,133,499,230 6,360,390 2,566,706,058 8,296,661 

 30,500 2,553,677 3,301,700 15,137,999 السياحة

 5,686,132 264,712,689 5,649,678 202,998,718  الرياضةوال��في�

 17,072,322 3,016,696,842 18,440,045 2,609,939,439 املجموع
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