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 تقديم
اإلحصاءات"تقريرمناإلصدار الجديددمتقأنوزارة التخطيط التنموي واالحصاءيسر

.٢٠١٦ملعا"قطردولة��الثقافية

تستشرفوال�� ٢٠٣٠الوطنيةقطررؤيةوأهدافغاياتتحقيقإطار��التقريرهذايأتي
وال��،الثقافيةلالس��اتيجيةاالجتماعيةالتنميةمحاور��قطردولة��التنميةآفاق
إ����دف تعزيز��السيماوتعزيزهااملواطن�نلجميعوالرفاهيةالحياةجودةتحس�ن"
قد و" ٢٠٣٠الوطنيةقطررؤية"العالمأنحاءمختلف��الثقافيةاألنشطةودعماإلبداع

 ،كقاعدة عمل للتصنيفات فيه٢٠٠٩لليونيسكوالثقافيةاإلحصاءاتإطارتم اعتماد 
االقتصادياملجالع��قطردولة��الثقافيةاإلحصاءاتعرضإ����دفوالذي

.الصلةذاتواملجاالتالثقافيةللمجاالت"املؤشراتواإلحصاءاتخاللمنواالجتما��
 :االقتصاديةللتصانيفدوليةأنظمةأحدثاستخدامع��التقريراعتمدحيث

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

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

الثقافيةوالخدمات
 تصنيفالالنظاماملنسقلتوصيفالسلعاألساسيةوترقيمهالعام(HS2012)

.الثقافّيةوالخدماتباملنتجاتالدوليةالتجارةلتعريف

��وتفان��مإلعدادهمالعملفريقأشكرأنإاليسع��الالتقريرهذاإصداربصددونحن
صدارإل قيمةمساهماتمنقدموهوملاالرفيعاإلحصائيللمستوىالثقافةتقريرإخراج
يستفيدأنآمل�ن.األخرىالثقافيةالتقاريرمعللمقارنةقابلودو��إقلي��ووط��تقرير
.املجالهذا��واالختصاصي�نال�احث�نواملجتمعمنك���ةشريحةمنه



 د.صالحبنمحمدالنابت
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  قطر دولة 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 ٢٫٤ قرابةقطردولةسكانعددبلغقداملبسط ٢٠١٥ عامتعدادنتائجمن :السكان عدد
.الدوحة ،القطريةبالعاصمة%من السكان٤٠ويسكن  ،%٧٦% والذكور ٢٤االناث 

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

متحف األثرية: املتاحفاهمالفناإلسالمي،متحفقطر���تحت التجديد" الو"،متحفاإلقلي�� السالح،متحف
اإلقلي��، الخورمتحفمجموعةالشيخفيصلبنقاسمآل،ثانيمتحفالفنالعربي.

.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
، مهرجان مال لول، مهرجان ربيع واإلبداعللحرّيةالدوحةمهرجانالسينمائي،تريبيكامهرجانالتسجيلية،لألفالم
الخور.
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.الشمال��فويرطجبلومنطقة ،البالد غرب��دخانمنطقة��الكلسيةوالتالل،الهضاب
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اإلقلي��، الخورمتحفمجموعةالشيخفيصلبنقاسمآل،ثانيمتحفالفنالعربي.

.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
، مهرجان مال لول، مهرجان ربيع واإلبداعللحرّيةالدوحةمهرجانالسينمائي،تريبيكامهرجانالتسجيلية،لألفالم
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��االجتمااإلنماء
م��م% ٨٩ حرفياً ١٧٢
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١٨ %هواملعدل
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األنشطة��الوقت

الثقافية
واالجتماعية

عدداملستع��ين
للكتب��املكتبات
ألف٣٨ العامة
��مستعالكتبوعدد

٦٧املستعارةألف  
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السلعواردات

٣٫٣الثقافيةمليار
٢٠١٦سنةرق 
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  الثقافية والتخصصات السكان
وبعض،والفنون،اإلنسانيةوالعلوم،ال��بويةالعلوم"ـ بالثقافيةال��ام�ضمنتصنفال��التخصصاتوتعرف
".والصحافة ،واإلعالم،والشخصية والسلوكية ،االجتماعيةوالخدمات،االجتماعيةالعلوم

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

.فأك��سنة١٥

)١/١شكل:(السكان )١٥(����فسنة ��الثقافيةالتخصصات  
  )النسبة(،٢٠١٠تعداد،حسبالجنسيةوالجن


ال��ام�ضمنتصنفال��بالتخصصاتللملتحق�ننسبةأع��تشكلالقطريات���اإلناثنسبةبأناإلشارةوتجدر

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

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

)١/٢ شكل()للسكان��النسالتوزيع:١٥الثقافيةالتخصصات��(����فسنة  
تعداد،التعليميةالحالة٢٠١٠حسب، 
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يتناول هذا الفصل السكان ال�ا�ل�ن ع�� الشهادة ��  التخصصات الثقافية حسب 

عدد طالب املدراس والصفوف كذلك يشمل الفصل   ،الجنسية والنوع  ونوع الشهادة

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

والسجالت اإلدارية  ٢٠١٠التخصصات الثقافية، وقد اعتمد الفصل ع�� بيانات التعداد 

إلحصاءات التعليم . 

 




  

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

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

.فأك��سنة١٥

)١/١شكل:(السكان )١٥(����فسنة ��الثقافيةالتخصصات  
  )النسبة(،٢٠١٠تعداد،حسبالجنسيةوالجن


ال��ام�ضمنتصنفال��بالتخصصاتللملتحق�ننسبةأع��تشكلالقطريات���اإلناثنسبةبأناإلشارةوتجدر

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

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

)١/٢ شكل()للسكان��النسالتوزيع:١٥الثقافيةالتخصصات��(����فسنة  
تعداد،التعليميةالحالة٢٠١٠حسب، 
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عدد طالب املدراس والصفوف كذلك يشمل الفصل   ،الجنسية والنوع  ونوع الشهادة

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

والسجالت اإلدارية  ٢٠١٠التخصصات الثقافية، وقد اعتمد الفصل ع�� بيانات التعداد 

إلحصاءات التعليم . 

 

اإلحصاءات الثقافية في دولة قطر 2016

15وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء




  

 الثقافية التخصصات حسب وال�����ن وامل�تعث�ن الطالب
عام٩،%السنوينموهمبلغ معدلو٢٠١٥عامطالبألف٢٦٨حوا���� جميع املراحل،  املدارسطالبعددبلغ

٢٠١٥مقارنةبعام٢٠١٤،بلغقد وعددطالبحوا���� جميع التخصصات  الجامعات،٢٨ألفطالب��جام،قد و
٢٠١٤ بعاممقارنة٢٠١٥عام%١٠،السنوينموهممعدلبلغ 

)١/١جدولالتعليماحصاءات:(���الدرا٢٠١٣/٢٠١٤للعام–٢٠١٤/٢٠١٥ 
 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٣/٢٠١٤  

٨٣٦٩١٢عدد املدارس
١٠٩٣٩١١٦٩٤عدد الصفوف
٢٣١٥٥٢٤٥٦٦عدد املدر��ن

٢٤٥٢٣٢٢٦٨٤٢٤عدد طالب املدارس
١٥١٥عدد الجامعات والكليات

٢٥٤٦٨٢٨١٠٦عدد طالب الجامعات والكليات



من%١٣بنسبةأي٢٠١٥عامطالبًا �� ٣٢٨٨،الثقافيةالتخصصاتحسبالجامعات��امللتحق�نعددبلغكما 
�جما��من%٦الثقافيةالتخصصاتحسبامللتحق�نالذكورنسبةتبلغوقد، كلها بالجامعاتامللتحق�ن�جما��
الذكورامللتحق�نوبلغت ،ات كلهابالجامعنسبةاإلناثامللتحقاتحسبالتخصصاتالثقافية١٧%من��جما�

من%١٥بنسبةأيطالبًا، ٤٨٧الثقافيةالتخصصاتحسبالجامعاتخر���عددبلغات، كما بالجامعامللتحقات
�جما��من%٢١بنسبة أيًا،مبتعث٣٣١،الثقافيةالتخصصاتحسباملبتعث�نعددوبلغ، ال�ر���ن�جما��

.٢٠١٥و  ٢٠١٤عاميب�ن% ٣٢بنسبةالثقافيةالتخصصاتحسبللمبتعث�نالسنويالنمومعدلزادقد و.املبتعث�ن

  ):عددالطالبامللتحقون��الجامعاتوالكلياتوامل�تعث�نوال�����ن١/٢جدول(
 ٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٤/٢٠١٥،للعامالدرا���منالتخصصاتالثقافية

 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٣/٢٠١٤ ٢٠١٢/٢٠١٣  

٢١٧٣٢٨٢١٣٢٨٨التخصصات الثقافية ��عدد امللتحقون �� الجامعات والكليات 
٣٣٧٤٣٤٤٨٧التخصصات الثقافية ��عدد املتخرجون من الجامعات والكليات 

٢٢٢٢٥٠٣٣١التخصصات الثقافية ��عدد الطالب املبتعث�ن خارج الدولة 
٢٣٣٠٣٩التخصصات الثقافية ��عدد خر���ن البعثات خارج الدولة 
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 الثقافية التخصصات حسب وال�����ن وامل�تعث�ن الطالب
عام٩،%السنوينموهمبلغ معدلو٢٠١٥عامطالبألف٢٦٨حوا���� جميع املراحل،  املدارسطالبعددبلغ

٢٠١٥مقارنةبعام٢٠١٤،بلغقد وعددطالبحوا���� جميع التخصصات  الجامعات،٢٨ألفطالب��جام،قد و
٢٠١٤ بعاممقارنة٢٠١٥عام%١٠،السنوينموهممعدلبلغ 

)١/١جدولالتعليماحصاءات:(���الدرا٢٠١٣/٢٠١٤للعام–٢٠١٤/٢٠١٥ 
 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٣/٢٠١٤  

٨٣٦٩١٢عدد املدارس
١٠٩٣٩١١٦٩٤عدد الصفوف
٢٣١٥٥٢٤٥٦٦عدد املدر��ن

٢٤٥٢٣٢٢٦٨٤٢٤عدد طالب املدارس
١٥١٥عدد الجامعات والكليات

٢٥٤٦٨٢٨١٠٦عدد طالب الجامعات والكليات



من%١٣بنسبةأي٢٠١٥عامطالبًا �� ٣٢٨٨،الثقافيةالتخصصاتحسبالجامعات��امللتحق�نعددبلغكما 
�جما��من%٦الثقافيةالتخصصاتحسبامللتحق�نالذكورنسبةتبلغوقد، كلها بالجامعاتامللتحق�ن�جما��
الذكورامللتحق�نوبلغت ،ات كلهابالجامعنسبةاإلناثامللتحقاتحسبالتخصصاتالثقافية١٧%من��جما�

من%١٥بنسبةأيطالبًا، ٤٨٧الثقافيةالتخصصاتحسبالجامعاتخر���عددبلغات، كما بالجامعامللتحقات
�جما��من%٢١بنسبة أيًا،مبتعث٣٣١،الثقافيةالتخصصاتحسباملبتعث�نعددوبلغ، ال�ر���ن�جما��

.٢٠١٥و  ٢٠١٤عاميب�ن% ٣٢بنسبةالثقافيةالتخصصاتحسبللمبتعث�نالسنويالنمومعدلزادقد و.املبتعث�ن

  ):عددالطالبامللتحقون��الجامعاتوالكلياتوامل�تعث�نوال�����ن١/٢جدول(
 ٢٠١٢/٢٠١٣–٢٠١٤/٢٠١٥،للعامالدرا���منالتخصصاتالثقافية

 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٣/٢٠١٤ ٢٠١٢/٢٠١٣  

٢١٧٣٢٨٢١٣٢٨٨التخصصات الثقافية ��عدد امللتحقون �� الجامعات والكليات 
٣٣٧٤٣٤٤٨٧التخصصات الثقافية ��عدد املتخرجون من الجامعات والكليات 

٢٢٢٢٥٠٣٣١التخصصات الثقافية ��عدد الطالب املبتعث�ن خارج الدولة 
٢٣٣٠٣٩التخصصات الثقافية ��عدد خر���ن البعثات خارج الدولة 

 

   
   
   
   

العاملون في 
المجاالت الثقافية

الفصل الثاني




  

 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،والسياحة،والصحافة

)٢/١شكل( العاملون: )١٥،والجنسالجنسيةحسبالثقافيةاملهن��(����فسنة  
 باأللف،العدد٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة


حيث انخفض معدل النمو لعام % من إجما�� القوى العاملة،٥الثقافية املهن��العاملةالقوىنسبةبلغوقد 
%. ٥م بنسبة ٢٠١٠م عن عام ٢٠١٥

����ويالعاملون��املهنالثقافية ��عام٢٠١٥��مهنة"الفنونالبصريةوالحرف"، مهنةو التصميمخدمات"
.الثقافيةاملهن��العامل�نإجما��من%٦٠بنسبة، "واإلبداع

منلكلالسنويالنمومعدلقلوقدألف،٧٥القطري�نو���،ألف١٧،الثقافيةاملهن��القطري�نعددويبلغ
.٢٠١٥و  ٢٠١٠ عاميب�ن% ع�� التوا��١٠و  %٤ القطري�نو���القطري�ن

)٢/٢شكل(للعامل�ن��النسالتوزيع: )١٥،التعليميةالحالةحسبالثقافيةاملهن��(����فسنة 
 ٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة
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االقتصاديةاألنشطةو��الثقافيةاملهن��العاملةالقوى خصائصالفصلهذايتناول 

تعدادع��الفصلويعتمد،الشهري واالجرعملالساعاتومتوسطالثقافيةاإلنتاجية

 ٢٠١٥بالعينةالعاملةالقوى مسحو املبسط٢٠١٥تعدادو ٢٠١٠

  




  

 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،والسياحة،والصحافة

)٢/١شكل( العاملون: )١٥،والجنسالجنسيةحسبالثقافيةاملهن��(����فسنة  
 باأللف،العدد٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة


حيث انخفض معدل النمو لعام % من إجما�� القوى العاملة،٥الثقافية املهن��العاملةالقوىنسبةبلغوقد 
%. ٥م بنسبة ٢٠١٠م عن عام ٢٠١٥

����ويالعاملون��املهنالثقافية ��عام٢٠١٥��مهنة"الفنونالبصريةوالحرف"، مهنةو التصميمخدمات"
.الثقافيةاملهن��العامل�نإجما��من%٦٠بنسبة، "واإلبداع

منلكلالسنويالنمومعدلقلوقدألف،٧٥القطري�نو���،ألف١٧،الثقافيةاملهن��القطري�نعددويبلغ
.٢٠١٥و  ٢٠١٠ عاميب�ن% ع�� التوا��١٠و  %٤ القطري�نو���القطري�ن

)٢/٢شكل(للعامل�ن��النسالتوزيع: )١٥،التعليميةالحالةحسبالثقافيةاملهن��(����فسنة 
 ٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة
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االقتصاديةاألنشطةو��الثقافيةاملهن��العاملةالقوى خصائصالفصلهذايتناول 

تعدادع��الفصلويعتمد،الشهري واالجرعملالساعاتومتوسطالثقافيةاإلنتاجية
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19وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء




  

)ا٢/٤شكلاألجرمتوسط:(للمشت�ل��لشهري)١٥بأجر
سنةفأ�����(املهنالثقافية،مسحالقوىالعاملة

  ريالقطريباأللف،العدد٢٠١٥بالعينة

)عمل)٢/٥شكلساعاتمتوسط: ��للمشت�لاألسبوع
)١٥(���فأالثقافيةسنةاملهن��، القوىمسح

  ٢٠١٥بالعينة العاملة

   

  العمل ساعات ومتوسط الشهري  األجر ومتوسط الثقافية املجاالت �� األنشطة

ألف ريال قطري ��  ١٧�� بلغ متوسط األجر الشهري للمشت�ل�ن �� األنشطة االقتصادية االنتاجية الثقافية حوا
ألف٢٦بلغحيثالنشاط االقتصادي االنتا�� "التعليم الثقا��"��شهريأجرمتوسطأن أع��. حيث٢٠١٥عام 
قطري .ريالألف٢٥بلغحيث"وسائط االعالم املرئي واملسموع"قطري، ويليه نشاط االقتصادي ريال

أنأسبوعية. حيثساعة ٤٥وبلغ متوسط ساعات العمل للمشت�ل�ن �� االنشطة االقتصادية االنتاجية الثقافية  
ساعة٥٠قد بلغو"األداء واالحتفاالتفنون "النشاط االقتصادي كانت �� األسبوعيةالعمللساعاتمتوسطأع��

.٢٠١٥أسبوعية �� عام 

)٢/٦شكلالشهرياألجرمتوسط:(��للمشت�ل)١٥بأجر
األنشطة��(���فأاالقتصاديةسنةاإلنتاجية

مسحالثقافيةالعاملةالقوىبالعينة٢٠١٥العدد،
  ريالقطريباأللف

):متوسطساعاتعملاألسبوعللمشت�ل��٢/٧(شكل
)١٥األنشطة��(���فأاالقتصاديةسنةاإلنتاجية

 ٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة،الثقافية
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����ويالقطريون العاملون��ة للمجالاملهن��الثقا"خدماتالتصميمعواإلبدا" حيث% ٣٦بنسبةيبلغعددهم٩
م، ٢٠١٥ًا لعام ألف ٣٤" والحرف البصرية الفنون"الثقا��ة للمجالاملهن��العامل�نالقطري�ن���� ���يبينما،آالف

من٤٨أن ) ٢/٢يب�ن الشكل (و %العامل�ن حا�ل�ن الثقافية�� املهن��عتمؤهالم��م بمؤهالت ٤٥بينما  ةجامعي %
.أقل من الجامعية

   الثقافية املجاالت �� اإلنتاجية االقتصادية األنشطة حسب العاملة القوى 

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

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

من%٥بنسبةأي :،٢٠١٥�� عام عاملاألف ١٠٥الثقافيةاالقتصاديةاألنشطة��العامل�نعددإجما��وقد بلغ
القطري�ن أ��� من���الذكوريشكل%. بينما٩٤القطري�نو���%٦القطري�ن م��م،ونسبة، العاملةالقوىإجما��
أي: "التفاع�� واإلعالم،واملسموعاملرئياإلعالموسائط"نشاط��القطريونوي����.الثقافيةاألنشطة��العامل�ن�ل��

%.٤٥تبلغ نسب��م "السياحة"نشاط��القطري�ن���أما،%٢٨بنسبة 

)٢/٣شكل()العاملون:١٥والجنسالجنسيةحسبالثقافيةاإلنتاجيةاالقتصاديةاألنشطة��(����فسنة، 
 باأللف،العدد٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة

  
 العمل ساعات ومتوسط الشهري  األجر ومتوسط الثقافية املجاالت �� املهن

أن. حيث٢٠١٥ألف ريال قطري �� عام  ٢٣ملشت�ل�ن �� املهن الثقافية حوا�� إلجما�� ابلغ متوسط األجر الشهري 
خدمات  "مهنة يليهقطري، ريالألف٣٤بلغحيث"ال��اث الثقا�� والطبي��" ملهنةكانشهريأجرمتوسطأع��

.قطريريالألف٣٠بلغحيث"التصميم واالبداع

متوسطأع��أنأسبوعية. حيثساعة ٤٣ملشت�ل�ن �� املهن الثقافية إلجما�� اوبلغ متوسط ساعات العمل 
. ٢٠١٥�� عام  أسبوعيةساعة٤٧" الرياضة وال��فيه "حوا��ملهنةاألسبوعيةالعمللساعات
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)ا٢/٤شكلاألجرمتوسط:(للمشت�ل��لشهري)١٥بأجر
سنةفأ�����(املهنالثقافية،مسحالقوىالعاملة

  ريالقطريباأللف،العدد٢٠١٥بالعينة

)عمل)٢/٥شكلساعاتمتوسط: ��للمشت�لاألسبوع
)١٥(���فأالثقافيةسنةاملهن��، القوىمسح

  ٢٠١٥بالعينة العاملة

   

  العمل ساعات ومتوسط الشهري  األجر ومتوسط الثقافية املجاالت �� األنشطة

ألف ريال قطري ��  ١٧�� بلغ متوسط األجر الشهري للمشت�ل�ن �� األنشطة االقتصادية االنتاجية الثقافية حوا
ألف٢٦بلغحيثالنشاط االقتصادي االنتا�� "التعليم الثقا��"��شهريأجرمتوسطأن أع��. حيث٢٠١٥عام 
قطري .ريالألف٢٥بلغحيث"وسائط االعالم املرئي واملسموع"قطري، ويليه نشاط االقتصادي ريال

أنأسبوعية. حيثساعة ٤٥وبلغ متوسط ساعات العمل للمشت�ل�ن �� االنشطة االقتصادية االنتاجية الثقافية  
ساعة٥٠قد بلغو"األداء واالحتفاالتفنون "النشاط االقتصادي كانت �� األسبوعيةالعمللساعاتمتوسطأع��

.٢٠١٥أسبوعية �� عام 

)٢/٦شكلالشهرياألجرمتوسط:(��للمشت�ل)١٥بأجر
األنشطة��(���فأاالقتصاديةسنةاإلنتاجية

مسحالثقافيةالعاملةالقوىبالعينة٢٠١٥العدد،
  ريالقطريباأللف

):متوسطساعاتعملاألسبوعللمشت�ل��٢/٧(شكل
)١٥األنشطة��(���فأاالقتصاديةسنةاإلنتاجية

 ٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة،الثقافية
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����ويالقطريون العاملون��ة للمجالاملهن��الثقا"خدماتالتصميمعواإلبدا" حيث% ٣٦بنسبةيبلغعددهم٩
م، ٢٠١٥ًا لعام ألف ٣٤" والحرف البصرية الفنون"الثقا��ة للمجالاملهن��العامل�نالقطري�ن���� ���يبينما،آالف

من٤٨أن ) ٢/٢يب�ن الشكل (و %العامل�ن حا�ل�ن الثقافية�� املهن��عتمؤهالم��م بمؤهالت ٤٥بينما  ةجامعي %
.أقل من الجامعية

   الثقافية املجاالت �� اإلنتاجية االقتصادية األنشطة حسب العاملة القوى 

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

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

من%٥بنسبةأي :،٢٠١٥�� عام عاملاألف ١٠٥الثقافيةاالقتصاديةاألنشطة��العامل�نعددإجما��وقد بلغ
القطري�ن أ��� من���الذكوريشكل%. بينما٩٤القطري�نو���%٦القطري�ن م��م،ونسبة، العاملةالقوىإجما��
أي: "التفاع�� واإلعالم،واملسموعاملرئياإلعالموسائط"نشاط��القطريونوي����.الثقافيةاألنشطة��العامل�ن�ل��

%.٤٥تبلغ نسب��م "السياحة"نشاط��القطري�ن���أما،%٢٨بنسبة 

)٢/٣شكل()العاملون:١٥والجنسالجنسيةحسبالثقافيةاإلنتاجيةاالقتصاديةاألنشطة��(����فسنة، 
 باأللف،العدد٢٠١٥بالعينةمسحالقوىالعاملة

  
 العمل ساعات ومتوسط الشهري  األجر ومتوسط الثقافية املجاالت �� املهن

أن. حيث٢٠١٥ألف ريال قطري �� عام  ٢٣ملشت�ل�ن �� املهن الثقافية حوا�� إلجما�� ابلغ متوسط األجر الشهري 
خدمات  "مهنة يليهقطري، ريالألف٣٤بلغحيث"ال��اث الثقا�� والطبي��" ملهنةكانشهريأجرمتوسطأع��

.قطريريالألف٣٠بلغحيث"التصميم واالبداع

متوسطأع��أنأسبوعية. حيثساعة ٤٣ملشت�ل�ن �� املهن الثقافية إلجما�� اوبلغ متوسط ساعات العمل 
. ٢٠١٥�� عام  أسبوعيةساعة٤٧" الرياضة وال��فيه "حوا��ملهنةاألسبوعيةالعمللساعات
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 املجاالت �� اإلنتاجية االقتصادية واألنشطة املهن حسب الداعمة واألجهزة باملعدات العاملون 
  الثقافية

ألف١٤حوا��،٢٠١٥�� عامالثقافيةباملهنالصلةذاتللمجاالت الداعمةواألجهزةباملعداتالعامل�نعددبلغ
% . وقد٧٣الذكورونسبة%،٢٧اإلناثبلغت نسبةحيث.العاملةالقوىإجما��من%١نسب��� تشكلعامل، حيث

الداعمةواألجهزةباملعداتالعامل�نعددألف. كما بلغ١١القطري�ن���آالف قطريًا، و٣القطري�نعددبلغ
م��� القطري�نونسبة ،عاملألف٢٦م ٢٠١٥�� عام الثقافيةاإلنتاجيةاالقتصاديةباألنشطةالصلةذاتللمجاالت

٩ %��� ونسبةالقطري�ن٩١.%

)٢/٨شكل)للعامل�ن��ال�سالتوزيع:(١٥��(����فسنة
للمجاالتالداعمةواألجهزةاملعداتصلةذات

بالعينةمسحالقوىالعاملةباملهنالثقافية،
٢٠١٥،  

)٢/٩شكل)لعامل�ن��ال�سالتوزيع:(١٥��(����فسنة
صلةذاتللمجاالتالداعمةواألجهزةاملعدات

االقتصاديةباألنشطة،الثقافيةاإلنتاجية مسح
  ،٢٠١٥بالعينةالقوىالعاملة
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 املجاالت �� اإلنتاجية االقتصادية واألنشطة املهن حسب الداعمة واألجهزة باملعدات العاملون 
  الثقافية

ألف١٤حوا��،٢٠١٥�� عامالثقافيةباملهنالصلةذاتللمجاالت الداعمةواألجهزةباملعداتالعامل�نعددبلغ
% . وقد٧٣الذكورونسبة%،٢٧اإلناثبلغت نسبةحيث.العاملةالقوىإجما��من%١نسب��� تشكلعامل، حيث

الداعمةواألجهزةباملعداتالعامل�نعددألف. كما بلغ١١القطري�ن���آالف قطريًا، و٣القطري�نعددبلغ
م��� القطري�نونسبة ،عاملألف٢٦م ٢٠١٥�� عام الثقافيةاإلنتاجيةاالقتصاديةباألنشطةالصلةذاتللمجاالت

٩ %��� ونسبةالقطري�ن٩١.%

)٢/٨شكل)للعامل�ن��ال�سالتوزيع:(١٥��(����فسنة
للمجاالتالداعمةواألجهزةاملعداتصلةذات

بالعينةمسحالقوىالعاملةباملهنالثقافية،
٢٠١٥،  

)٢/٩شكل)لعامل�ن��ال�سالتوزيع:(١٥��(����فسنة
صلةذاتللمجاالتالداعمةواألجهزةاملعدات

االقتصاديةباألنشطة،الثقافيةاإلنتاجية مسح
  ،٢٠١٥بالعينةالقوىالعاملة
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المجاالت الثقافية 
والمجاالت ذات 
الصلة

الفصل الثالث




  

 املتاحف

ال��اثيةاملتاحفأهممن ��دولةقطر :متحفالفناإلسالمي،متحفمجموعةالشيخفيصلبنقاسمآلثاني،
الخورمتحفوالزبارة،قلعةمتحف ،العربيالفنالدوحة (الكوت)، متحفقلعةالسالح،متحف،الوكرةمتحف
من املتاحف.وغ��هااإلقلي��

األعوامخاللمتذبذبةاملتاحف وجد أ��ا زواراإلحصاءات ال�� رصدت حركةخاللمناملالحظ أنه من ٢٠١٢–
للزواربعضهاافتتاحاملتاحف الجديدة ولكن تموتأخ�� افتتاحلصيان��ا،املتاحفإلغالق بعضنتيجة ٢٠١٥

. ٢٠١٥زائر �� عام ألف  ٣٦٦املتاحف زوارعدد�جما��وبلغ،فقطالرسمي�ن

)٣/١جدولالزوارعددومتوسطاملتاحفزوارعدد:(
  )٢٠١٥–٢٠١٢��اليومخاللالف���(

زوارعدد  السنة 
 املتاحف

عددمتوسطزوار
 املتاحف��اليوم

٢٦٤٢٩٩ ٢٠١٢٩٩٨
٣٩٤٢٠٧ ٢٠١٣١٠٨٠
٣٨١٤٩٣ ٢٠١٤١٠٤٥
٣٦٥٩٥٥ ٢٠١٥١١٣٤

 واملهرجانات واملعارض األداء فنون 

واالحتفاالتواالستعراضاتواملوسيقىوالسينماواملسرحاألوبراأداءفنون��ايقصد .وقدأقيمتأغلب هذه
.الفنادق العاملة بالدولةوبعضالو���قطرمسرحع��٢٠٠٩عاممنابتداءًالفعاليات

وقد��كان أق��� عدد للفعاليات ال�� أقيمت عمسرحقطرالو��� عام٢٠١٠حيث تم تنظيمفعالية  ١٢٥ نظرًا
والعاملية .والعربيةاملحليةاألداءفنونف��اقدمتال��العربيةالثقافةعاصمةالدوحةمهرجانإلقامة

%من٣٨واملسرحيةالغنائيةالعروضحيث كانت نسبة٢٠١٥�� عام الو���قطرمسرحع��فعالية٤٠وقد أقيمت
.الفعاليات�جما��

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

كومنولثف��جي�ياجامعةمعرض،للفنونواقف: مركز سوقمثل،عديدةوثقافية،فنيةمعارض�� قطرأقيمتوقد
ع�� التوا�� �� عام زائراً ١٤٦٧٢و ٣٣١٩٣والرواق،كتارامعرضزوارعددبلغحيث،والرواق،كتاراومعرض ،

٢٠١٥.

��� اآلن، و�عت�� الصالون الثقا�� ٢٠٠٦وذلك عام  ،كما تم تأسيس الصالون الثقا�� والتابع لوزارة الثقافة والرياضة
كل  ملتقى املثقف�ن واملبدع�ن �� قطر بدأ مع مهرجان الدوحة الثقا�� ، تحت مس�� املق�� الثقا�� وواكب

)٣/١شكل(باأللف)االسالميالفنمتحفزوارعدد:(  
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الفصلاأل  مسرحقطرالو���وفنوناأل ،ثريةماكنالسياحيةواأليتناولهذا ع�� داء

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

الثقافية املجاالت  حسب والفنادق العامة واملكتبات الثقافية املؤسسات ويتناول

بياناتالسجالتاإلداريةإلحصاءات،واملجاالتذاتالصلة حيثيعتمدالفصلع��

  حصاءاتالرياضة.إاالعالموالثقافةوالسياحةو 
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. ٢٠١٥زائر �� عام ألف  ٣٦٦املتاحف زوارعدد�جما��وبلغ،فقطالرسمي�ن

)٣/١جدولالزوارعددومتوسطاملتاحفزوارعدد:(
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٢٦٤٢٩٩ ٢٠١٢٩٩٨
٣٩٤٢٠٧ ٢٠١٣١٠٨٠
٣٨١٤٩٣ ٢٠١٤١٠٤٥
٣٦٥٩٥٥ ٢٠١٥١١٣٤
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.الفنادق العاملة بالدولةوبعضالو���قطرمسرحع��٢٠٠٩عاممنابتداءًالفعاليات
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25وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء




  

%).٢٧شهري أكتوبر ونوفم�� (وبلغت نسبة الفعاليات األع�� ��  ٢٠١٥فعالية ��ا سنة  ٣٢٧وقد أقيمت 

وكان أع�� تردد للزوار �� شهري اكتوبر ومارس ،٢٠١٥مليون زائر ب��اية سنة  ٨وتعدى اجما�� الرواد لل�� الثقا�� 
% ع�� التوا�� وذلك من اجما�� عدد الزائرين لكل اشهر السنه.١٢% و ١٣حيث شكلت 

)٣/٤شكل:(ل��ال�سكتار التوزيع)��الثقا��المؤسسة��الثقافيةالفعاليات(٢٠١٥ 

  

 الحرفالشعبية

الشعبيةللحرفاملمارس�نأن عددإ��اإلحصائياتتش��
نسبةوتمثلحرفيًا،١٧٢االجتما��اإلنماءبداراملسجل�ن

ويعود%١١بنسبةالذكور% مقابل٨٩اإلناث من بي��ا
منالغالب��التقليديةالحرفطبيعةأنإ��السبب
.الذكوردوناإلناثتمارسهاال��الحرف

اإلناث ع��أن إقبالإ��اإلشارةوتجدر األطعمةإنتاج"
الشعبية "بنسبة٣٩%من��إجمااإلناث �� املسجالت
، �� ح�ن أن اك��٢٠١٥ �� عامالشعبيةالحرفممارسة
الذكور يقبلون ع�� ممارسة "الصيد،والغوص وتوابعه
من إجما�� الذكور املسجل�ن ��  ٢٠١٥% عام ٤٢ بنسبة

ممارسة الحرف الشعبية بدار اإلنماء.
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)٣/٥شكل��ا���لعدد:(��ع�١٠حرف
 ٢٠١٥،شعبية��داراالنماءاال�تما��


  

 ثم والفنية األدبية املهرجانات حيث كانت تقام فيه الندوات الثقافية والفكرية واألمسيات الشعرية واملناقشات
ون الثقا�� لقاءات اسبوعية �� مختلف النوا�� الثقافية واألدبية الصال ��� اسمه وت��� ذلك دبع استمر

واالجتماعية والشعرية ويناقش الصالون كث��ا من القضايا الهامة ال�� تطرح ع�� الساحة الثقافية .

)٣/٢شكل)���الفخالل���الوقطرمسرحفعالياتعدد:(٢٠١٠-٢٠١٥( 

  
)٣/٣شكل���الوقطرمسرحلفعاليات��ال�سالتوزيع:(  

،الفعاليةنوع٢٠١٥حسب 



أجيال السينمائي،ومهرجانواإلبداع،للحريةالدوحةال�� أقيمت �� الدوحة: مهرجانالثقافيةاملهرجاناتومن

،٢٠١٠الثقافةعاصمةالدوحةمهرجانوالتسجيلية،لألفالمالدو��الجزيرةومهرجانالفرنسية،األفالمومهرجان

الدوحة املسر��... وغ���ا.مهرجانالبحري ومهرجان املحامل التقليدية،قطرمهرجانو

 ،ويزخر بالعديد من الفعاليات ع�� مدار العام ،) من أبرز الواجهات الثقافية �� دولة قطركتاراويعد ال�� الثقا�� (
مطعم  ١٥معارض، مسجدين، ٨ ،جمعية ومركز ثقا�� وشبابي ٢٣،مسارح ومدرج مكشوف ٣ويضم ال�� الثقا�� 

قاعات لالستخدامات املتعددة. ٥و ،ومق��، ملعب�ن ريا�ي�ن
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بالصحفالعامالتاإلناثإجما��وذلك من" ومراسالتمحررات،" مهنة%) ��٥٧وتعمل الغالبية من اإلناث (
الذكور العامل�ن بالصحف واملجالت.% من اجما�� ٣٦وكذلك الذكور بنسبة واملجالت،

)٣/٨شكل)����الخاللواملجالتالصحف��العاملونعدد:(٢٠١٠ -٢٠١٥( 



 اإلعالم ووسائل السينما

شهدتالسينما بالدوحةطفرةكب��ة��رواددورالسينما،واملهرجاناتالثقافية،كمهرجانالدوحةومهرجان  ،ترايبيكا
زيادةإ��كما أدى،وتنوعهااملعروضةاألفالمعددزيادةإ��أدىمماو����اأجيال السينمائي  روادالسينما .��وتش

بلغ أربع اضعافه . ٢٠٠٥إال أن فارق الزيادة عن عام  ،بثبات عدد دور السينما �� السنوات األ���ةاإلحصاءات

%٩٤املعروضةاألجنبيةاألفالمنسبةوتشكلفيلما١٢٠٥ًبلغتوال��السينمادور��املعروضةاألفالمتنوعتوقد
.٢٠١٥�� عامبالسينمااملعروضةاألفالمإجما��من

  :عدددورالسينماوروادهاباأللفوعدداالفالماملعروضة٣/٣((جدول 
 )٢٠١٥–٢٠١٠،خاللال����(حسبنوعها

  السنة
دورعدد
 السينما

روادعدد
  السينما

 (باأللف)

  املعروضةعدداالفالم

افالم أجنبيةافالم عربية

٣٨ ٢٠١٠١٥٣٠٧٤٤١٠
٣٨ ٢٠١١١٥٩٠١٤٠١١٤٠
٣٨ ٢٠١٢١٩٧٢٧٩١٤٠٦
٣٨ ٢٠١٣٢٠٧١٧٩١٢٥٩
٣٨ ٢٠١٤١٨١٨٤٦٧٩٤
٣٧ ٢٠١٥٣٠١٦٧٠١١٣٥
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 املكتباتالعامة

بلغعدداملكتباتالعامة بالدولة٧مكتبات��عام٢٠١٥،
م��ا نسبةكتابألف٦٢٩ع�� قرابةاملكتباتوتحتوي هذه

٩١%كتب،عربية٩و%كتبأجنبية.بينمابلغعدد
 .دورية١٤٥٠املكتبات�� هذهالدوريات

عددهمبلغفقدللكتب من هذه املكتبات،املستع��ينأما
٣٨ألف��مستع، ألف ٦٧وقاموا باستعارة.كتابأي

مستع��لكلكتابانبمتوسط عددمتوسطبلغكما.
عام ��يومياًمستع��اً ١٠٤اليوم الواحد��املستع��ين

٢٠١٥.

العامةاملكتبات��العامل�ن��� أن عدداإلحصاءاتوتش��
القطرية الكتببداريعملون%٤٤م��معامال١٤٢ًبلغقد

�� العام ذاته. 

)٣/٦شكل:(خاللالعامةاملكتبات��العاملونعدد
)٢٠١٢ال���ة-٢٠١٥(  

)املستعارة٣/٧شكلوالكتبللكتب����املستععدد:( 
باأللف(العددال���ةخالل()٢٠١٠–٢٠١٥(  

   

 واملجالت الصحف

العربية،باللغةتصدرصحف٤م��ا محليةصحف ٨الدوحة �� تصدر  و٣صحفتصدرباللغة،اإلنجل��يةكما
.و اثنان باللغة ا�نجل��ية ةالعربيباللغةأربعة م��ا شهريةمجالت ٦تصدر

 ،%)٣٧واملراسلون األغلبية م��م ( حيث يشكل املحررون،عامال١٣٩٥ًواملجالتبالصحفالعامل�نعددوبلغ
�� العامل�ن�جما��من%٨اإلناثمقابل% ��٩٢العامل�ن �� الصحف واملجالتالذكورنسبةوبصورة عامة تشكل
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)٣/٢جدول،العامةاملكتبات��والدورياتالكتبعدد:(
  )٢٠١٥–٢٠١٠خاللال���ة(

 عددالدوريات عددالكتب  السنة 

٥٩١١٧٣ ٢٠١٠١٤١٥
٦١٨٣٨٥ ٢٠١١١٤١٥
٦٢١٣١٢ ٢٠١٢١٤١٨
٦٢٦٢٥٩ ٢٠١٣١٤٢٠
٦٣١٨٥٧ ٢٠١٤١٤١٨
٦٢٨٧٣٠ ٢٠١٥١٤٥٠
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بالصحفالعامالتاإلناثإجما��وذلك من" ومراسالتمحررات،" مهنة%) ��٥٧وتعمل الغالبية من اإلناث (
الذكور العامل�ن بالصحف واملجالت.% من اجما�� ٣٦وكذلك الذكور بنسبة واملجالت،

)٣/٨شكل)����الخاللواملجالتالصحف��العاملونعدد:(٢٠١٠ -٢٠١٥( 



 اإلعالم ووسائل السينما

شهدتالسينما بالدوحةطفرةكب��ة��رواددورالسينما،واملهرجاناتالثقافية،كمهرجانالدوحةومهرجان  ،ترايبيكا
زيادةإ��كما أدى،وتنوعهااملعروضةاألفالمعددزيادةإ��أدىمماو����اأجيال السينمائي  روادالسينما .��وتش

بلغ أربع اضعافه . ٢٠٠٥إال أن فارق الزيادة عن عام  ،بثبات عدد دور السينما �� السنوات األ���ةاإلحصاءات

%٩٤املعروضةاألجنبيةاألفالمنسبةوتشكلفيلما١٢٠٥ًبلغتوال��السينمادور��املعروضةاألفالمتنوعتوقد
.٢٠١٥�� عامبالسينمااملعروضةاألفالمإجما��من

  :عدددورالسينماوروادهاباأللفوعدداالفالماملعروضة٣/٣((جدول 
 )٢٠١٥–٢٠١٠،خاللال����(حسبنوعها

  السنة
دورعدد
 السينما

روادعدد
  السينما

 (باأللف)

  املعروضةعدداالفالم

افالم أجنبيةافالم عربية

٣٨ ٢٠١٠١٥٣٠٧٤٤١٠
٣٨ ٢٠١١١٥٩٠١٤٠١١٤٠
٣٨ ٢٠١٢١٩٧٢٧٩١٤٠٦
٣٨ ٢٠١٣٢٠٧١٧٩١٢٥٩
٣٨ ٢٠١٤١٨١٨٤٦٧٩٤
٣٧ ٢٠١٥٣٠١٦٧٠١١٣٥
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 املكتباتالعامة

بلغعدداملكتباتالعامة بالدولة٧مكتبات��عام٢٠١٥،
م��ا نسبةكتابألف٦٢٩ع�� قرابةاملكتباتوتحتوي هذه

٩١%كتب،عربية٩و%كتبأجنبية.بينمابلغعدد
 .دورية١٤٥٠املكتبات�� هذهالدوريات

عددهمبلغفقدللكتب من هذه املكتبات،املستع��ينأما
٣٨ألف��مستع، ألف ٦٧وقاموا باستعارة.كتابأي

مستع��لكلكتابانبمتوسط عددمتوسطبلغكما.
عام ��يومياًمستع��اً ١٠٤اليوم الواحد��املستع��ين

٢٠١٥.

العامةاملكتبات��العامل�ن��� أن عدداإلحصاءاتوتش��
القطرية الكتببداريعملون%٤٤م��معامال١٤٢ًبلغقد

�� العام ذاته. 

)٣/٦شكل:(خاللالعامةاملكتبات��العاملونعدد
)٢٠١٢ال���ة-٢٠١٥(  

)املستعارة٣/٧شكلوالكتبللكتب����املستععدد:( 
باأللف(العددال���ةخالل()٢٠١٠–٢٠١٥(  

   

 واملجالت الصحف

العربية،باللغةتصدرصحف٤م��ا محليةصحف ٨الدوحة �� تصدر  و٣صحفتصدرباللغة،اإلنجل��يةكما
.و اثنان باللغة ا�نجل��ية ةالعربيباللغةأربعة م��ا شهريةمجالت ٦تصدر

 ،%)٣٧واملراسلون األغلبية م��م ( حيث يشكل املحررون،عامال١٣٩٥ًواملجالتبالصحفالعامل�نعددوبلغ
�� العامل�ن�جما��من%٨اإلناثمقابل% ��٩٢العامل�ن �� الصحف واملجالتالذكورنسبةوبصورة عامة تشكل
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)٣/٢جدول،العامةاملكتبات��والدورياتالكتبعدد:(
  )٢٠١٥–٢٠١٠خاللال���ة(

 عددالدوريات عددالكتب  السنة 
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الفنادق   

.وأظهرت ٢٠١٥�� عامسريراًألف ٢٦غرفة و ألف١٩مايقاربع�� تحتويوفندقًا، ٩٨الفنادقعددبلغ
مليون  ٦الفنادق نزالءعددنجوم. كما بلغخمس وأربع�� من درجةالفنادقنصف هذهأن اك�� من إلحصاءاتا

ًوتمثل ،نزيالنسبةنزالءاألجانبنزيل من الجنسيات العربية من٤٠% مقابل ٦٠ %��جما�٢٠١٥ال��الء عام .

)٣/١٢شكل���الفخاللالفنادقعدد:()٢٠١٠–٢٠١٥( 

 
 وال���ي� الرياضة

% م��ا٤٤تمثل،منشأة٣٢٠الرياضيةاملنشآتعددبلغ
و"القدملكرة"مالعب كما أن عدد  ."مغطاةصالة"

��رياضياًاتحادا٨١ًو،ناديا١٤٠ًبلغاألندية الرياضية
. ٢٠١٤/٢٠١٥الريا���املوسم

قرابة الرياضيةاالتحادات��املسجل�نالالعب�نوبلغ عدد
% ٧مقابل %٩٣الذكور م��منسبةوتشكلالعبًا،ألف ٢٠

للذكور جذباًاألك��"القدمكرة" رياضة. وتعداإلناث
.٢٠١٤/٢٠١٥الريا��� % �� املوسم٣٣بنسبة 

  املساجد

% مسجد جامع(و�� ٤٢و فروض الصلواتم��ا مساجد%٣٥وتمثل .٢٠١٥مسجدًا �� عام ١٩٨٨املساجدعددبلغ
حيثللمساجدعدداًأك��ع��الريانبلديةحظيتوقد.فيه صالة الجمعة اضافة ا�� الفروض اليومية) ال�� تؤدى

ذاتهخطيبًا للعام٧٥٢املساجد بلغ خطباءعددكما أن،٢٬٥٣٦بلغواملؤذن�ن فقداألئمةعدد% . أما٤٠نسب��ابلغت
.وبلغدورتحفيظالقرآن ١٣٠الكريم ًداراللتحفيظم��ا٤١ًدارالتحفيظالقرآنالكريم٨٩و ،ثلإلناًدارالتحفيظ

.٢٠١٥ �� عامللذكورالكريمالقرآن
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خالل:عددالالع�����االتحاداتالرياضية٣/٤((جدول 
  )٢٠١٤/٢٠١٥- ٢٠١١/٢٠١٢(يةملواسمالرياضا

 عددالالع���  املواسمالرياضية 

١٧٣٣٧ ٢٠١١/٢٠١٢
١٩٤٩٣ ٢٠١٢/٢٠١٣
٢١٣٤٣ ٢٠١٣/٢٠١٤
١٩٦٨٦ ٢٠١٤/٢١٠٥


  

ساعات البث عددإجما��إ�� أناإلحصاءاتوتش��.محليةإذاعات٦وتلفزيونيةقناة١٧ �� قطراإلعالموسائلتبث
 ��إذاعة��قطر تفوق حوا٩آالفساعة��،السنة��وتعمل��عمدار٢٤ساعة��وكان نصيب ال��امج.اليوم

.٢٠١٥ عامترف��ية ��برامج%٢٩%، و٢٨والثقافية من هذا البث اإلعالمية

):التوزيعالشهريلساعاتبثال��نام�٣/٩شكل(
تلفزيونمنالخدمةالعامنوعحسبقطر، 

٢٠١٥  

):التوزيعالشهريلساعاتبثال��نام�٣/١٠شكل(
الخدمةنوعحسبقطرإذاعةمنالعام

  ٢٠١٥،اإلذاعية

% كانت انتاج مش��� مع جهات ٧% م��ا انتاج وط��، بينما ٩٣برنامج  ٨٩٣٦وقد انتج تلفزيون قطر 
% من االنتاج تربوي .٨٦٫٧وكان،عربية

 *):إنتاجالقطاعالعام��تلفزيونقطر٣/١١شكل(


.٢٠١٥جميع السنوات السابقة والسنة الحالية ل *يشمل عدد األفالم املنتجة
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الفنادق   

.وأظهرت ٢٠١٥�� عامسريراًألف ٢٦غرفة و ألف١٩مايقاربع�� تحتويوفندقًا، ٩٨الفنادقعددبلغ
مليون  ٦الفنادق نزالءعددنجوم. كما بلغخمس وأربع�� من درجةالفنادقنصف هذهأن اك�� من إلحصاءاتا

ًوتمثل ،نزيالنسبةنزالءاألجانبنزيل من الجنسيات العربية من٤٠% مقابل ٦٠ %��جما�٢٠١٥ال��الء عام .

)٣/١٢شكل���الفخاللالفنادقعدد:()٢٠١٠–٢٠١٥( 

 
 وال���ي� الرياضة

% م��ا٤٤تمثل،منشأة٣٢٠الرياضيةاملنشآتعددبلغ
و"القدملكرة"مالعب كما أن عدد  ."مغطاةصالة"

��رياضياًاتحادا٨١ًو،ناديا١٤٠ًبلغاألندية الرياضية
. ٢٠١٤/٢٠١٥الريا���املوسم

قرابة الرياضيةاالتحادات��املسجل�نالالعب�نوبلغ عدد
% ٧مقابل %٩٣الذكور م��منسبةوتشكلالعبًا،ألف ٢٠

للذكور جذباًاألك��"القدمكرة" رياضة. وتعداإلناث
.٢٠١٤/٢٠١٥الريا��� % �� املوسم٣٣بنسبة 

  املساجد

% مسجد جامع(و�� ٤٢و فروض الصلواتم��ا مساجد%٣٥وتمثل .٢٠١٥مسجدًا �� عام ١٩٨٨املساجدعددبلغ
حيثللمساجدعدداًأك��ع��الريانبلديةحظيتوقد.فيه صالة الجمعة اضافة ا�� الفروض اليومية) ال�� تؤدى

ذاتهخطيبًا للعام٧٥٢املساجد بلغ خطباءعددكما أن،٢٬٥٣٦بلغواملؤذن�ن فقداألئمةعدد% . أما٤٠نسب��ابلغت
.وبلغدورتحفيظالقرآن ١٣٠الكريم ًداراللتحفيظم��ا٤١ًدارالتحفيظالقرآنالكريم٨٩و ،ثلإلناًدارالتحفيظ

.٢٠١٥ �� عامللذكورالكريمالقرآن
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١٩٦٨٦ ٢٠١٤/٢١٠٥


  

ساعات البث عددإجما��إ�� أناإلحصاءاتوتش��.محليةإذاعات٦وتلفزيونيةقناة١٧ �� قطراإلعالموسائلتبث
 ��إذاعة��قطر تفوق حوا٩آالفساعة��،السنة��وتعمل��عمدار٢٤ساعة��وكان نصيب ال��امج.اليوم

.٢٠١٥ عامترف��ية ��برامج%٢٩%، و٢٨والثقافية من هذا البث اإلعالمية

):التوزيعالشهريلساعاتبثال��نام�٣/٩شكل(
تلفزيونمنالخدمةالعامنوعحسبقطر، 

٢٠١٥  

):التوزيعالشهريلساعاتبثال��نام�٣/١٠شكل(
الخدمةنوعحسبقطرإذاعةمنالعام

  ٢٠١٥،اإلذاعية

% كانت انتاج مش��� مع جهات ٧% م��ا انتاج وط��، بينما ٩٣برنامج  ٨٩٣٦وقد انتج تلفزيون قطر 
% من االنتاج تربوي .٨٦٫٧وكان،عربية

 *):إنتاجالقطاعالعام��تلفزيونقطر٣/١١شكل(


.٢٠١٥جميع السنوات السابقة والسنة الحالية ل *يشمل عدد األفالم املنتجة
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)٣/١٣شكل،املساجدألنواع��ال�سالتوزيع:(٢٠١٥ 


   

 ٢٠١٥):التوزيعال�س��للمساجدحسبالبلديات،٣/١٤( شكل
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)٣/١٣شكل،املساجدألنواع��ال�سالتوزيع:(٢٠١٥ 


   

 ٢٠١٥):التوزيعال�س��للمساجدحسبالبلديات،٣/١٤( شكل
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الثقافية االجتماعية

الفصل الرابع




  

  ��األنشطةالثقافيةواالجتماعية)١(%املعدلالعامالستخدامالوقت١٨

 سنة١٥دقيقه للقطري�ن ( ١٧ساعات و ٥ )٢(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. ٢٠١٢/٢٠١٣لواحد لعام األنشطة املختلفة خالل اليوم ا

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

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

 +حسبمجموعاتاألنشطة١٥):املعدلالعامللوقتاملستخدملألفراد٤/١شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣ 


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

حيث يق���  ،سنة+) خارج قوة العمل١٥أن الوقت املستخدم لهذه األنشطة أ��� لألفراد ( )٤/٢( من الشكل
% من ١٩% من يومهم �� هذه األنشطة بينما يق��� القطريون داخل قوة العمل ٢٣القطريون 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 

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

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

االجتماعية

21%

10%

3%

46%

18%

2% العمل

األعمال امل��لية 
والتسوق

الدراسة أو التعلم 

االحتياجات 
الشخصية

نشاطات ثقافية 
اجتماعية

الصــالة


  





















  

منالثقافيةالنشاطات��املستخدمالوقتالفصلهذاإيتناولاألخرىاألنشطة��جما

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

والسفروالرحالتوالتنقل،الهواياتوالرياضة بيانات،القراءة، ع�� وقدتماالستناد

لسنةالوقت٢٠١٢/٢٠١٣مسح.  

  




  

  ��األنشطةالثقافيةواالجتماعية)١(%املعدلالعامالستخدامالوقت١٨
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الواحد.

 +حسبمجموعاتاألنشطة١٥):املعدلالعامللوقتاملستخدملألفراد٤/١شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣ 
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 حسبالجنسوالجنسيةوالعالقةبقوةالعملوال��ف��يةثقافيةال)الوقتاملستخدم��األنشطة٤/٢شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣ 


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

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

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

٢:٣٠.

ثقافيةبنشاطاتقامواملناالجتما��الثقا��النشاطتنفيذ��املستخدمالوقتعدل):التوزيعالنس��مل٤/١جدول(
  م٢٠١٢/٢٠١٣لعاماجتماعية

إناث قطريون ذكور  األنشطةاملفصلة
 قطريات

���ذكور 
 قطري�ن

���إناث
 قطريات

%٢١%١٩%٢٠%١٧ التلفزيــون مشاهــدة
%١٧%١٩%١٨%٢٠ الزياراتاالجتماعية
%١٤%١٦%١٦%١٦ استخداما�ن��نت
%١٢%١٣%١٤%١٥ ممارسةالهوايـات
%١٢%١٢%١٢%١٤ ممارسةالرياضة

%١٢%١٢%١١%١٠ القــراءة
%١٢%٩%٩%٨ السفر/رحالت/التنقل

الثقافيةاألنشطة��اجما
  واالجتماعية

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%

   

04:54 06:07 04:09 05:17 03:18 05:33
02:40 04:33

19:06 17:53 19:51 18:43 20:42 18:27
21:20 19:27

داخل قوة 
العمل

خارج قوة 
العمل

داخل قوة 
العمل

خارج قوة 
العمل

داخل قوة 
العمل

خارج قوة 
العمل

داخل قوة 
العمل

خارج قوة 
العمل

ذكور إناث ذكور إناث

قطريون غ�� قطري�ن

ثقافيةنشاطات
اجتماعية

بقيةاألنشطة
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 حسبالجنسوالجنسيةوالعالقةبقوةالعملوال��ف��يةثقافيةال)الوقتاملستخدم��األنشطة٤/٢شكل(
٢٠١٢/٢٠١٣ 


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

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

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

٢:٣٠.

ثقافيةبنشاطاتقامواملناالجتما��الثقا��النشاطتنفيذ��املستخدمالوقتعدل):التوزيعالنس��مل٤/١جدول(
  م٢٠١٢/٢٠١٣لعاماجتماعية

إناث قطريون ذكور  األنشطةاملفصلة
 قطريات

���ذكور 
 قطري�ن

���إناث
 قطريات

%٢١%١٩%٢٠%١٧ التلفزيــون مشاهــدة
%١٧%١٩%١٨%٢٠ الزياراتاالجتماعية
%١٤%١٦%١٦%١٦ استخداما�ن��نت
%١٢%١٣%١٤%١٥ ممارسةالهوايـات
%١٢%١٢%١٢%١٤ ممارسةالرياضة

%١٢%١٢%١١%١٠ القــراءة
%١٢%٩%٩%٨ السفر/رحالت/التنقل

الثقافيةاألنشطة��اجما
  واالجتماعية

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%
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ثقافيةنشاطات
اجتماعية

بقيةاألنشطة

إنفاق األسر 
واألفراد على السلع 
والخدمات الثقافية

الفصل الخامس




  

الثقافة"ع��اإلنفاقيشملوالذي،والفرداألسرةبدخلوثيقاًارتباطاًوالتسلية،وال��في�،الثقافة،ع��اإلنفاقيرتبط
ع��كما يشمل اإلنفاق،"والتسليةوال��في� ع��وكذلك اإلنفاق،"والسياحةواملطاعمواملقا��الفنادق" "األجهزة
ال��ف��يةالسلع"و"وم�حقا��اال�خ���الحاسبأجهزة"و،"و����االتصويروأجهزة"،"إل��اوماوالبصريةالسمعية
.ذلكو���"واملجالتوالجرائد"،"األخرىوالثقافية

والخدماتالسلعع��األسرةإنفاقمتوسطأنإ��٢٠١٢/٢٠١٣لعامبالعينةاألسرةوإنفاقدخلمسحنتائجكما �ش��
٨١٢٦بلغقدالثقافية  ،ريااًل قطريًاألسرل حيث بلغ متوسط اإلنفاق١٦٠٧٩ القطرية ريال قطري،ألسرلو���
.ريال قطري٥١٩٢القطرية

تنفققطريةال���األسرنسبةح�ن��إنفاقهاإجما��منالثقافيةالسلع% ع��٣٦٫٤تنفق القطريةاألسرأنإذ
٢٦٫٠%من��إجماإنفاقها.

 الثقافيةوالخدماتالسلعع��سراأل نفاقإنسبة):٥/١(شكل
  ،٢٠١٢/٢٠١٣مسحدخلوإنفاقاألسرةالشهر��انفاقهااجما��من


كما أن األسرالقطريةتنفق٣١٫٠%��عالخدماتوالسلع"الثقافيةوال��ف��يةوالتسلية"��ح�نتنفقاألسر���
".السياحيةواملطاعمواملقا��الفنادق"والخدماتالسلعع��%٦٣٫٤القطرية

ريال ١٩٠٠القطري م��انصيب الفردق تقريبًا،.ر١٥٠٠الثقافيةوالخدماتالسلعع��األفرادإنفاقمتوسطبلغكما
قطريًتقريبا،ونصيب الفرد �� األسر���القطرية١٢٠٠ريال قطريًتقريبا.

)٥/١جدولالثقافيةوالخدماتالسلع��عاالسرانفاقملتوسط��ال�سالتوزيع:(  
 ٢٠١٢/٢٠١٣مسحدخلوإنفاقاألسرة،خاللالشهربالريالالقطري 

األنشطة األسر
 القطرية

���األسر
 القطرية

 إجما��األسر

٣١٫٠٢٥٫٦٢٨٫٥ ممارسةالرياضة
٥٠٫٣٦٣٫٤٥٦٫٤ القــراءة

١٨٫٦١١٫٠١٥٫١ السفر/رحالت/التنقل
١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠  اجما��األنشطةالثقافيةواالجتماعية
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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،والفرداألسرةبدخلوثيقاًارتباطاًوالتسلية،وال��في�،الثقافة،ع��اإلنفاقيرتبط
ع��كما يشمل اإلنفاق،"والتسليةوال��في� ع��وكذلك اإلنفاق،"والسياحةواملطاعمواملقا��الفنادق" "األجهزة
ال��ف��يةالسلع"و"وم�حقا��اال�خ���الحاسبأجهزة"و،"و����االتصويروأجهزة"،"إل��اوماوالبصريةالسمعية
.ذلكو���"واملجالتوالجرائد"،"األخرىوالثقافية

والخدماتالسلعع��األسرةإنفاقمتوسطأنإ��٢٠١٢/٢٠١٣لعامبالعينةاألسرةوإنفاقدخلمسحنتائجكما �ش��
٨١٢٦بلغقدالثقافية  ،ريااًل قطريًاألسرل حيث بلغ متوسط اإلنفاق١٦٠٧٩ القطرية ريال قطري،ألسرلو���
.ريال قطري٥١٩٢القطرية

تنفققطريةال���األسرنسبةح�ن��إنفاقهاإجما��منالثقافيةالسلع% ع��٣٦٫٤تنفق القطريةاألسرأنإذ
٢٦٫٠%من��إجماإنفاقها.

 الثقافيةوالخدماتالسلعع��سراأل نفاقإنسبة):٥/١(شكل
  ،٢٠١٢/٢٠١٣مسحدخلوإنفاقاألسرةالشهر��انفاقهااجما��من
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 متوسط الفصل هذا األ إيتطرق واأل نفاق والخدماتفراد السلع ع�� سراملعيشية

وقداعتمدهذاالفصلع��تصنيفا�س����الفردي،الثقافيةوال��ف��يةوالسياحية
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قيمة واردات 
السلع الثقافية

الفصل السادس




  

مليار ريال قطري لعام ٦٫٣تقدر قيمة واردات دولة قطر للسلع الثقافية وسلع التجه��ات واألدوات الداعمة لها ب
.٢٠١٦مليار ريال قطري لعام٦٫٩و   ٢٠١٥

  أواًل:قيمةوارداتالسلعالثقافية:

����اإلحصاءاتأندولةقطرأنفقت��عوارداتالسلع مليار ٣٫٣الثقافيةريال قطري،كمابلغتكلفةواردات"
الفنونالبصريةوالصناعات " ومن،%٨٢٫٣الحرفيةضمنهذهالواردات  سلعة"الح�� واملجوهرات" ��ال شكلت

.٢٠١٦�� عام"والحرفيةالبصريةالفنون"سلع% من ��ما��٤٦

 ٢٠١٦الثقافيةالسلعوارداتلقيمةالنس��التوزيع)٦/١:(جدول 

 النسبة البيان

%٨٢٫٣ الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية
%٧٫٠ فنوناالداءواالحتفاالت

%٦٫٨ الكتبوالصحافة
والتفاعليةواملسموعةاملرئية٢٫٢ الوسائط%

%١٫٧ ال��ا�الثقا��وال�بي��
%١٠٠ املجموع

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

حيثريال قطري، مليارات٣٫٥الثقافيةوالخدماتللسلعالتابعةالداعمةواألدواتالتجه��اتع��قطردولةأنفقت
بلغتوقدوالتفاعلية" واملسموعةاملرئيةالوسائط "للسلعالداعمةواألدواتالتجه��اتوارداتقيمة% ٦٣٫٦ شكلت
آالت "سلع��والتفاعليةواملسموعةاملرئيةالوسائطلسلعالوارداتهذهضمنومن،قطريريال مليار٢٫٢تكلف��ا

وال��"والتفاعليةواملسموعةاملرئيةالوسائط"سلع��ما��من% ٢٦٫٤بنسبة"رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات
.٢٠١٦لعامريال قطريمليون ٥٩٣ تكلف��ابلغتقد

 ٢٠١٦وارداتالتج���اتواالدواتالداعمةللسلعالثقافيةقيمةلالتوزيعالنس��:)٦/٢(جدول 

 النسبة البيان

%٦٣٫٦ الوسائطاملرئيةواملسموعةالتفاعلية
%٢٦٫٧ وال��في�الرياضة

%٥٫٢ الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية
%٤٫٤ فنوناالداءواالحتفاالت

%٠٫٠١ الكتبوالصحافة
%١٠٠ املجموع




  





















  

 الخارج من املستوردة الثقافية السلع واردات قيمة الفصل هذا باإلضافةيتناول

هذاويعتمد،الخارجمناملستوردةالثقافيةللسلعالتابعةالداعمةاألدواتوللتجه��ات

 لعام وترقيمها االساسية املنسقلتوصيفالسلع تصنيفالنظام ٢٠١٢الفصلع��

)HS 2012الثقافيةملجاالت باملنتجاتوالخدماتالثقافّية الدولية لتعريفالتجارة (

الرئيسية.الصلةذاتواملجاالت 
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الجداول والمؤشرات 
االحصائية

المالحق




  

 :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، ،واملاديةالدينية،
أنهح�ن��،واملعتقداتوالتقاليد،القيم،ونظماملش���،العيشوطرق،الحياةأنماط،بل تشملفقط،

املقابل��املنطلق يمكنهذامباشرة. 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 
  والعناية اللياقة البدنية

 البدنية
  حدائق المالھي

  التسلية
 

األداء  -ب
  واالحتفاالت

 فنون األداء 
 الموسيقى 
  المھرجانات

  والمعارض واألعياد

الفنون البصرية -ت
والصناعات الحرفية

 الفنون الجميلة 
 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 
الحي المتدفق على 

 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  

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

 ال��ا�الثقا�����املادي

 التعليموالتدريب التعليموالتدريب

والحفظ والحفظاألرشفةاألرشفة 

 األجهزةواملوادالداعمة األجهزةواملوادالداعمة


  





















  :همالجداولواملؤشراتلإلحصاءاتالواردة��التقريربشكلتفصي��أع��ويتيح

 لليونيسكوإالثقافيةاالحصاءاتومفهومطار. 

 معدلثقافيةبنشاطات ملنقاموا االجتما�� النشاطالثقا�� تنفيذ �� الوقتاملستخدم

لعامم٢٠١٢/٢٠١٣اجتماعية. 

 بالريال الثقافية والسلع الخدمات ع�� لألسر الشهري االنفاق متوسط

 .٢٠١٢/٢٠١٣القطري،

 الواالدواتالت�ه��اتو قطري) باأللفريال ) الثقافية الوارداتمنالسلع داعمةقيم

الثقافيةللسلع٢٠١٥،٢٠١٦التابعة. 
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ثقافيةبنشاطاتقامواملن��االجتما��الثقاالنشاطتنفيذ��املستخدمالوقتمعدل:ثانيًا
لعامم٢٠١٢/٢٠١٣اجتماعية:  

 األنشطةاملفصلة
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���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
٢:٠٥١:٥٩٢:٠٣١:٣٢١:٢٤١:٢٨١٠:٣١ ممارسةالهوايـات
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

والسلعالخدمات��علألسرالشهرياالنفاقمتوسط:القطري ثالثًابالريالالثقافية:  

  ٢٠١٣متوسطاالنفاقالشهريلألسرالقطريةع��الخدماتوالسلعالثقافيةبالريالالقطري،- أ

 املجموع الخدماتوالسلعالثقافية 

٢٠٩٤٫٩٩والتسليةخاللالشهرالثقافةوال��في�
واملناسباتوالثقافيةال��ف��يةاألنشطة١٤٦٩٫١٥ مجموع

٩٦٫٦٢ الهوايات
٨٣٫٢٨ نشاطاتترف��يةوثقافية

١١٫٢٦ أجهزةالتصويرومستلزما��ا
١٣٫٨١ مكتبةكتب/تلفزيون 

٤٢٠٫٨٧ مجموعأجهزةترف��يةوثقافيةواتصاالت
٨٠٩٢٫٣٥ فنادقومقا��ومطاعموسياحة

والفنادقاملطاعممنالجاهزةاألطعمة١٩٢٢٫٤١ مجموع
واملطاعالوجباتعنبعيداوالنقلوالفنادقالسفر٦١٦٩٫٩٣تكاليف

٢٩٩٦٫٢٥ السلعوالخدماتاملتنوعة
ومستلزما��االشخصيةالعناية٢٥٢٢٫٧٤ مجموع

آخرمكان��املصنفة���الشخصيةالكمالية١٫١٨السلع
٤٧٢٫٣٣ املقتنياتالثمينة

١١٤٫٧٨ الرياضةومستلزما��االسلع
٢٧٨٠٫١٤ اتصاالت

١٦٠٧٨٫٥ املجموع 

  

   


  

 التخصصاتالعلومتشمل : الثقافية،ال��بويةوالعلوم،اإلنسانية،والفنونوبعضالعلوماالجتماعية
.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،املرئياإلعالموسائط
.وال��في� ،والرياضةالسياحة،ونشاطالثقا��،

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

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

 وراداتالسلعالرسومات، الفنون  ،اآلالت املوسيقية، الوسائط املسجلة ،تشمل التحف :الثقافية
املجوهرات، التصوير الفو�و�را�� ،خرى، الصناعات الحرفيةالبصرية األ، صناف الكتب، الصحف، األ
املطبوعة األخرفالم الفيديو، الهندسة املعمارية والتصميم.ى، األ
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ثقافيةبنشاطاتقامواملن��االجتما��الثقاالنشاطتنفيذ��املستخدمالوقتمعدل:ثانيًا
لعامم٢٠١٢/٢٠١٣اجتماعية:  

 األنشطةاملفصلة
ذكور

 قطريون 
إناث

 قطريات
مجموع

 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
٢:٠٥١:٥٩٢:٠٣١:٣٢١:٢٤١:٢٨١٠:٣١ ممارسةالهوايـات
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

والسلعالخدمات��علألسرالشهرياالنفاقمتوسط:القطري ثالثًابالريالالثقافية:  

  ٢٠١٣متوسطاالنفاقالشهريلألسرالقطريةع��الخدماتوالسلعالثقافيةبالريالالقطري،- أ

 املجموع الخدماتوالسلعالثقافية 

٢٠٩٤٫٩٩والتسليةخاللالشهرالثقافةوال��في�
واملناسباتوالثقافيةال��ف��يةاألنشطة١٤٦٩٫١٥ مجموع

٩٦٫٦٢ الهوايات
٨٣٫٢٨ نشاطاتترف��يةوثقافية

١١٫٢٦ أجهزةالتصويرومستلزما��ا
١٣٫٨١ مكتبةكتب/تلفزيون 

٤٢٠٫٨٧ مجموعأجهزةترف��يةوثقافيةواتصاالت
٨٠٩٢٫٣٥ فنادقومقا��ومطاعموسياحة

والفنادقاملطاعممنالجاهزةاألطعمة١٩٢٢٫٤١ مجموع
واملطاعالوجباتعنبعيداوالنقلوالفنادقالسفر٦١٦٩٫٩٣تكاليف

٢٩٩٦٫٢٥ السلعوالخدماتاملتنوعة
ومستلزما��االشخصيةالعناية٢٥٢٢٫٧٤ مجموع

آخرمكان��املصنفة���الشخصيةالكمالية١٫١٨السلع
٤٧٢٫٣٣ املقتنياتالثمينة

١١٤٫٧٨ الرياضةومستلزما��االسلع
٢٧٨٠٫١٤ اتصاالت

١٦٠٧٨٫٥ املجموع 

  

   


  

 التخصصاتالعلومتشمل : الثقافية،ال��بويةوالعلوم،اإلنسانية،والفنونوبعضالعلوماالجتماعية
.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،املرئياإلعالموسائط
.وال��في� ،والرياضةالسياحة،ونشاطالثقا��،

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

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

 وراداتالسلعالرسومات، الفنون  ،اآلالت املوسيقية، الوسائط املسجلة ،تشمل التحف :الثقافية
املجوهرات، التصوير الفو�و�را�� ،خرى، الصناعات الحرفيةالبصرية األ، صناف الكتب، الصحف، األ
املطبوعة األخرفالم الفيديو، الهندسة املعمارية والتصميم.ى، األ
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  )٢٠١٦-٢٠١٥قيموارداتالتج���اتواالدواتالداعمةالتابعةللسلعالثقافية(باأللفريالقطري)خالل(-ب

 ٢٠١٦  ٢٠١٥ املجال 

١٥٥٢٤١١٦٤١٥٦٣١١٣٧٥ فنوناالداءواالحتفاالت

٢٣٦٨٤٣٦٩٣١٨٣٥٤٩٦٨٥ البصريةوالصناعاتالحرفيةالفنون 

١٥٨٢١٤٣٢٣٦١٤٢ الكتبوالصحافة

٢٧٢٤٩٧٢١١٧٢٢٤٩٤١٧٢٦٩ الوسائطاملرئيةواملسموعةالتفاعلية

١٠٩٩٩٦٦١٢١٧٩٥٤٠ السياحة

٥٥٤٨٩٠٦٩٤٩٤٤٦٨٩٨١٥ الرياضةوال��في�

٣٦٧٤٦٢٩٧٧٧٣٥٣٤٢٠٤٢٨٦ املجموع

  





  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  ٢٠١٣متوسطاالنفاقالشهريلألسر���القطريةع��الخدماتوالسلعالثقافيةبالريالالقطري،-ب

 املجموع الخدماتوالسلعالثقافية 

٥٦٢٫١٢والتسليةخاللالشهرالثقافةوال��في�
واملناسباتوالثقافيةال��ف��يةاألنشطة٢٣٨٫٨٤ مجموع

١٣٫٩٣ الهوايات
٤٨٫٥٩ نشاطاتترف��يةوثقافية

٣٫٠٢ أجهزةالتصويرومستلزما��ا
٦٫٩ مكتبةكتب/تلفزيون 

٢٥٠٫٨٢ مجموعأجهزةترف��يةوثقافيةواتصاالت
٣٢٩٠٫١٦ فنادقومقا��ومطاعموسياحة

والفنادقاملطاعممنالجاهزةاألطعمة٨٥١٫٩٦ مجموع
واملطاعمالوجباتعنبعيداوالنقلوالفنادقالسفر٢٤٣٨٫٢تكاليف

٥٧١٫٧ السلعوالخدماتاملتنوعة
ومستلزما��االشخصيةالعناية٤٠٢٫٠١ مجموع

آخرمكان��املصنفة���الشخصيةالكمالية١٫٢١السلع
١٦٨٫٤٨ املقتنياتالثمينة

ومستلزما��االسلع٤٦٫٤٣ الرياضة
٧٢١٫٩٧ اتصاالت
٥١٩٢٫٣٧ املجموع

  

قيمرابعاً  منالسلعالثقافية(باأللفريالقطري)والتجه��اتواالدواتالداعمةالواردات:
الثقافيةللسلع٢٠١٦-٢٠١٥التابعة:  

  )٢٠١٦-٢٠١٥قيمالوارداتمنالسلعالثقافية(باأللفريالقطري)خالل(- أ

 ٢٠١٦  ٢٠١٥ املجال 

٣٤٠٥٦١٦٠٥٦٤٥٣٤٧٢ ال��ا�الثقا��والطبي��

٣٢٧٧٨٨٤١٥٢٣٤٥١٣٣٨٣ فنوناالداءواالحتفاالت

١٩٣١٣٥٢٦٨٢٢٧٤٣٦٥٠٥٣٩ الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية

٢٩٠٠١٥٨٤٥٢٢٦٧١١١٩٧ الكتبوالصحافة

والتفاعليةواملسموعةاملرئية٥٠٥٠١٨٣٠ الوسائط٧٣١٨٨٠٧٤

االبداعيةوالخدمات٥٣٦٤٣٨ التصميم٤٦١٦٧٠

٢٦٣٤٢٥١٣٧٠٣٣٣٤٩٧٨٣٣٥ املجموع
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  )٢٠١٦-٢٠١٥قيموارداتالتج���اتواالدواتالداعمةالتابعةللسلعالثقافية(باأللفريالقطري)خالل(-ب

 ٢٠١٦  ٢٠١٥ املجال 

١٥٥٢٤١١٦٤١٥٦٣١١٣٧٥ فنوناالداءواالحتفاالت

٢٣٦٨٤٣٦٩٣١٨٣٥٤٩٦٨٥ البصريةوالصناعاتالحرفيةالفنون 

١٥٨٢١٤٣٢٣٦١٤٢ الكتبوالصحافة

٢٧٢٤٩٧٢١١٧٢٢٤٩٤١٧٢٦٩ الوسائطاملرئيةواملسموعةالتفاعلية

١٠٩٩٩٦٦١٢١٧٩٥٤٠ السياحة

٥٥٤٨٩٠٦٩٤٩٤٤٦٨٩٨١٥ الرياضةوال��في�

٣٦٧٤٦٢٩٧٧٧٣٥٣٤٢٠٤٢٨٦ املجموع

  





  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  ٢٠١٣متوسطاالنفاقالشهريلألسر���القطريةع��الخدماتوالسلعالثقافيةبالريالالقطري،-ب

 املجموع الخدماتوالسلعالثقافية 

٥٦٢٫١٢والتسليةخاللالشهرالثقافةوال��في�
واملناسباتوالثقافيةال��ف��يةاألنشطة٢٣٨٫٨٤ مجموع

١٣٫٩٣ الهوايات
٤٨٫٥٩ نشاطاتترف��يةوثقافية

٣٫٠٢ أجهزةالتصويرومستلزما��ا
٦٫٩ مكتبةكتب/تلفزيون 

٢٥٠٫٨٢ مجموعأجهزةترف��يةوثقافيةواتصاالت
٣٢٩٠٫١٦ فنادقومقا��ومطاعموسياحة

والفنادقاملطاعممنالجاهزةاألطعمة٨٥١٫٩٦ مجموع
واملطاعمالوجباتعنبعيداوالنقلوالفنادقالسفر٢٤٣٨٫٢تكاليف

٥٧١٫٧ السلعوالخدماتاملتنوعة
ومستلزما��االشخصيةالعناية٤٠٢٫٠١ مجموع

آخرمكان��املصنفة���الشخصيةالكمالية١٫٢١السلع
١٦٨٫٤٨ املقتنياتالثمينة

ومستلزما��االسلع٤٦٫٤٣ الرياضة
٧٢١٫٩٧ اتصاالت
٥١٩٢٫٣٧ املجموع

  

قيمرابعاً  منالسلعالثقافية(باأللفريالقطري)والتجه��اتواالدواتالداعمةالواردات:
الثقافيةللسلع٢٠١٦-٢٠١٥التابعة:  

  )٢٠١٦-٢٠١٥قيمالوارداتمنالسلعالثقافية(باأللفريالقطري)خالل(- أ

 ٢٠١٦  ٢٠١٥ املجال 

٣٤٠٥٦١٦٠٥٦٤٥٣٤٧٢ ال��ا�الثقا��والطبي��

٣٢٧٧٨٨٤١٥٢٣٤٥١٣٣٨٣ فنوناالداءواالحتفاالت

١٩٣١٣٥٢٦٨٢٢٧٤٣٦٥٠٥٣٩ الفنونالبصريةوالصناعاتالحرفية

٢٩٠٠١٥٨٤٥٢٢٦٧١١١٩٧ الكتبوالصحافة

والتفاعليةواملسموعةاملرئية٥٠٥٠١٨٣٠ الوسائط٧٣١٨٨٠٧٤

االبداعيةوالخدمات٥٣٦٤٣٨ التصميم٤٦١٦٧٠

٢٦٣٤٢٥١٣٧٠٣٣٣٤٩٧٨٣٣٥ املجموع
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:املواقعزيارة����االحصاءاتمنوللمزيد  

www.mdps.gov.qaوزارة التخطيط التنموي واالحصاء :  















www.qalm.gov.qaقطر لتبادل املعلومات (قلم):  



 


  

  

 املراجع

  

فصل إحصاءات  ،فصل املجموعة اإلحصائية السنوية ،وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa) ٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠١٣/٢٠١٤التعليم (

فصل إحصاءات  ،فصل املجموعة اإلحصائية السنوية ،وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa )٢٠١٥-٢٠١٢االعالم والثقافة والسياحة (

فصل إحصاءات  ،. فصل املجموعة اإلحصائية السنويةوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa) ٢٠١٥-٢٠١١الرياضة (

) ٢٠١٥مسح القوى العاملة بالعينة ( ،. النشرة السنويةوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa

) ٢٠١٢/٢٠١٣مسح استخدام الوقت ( ،وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa

) ٢٠١٦-٢٠١٥احصاءات التجارة الخارجية ( ،وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa

)  ٢٠١٠تعداد العام للسكان واملسكان ( ،. نشرةطيط التنموي واإلحصاءوزارة التخ - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa

www.uis.unesco.org ) ٢٠٠٩(الثقافيةلإلحصاءاتاليونيسكوإطار -اليونيسكو  •

) ٢٠١٢/٢٠١٣مسح انفاق ودخل االسرة( ،. نشرةوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء - دولة قطر •
www.mdps.gov.qa
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:املواقعزيارة����االحصاءاتمنوللمزيد  

www.mdps.gov.qaوزارة التخطيط التنموي واالحصاء :  















www.qalm.gov.qaقطر لتبادل املعلومات (قلم):  
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