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تقديــــم

وامل�ؤ�شرات  البيانات  اأهم  حمت�يًا  والع�شرين  التا�شعة  ن�شخته  يف  �أرقام”  يف  “قطر  كتيب  تقدم  اأن  والإح�شاء  التنم�ي  التخطيط  وزارة  ي�شر 

الإح�شائية ح�ل دولة قطر ويغطي ب�شكل اأ�شا�شي الفرتة 2013-2011. 

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

اقت�شادية .

وللح�ش�ل على املزيد من البيانات التف�شيلية ح�ل دولة قطر جلميع املهتمني وامل�شئ�لني يف كافة الأجهزة احلك�مية واخلا�شة، يرجى زيارة 

لت�فري  ال�زارة  اأدوات  اإحدى   www.qalm.gov.qa قلم  املعل�مات  لتبادل  قطر  ب�ابة  وكذلك   www.mdps.gov.qa ال�زارة  م�قع 

املعل�مات الإح�شائية.

 

د. �صالح بن حممد �لنابت 

وزير التخطيط التنم�ي والإح�شاء 



�أرقام” كتيب اإح�شائي ت�شدره وزارة التخطيط التنم�ي والإح�شاء وي�زع جمانًا دون اأدنى م�ش�ؤولية  “قطر يف 
ناجتة عن ا�شتخدام البيانات ال�اردة به.  

ميكن حتميل هذا الكتيب من امل�قع

www.mdps.gov.qa 
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 حقائق �أ�سا�سية

�جلغر�فيا: دولة قطر �سبه جزيرة تقع يف منت�سف ال�ساحل الغربي للخليج العربي حتدها من اجلنوب اململكة العربية ال�سعودية . ميتد ال�ساحل البحري للدولة مل�سافة 550 كيلومرت 

ويحدها من الغرب وال�سمال وال�سرق . با�ستثناء بع�س ت�سكيالت التالل املتناثرة يف املناطق ال�سمالية الغربية والكثبان الرملية يف اجلنوب ال�سرقي تتميز ت�ساري�س قطر بكونها �سحراء 

منب�سطة وت�سم اأرا�سيها عددًا من اجلزر اأهمها حالول و�سراعوه والأ�سحاط و تبلغ اإجمايل م�ساحة الدولة 11627.04 كيلومرت مربع تقريبًا ، الدوحة هي عا�سمة البالد. 

�القت�ساد: القت�ساد القطري هو اأحد اأكرث القت�ساديات حيوية واأ�سرعها منوًا يف العامل. ت�سري الأرقام الر�سمية اىل اأن القت�ساد القطري حقق منوًا حقيقيًا قدره 6.3% خالل العام 

2013 واأن قطر هي اإحد اأغنى دول العامل من حيث ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل خالل العام 2013. 

كما  اأن لدى قطر احتياطيات من النفط والغاز املثبتة والتي ميكن ا�ستغاللها خالل ال�سنوات املائة القادمة مما يجعل قطر من�سة م�ستدامة فريدة للنمو على املدى البعيد . 

�ل�سكان : �سكان منت�سف العام 2013 يقدرون بـ 700 003 2 ن�سمة مبعدل كثافة �سكانية قدرها 172 فرد لكل كيلومرت مربع. 

�ملناخ : تتميز دولة قطر مبناخ �سحراوي ف�سيفها طويل حار و�ستاوؤها ق�سري معتدل مع قليل من الأمطار .

�للغة و�لديانة : العربية هي اللغة الر�سمية للبالد اإل اأن اللغة الإنـجليزية ت�ستخدم على نطاق وا�سع . ويعترب الإ�سالم الدين الر�سمي لدولة قطر .

�ليوم �لوطني لدولة قطر : هو املوافق لليوم الثامن ع�سر من �سهر دي�سمرب  .

�ليوم �لقطري للإح�ساء : هو املوافق لليوم ال�ساد�س من �سهر دي�سمرب .

�لعملة : الريال القطري هو العملة الر�سمية للدولة ويق�سم اإىل 100 درهم والدولر الأمريكي يعادل وب�سعر مثبت 3.65 ريال قطري .

�ساعات �لعمل:

                  القطاع العام : من ال�سابعة �سباحًا اإىل الثانية ظهرًا ويومي اجلمعة وال�سبت هما عطلة نهاية الأ�سبوع .

                  القطاع اخلا�س : من الثامنة �سباحًا اإىل الثانية ع�سر ظهرًا ومن الرابعة م�ساءًا اإىل الثامنة م�ساءًا  ب�سكل عام واجلمعة هو عطلة نهاية الأ�سبوع .

�لتوقيت �ملحلي : اإ�سافة ثالثة �ساعات اإىل توقيت غرينت�س.



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

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

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

معدل �ل�صيخوخة : ن�شبة عدد الأ�شخا�س يف �شن 65 �شنة فاأكرث مقابل كل 100 �شخ�س ممن 

تقل اعمارهم عن 15 �شنة.

ن�صبة �لإعالة : مقيا�س ي��شح ن�شبة عدد املعالني )الذين ترتاوح اأعمارهم من 0 – 14 ومن هم 

يف �شن 65 فما ف�ق( اىل اإجمايل ال�شكان يف �شن العمل )15-64 �شنة( 

1000 من �شكان منت�شف  اأحياء خالل �شنة معينة لكل  عدد امل�اليد   : معدل �ملو�ليد �خلام 

ال�شنة لنف�س ال�شنة.

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

لنف�س ال�شنة. 

اأقل من �شنة خالل �شنة معينة لكل  عدد وفيات الأطفال   : معدل وفيات �لطفال �لر�صع 

1000 من امل�اليد اأحياء خالل نف�س ال�شنة.

معدل وفيات �لأطفال �لأقل من 5 �صنو�ت : عدد وفيات الأطفال اأقل من 5 �شن�ات خالل 

�شنة معينة لكل 1000 من امل�اليد اأحياء خالل نف�س ال�شنة.

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

معينة. 

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

ال�شنة. 

 

معدل �لطالق : عدد حالت الطالق خالل �شنة معينة لكل 1000 من �شكان منت�شف ال�شنة 

لنف�س ال�شنة. 

معدل �خل�صوية �لكلية : مت��شط عدد الطفال الذين ميكن اأن ي�لدون اأحياء للمراأة ط�ال 

فرتة حياتها الجنابية )عادة 15-49 �شنة(.

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

حتت  ظروف معينة.

 

جميع الأفراد الذين هم يف �شن العمل )15 �شنة فاأكرث( �ش�اء كان يعمل�ن  �لقوى �لعاملة : 

بالفعل )م�شتغل�ن( اأو يبحث�ن عن عمل )متعطل�ن(.

معدل �مل�صاركة يف �لقوى �لعاملة : جميع الأفراد الذين هم يف �شن العمل )15 �شنة فاأكرث( 

والذين ي�شكل�ن حاليًا الق�ى العاملة اىل اإجمايل ال�شكان يف �شن العمل )15 �شنة فاأكرث(.

معدل �لبطالة :عدد املتعطل�ن اىل اإجمايل الق�ى العاملة.

معدل �لأمية : عدد الأ�شخا�س الذين ل ي�شتطيع�ن القراءة ول الكتابة اىل عدد ال�شكان يف �شن 

معينة خالل نف�س ال�شنة.

 

عدد الطالب امللتحقني للدرا�شة يف مرحلة تعلمية معينة بغ�س  ن�صبة �لإلتحاق �لإجمايل : 

تلك  لدخ�ل  الر�شمي  ال�شن  الذين هم يف  ال�شنة  منت�شف  �شكان  تقديرات  اىل  ال�شن  النظر عن 

املرحلة التعليمية. 

التي  النهائية  واخلدمات  ال�شلع  لكافة  الإجمالية  ال�ش�قية  القيمة   : �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

ينتجها  اقت�شاد معني يف �شنة معينة.

�لأرقام �لقيا�صية لالأ�صعار: م�ؤ�شر يقي�س التغيريات التي تطراأ على اأ�شعار �شلعة )اأو جمم�عة 

�شلع( من فرتة زمنية اىل اأخرى.





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

ل
يا

م
�أ

كيلو مرت�ت

�لدوحة�ملدينة
�أم �صالل 

حممد

�أم �صالل 

علي
فويرط�لزبارة�خلور

مدينة 

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

13.016.835.465.256.566.567.19.314.322.452.252.860.361.571.5 الدوحة

4.323.052.844.154.154.722.427.335.465.265.973.374.684.5 21.0اأم �شالل حممد

19.949.741.051.051.626.131.139.169.069.677.178.388.2 27.07.0اأم �شالل علي

46.037.347.247.844.749.757.886.788.295.796.9106.9 57.037.032.0اخل�ر

31.716.817.474.679.587.6117.4118.1125.5126.8136.7 105.085.080.074.0الزبارة

14.915.565.970.878.9108.7109.4116.8118.1128.0 91.071.066.060.051.0ف�يرط

0.675.880.888.9118.7119.3126.8128.0137.9 107.087.082.076.027.024.0مدينة ال�شمال

76.481.489.5119.3119.9127.4128.6138.6 108.088.083.077.028.025.01.0الروي�س

5.013.061.562.169.670.880.8 15.036.042.072.0120.0106.0122.0123.0ال�كرة

18.066.555.963.464.676.4 23.044.050.080.0128.0114.0130.0131.08.0الوكري

74.657.264.665.975.8 36.057.063.093.0141.0127.0143.0144.021.029.0م�شيعيد

15.578.980.290.1 84.0105.0111.0141.0189.0175.0191.0192.099.0107.0120.0دخان

63.464.674.6 85.0106.0112.0142.0190.0176.0192.0193.0100.090.092.025.0اأم باب

1.247.2 97.0118.0124.0154.0202.0188.0204.0205.0112.0102.0104.0127.0102.0اأب� �شمرة

48.5 99.0120.0126.0156.0204.0190.0206.0207.0114.0104.0106.0129.0104.02.0�شل�ى 

115.0136.0142.0172.0220.0206.0222.0223.0130.0120.0122.0145.0120.076.078.0�ش�دانثيل
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�ل�صكان

�ل�صكان

201120122013�لبيان

 700 003 2  903 832 1 717 732 1تقدير ال�شكان منت�شف العام
%9.3%5.8%1.0معدل النم� ال�شن�ي لل�شكان

 18.9  19.2  18.7 ن�شبة الإعالة
ال�شكان ح�شب فئات العمر 

 563 295 007 274 606 257اأقل من 15 �شنة 
 469 685 1 065 538 1 236 459 151 - 64 �شنة 
 668 22 831 20 875 6515 �شنة فاأكرث
 30.9  30.1  29.9 العمر ال��شيط

 172.6  157.9  149.3 الكثافة ال�شكانية )لكل كلم مربع(
 280.9  283.7  290.1 ن�شبة اجلن�س )ذكر لكل 100 اأنثى(

10.9  10.1  8.2 معدل ال�شيخ�خة )قطري�ن(
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء �ل�صكان

توزيع �ل�صكان و�لكثافة �ل�صكانية ح�صب �لبلدية 2004 - 2010

�لبلدية
�مل�صاحة

)كلم مربع(

20042010

 �لكثافة%�ل�صكان �لكثافة% �ل�صكان

94746.893628 66059.092002796 219.66439الدوحة

66123.11160 19622.2067392 450.10165 2الريان

2228.3155 0116.3218141 577.5847 2ال�كرة

5093.56190 1262.976960 318.4522اأم �شالل

98311.41121 1944.7322193 602.1935 1اخل�ر

9750.479 6410.4947 859.893ال�شمال

1762.54149 7561.042743 290.227ال�شعاين
9623.7119 4453.15762 308.9523 3ال�شيحانية

435100.00146 699 029100.00641 627.04744 11قطر
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

 �ملوؤ�صر�ت �ل�صكانية و�حليوية

�ل�صكان

2013*20112012�لبيان

 708 23  423 21 623 20امل�اليد اأحياء 
 11.8  11.7 11.9معدل امل�اليد اخلام لكل الف من ال�شكان

 133 2  031 2 949 1ال�فيات
 1.1  1.1 1.1معدل ال�فيات اخلام لكل الف من ال�شكان

 6.7  6.9 7.4معدل وفيات الطفال الر�شع من كل 1000 م�ل�د حي
 7.8  8.8 8.8معدل وفيات الطفال القل من 5 �شن�ات من كل 1000 م�ل�د حي

 10.8  10.6 10.8معدل الزيادة الطبيعية 
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�ملوؤ�صر�ت �ل�صكانية و�حليوية

�ل�صكان

201120122013�لبيان

 619 3  532 3  293 3 عق�د الزواج
معدل الزواج اخلام لكل األف من ال�شكان

15.216.015.7قطري�ن
15.115.715.2قطريات

العمر املت��شط عند اأول زواج

26.726.226.1قطري�ن
24.123.023.5قطريات

 325 1  420 1  108 1 اإ�شهادات الطالق
معدل الطالق اخلام لكل الف من ال�شكان

6.06.56.2قطري�ن
5.55.85.4قطريات

3.43.23.2معدل اخل�ش�ية الكلية لكل امراأة )قطريات(
78.679.379.6العمر املت�قع عند ال�لدة )ال�شكان القطري�ن( 
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

 �ملباين و�لوحد�ت �ل�صكنية

�لإ�صكان

201020112012�لبيان 

رخ�س �لبناء �ل�صادرة 

 260 5  904 4  243 5 مباين 
 115 3  726 2  558 2 اإ�شافات وحت�يط 

 375 8  630 7  801 7 �ملجموع
�لوحد�ت �ل�صكنية �ملكتملة 

 334 3  781 4  449 6 فلل
 271  335  346 بي�ت كبار امل�ظفني 

 415  662  553 بي�ت �شعبية
 006 12  127 6  139 10 �شقق

 16  39  12 اأخرى )�شكان عمال(
042 16  944 11  499 17 �ملجموع 

 -
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

موؤ�صر�ت �لقوى �لعاملة �لرئي�صية

�لقوى �لعاملة

201120122013�ملوؤ�صر

100.0100.0100.0الق�ى العاملة
87.687.287.3ذك�ر
12.412.812.7اناث

86.786.587.2معدل امل�شاركة 
95.795.296.2ذك�ر
52.152.453.1اإناث

0.60.50.3معدل البطالة
0.20.10.1ذك�ر
3.32.81.5اإناث
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اناث

اناث

اناث

ذك�ر

معدل البطالةذك�ر

ذك�ر

معدل امل�شاركة

%

%

تركيبة �لقوى �لعاملة

معدل �مل�صاركة

معدل �لبطالة

15 قطر يف �أرقام دي�شمرب 2014



وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لتوزيع �لن�صبي للعمالة ح�صب �لن�صطة �لقت�صادية و�جلن�س 2013

�لقوى �لعاملة

�ملجموع�إناثذكور�لن�صاط �لقت�صادي

6.81.76.2التعدين وا�شتغالل املحاجر
8.80.57.8ال�شناعة التح�يلية

42.01.736.9الت�شييد
13.93.712.6التجارة واإ�شالح املركبات

6.07.86.2الإدارة العامة والدفاع
1.013.62.6التعليم 

1.07.71.8ال�شحة والعمل الجتماعي
4.249.49.9اخلدمات املنزلية

16.313.916.0اأخرى
100.0100.0100.0�ملجموع

0 10 20 30 40 50 60

Mining & quarrying
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Health and social work

Domestic services

Public administration & defense

Manufacturing

Trade, repair of vehicles…etc.

Others

Construction

%

Labor force by economic activities
and sex, 2013 (per cent)   

2.6%

1.8%

Mining & quarrying

Manufacturing

Construction

Trade, repair of vehicles…etc. 

Public administration & defense

Education

Health and social work

Domestic services

Others

Labor force by economic activities, 
2013 (per cent)  

6.2%

7.8%

36.9%

12.6%

6.2%

9.9%

16.0%

الت�شييد

اأخرى

التجارة واإ�شالح املركبات

ال�شناعة التح�يلية

الإدارة العامة والدفاع

اخلدمات املنزلية

ال�شحة والعمل الجتماعي

التعليم

التعدين وا�شتغالل املحاجر

التعدين وا�شتغالل املحاجر

ال�شناعة التح�يلية

الت�شييد

التجارة واإ�شالح املركبات

الإدارة العامة والدفاع

التعليم

ال�شحة والعمل الجتماعي

اخلدمات املنزلية

اأخرى

ذك�راإناث

�لتوزيع �لن�صبي للقوى �لعاملة ح�صب �لن�صطة 

�لقت�صادية و�جلن�س 2013

�لتوزيع �لن�صبي للقوى �لعاملة ح�صب �لن�صطة

�لقت�صادية 2013
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لتوزيع �لن�صبي للعمالة ح�صب �ملهنة و�جلن�س 2013

�لقوى �لعاملة

�ملجموع�إناثذكور�ملهنة

2.72.52.7امل�شرع�ن وم�ظف� الدارة العليا واملديرون
8.122.39.9الخت�شا�شي�ن

5.67.15.8الفني�ن والخت�شا�شي�ن امل�شاعدون
4.98.65.3الكتبة

6.611.37.2العامل�ن يف اخلدمات والباعة يف املحالت التجارية والأ�ش�اق
0.90.00.8العمال املهرة يف الزراعة و�شيدال�شماك

39.70.134.7العامل�ن يف احلرف وما اليها من املهن
12.80.111.2م�شغل� اللت واملعدات وجممع�ها

18.748.022.4املهن العادية
100.0100.0100.0�ملجموع

2.7%

9.9%

5.8%

5.3%

7.2%

0.8%

34.7%

11.2%

22.4%

0 20 40 60

Male Female

Elementary occupations

Plant and machine operators and
assemblers

Craft and related trade workers

Skilled agricultural and fishery
workers

Services and shop workers
Clerks

Technicians and associate
professionals.

Professionals

Legislators, senior officials and
managers

Labor force by economic occupation, 
2013 (per cent)  

Labor force by occupation and sex, 
2013 (percent) 

Legislators, senior officials 
and managers

Professionals

Technicians and associate 
professionals.

Clerks

Services and shop workers

Skilled agricultural and fishery 
workers
Craft and related trade workers

Plant and machine operators 
and assemblers

Elementary occupations

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

الخت�شا�شي�ن

الفني�ن والخت�شا�شي�ن امل�شاعدون

الكتبة

العامل�ن يف اخلدمات والباعة يف املحالت 

التجارية والأ�ش�اق

العمال املهرة يف الزراعة و�شيدال�شماك

م�شغل� اللت واملعدات وجممع�ها

العامل�ن يف احلرف وما اليها من املهن

املهن العادية

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

الخت�شا�شي�ن

الفني�ن والخت�شا�شي�ن امل�شاعدون

الكتبة

العامل�ن يف اخلدمات والباعة يف املحالت 

التجارية والأ�ش�اق

العمال املهرة يف الزراعة و�شيدال�شماك

العامل�ن يف احلرف وما اليها من املهن

م�شغل� اللت واملعدات وجممع�ها

املهن العادية

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

و�جلن�س 2013

�لتوزيع �لن�صبي للعمالة ح�صب 

�ملهنة 2013
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

 موؤ�صر�ت �لتعليم �لرئي�صية

 �لتعليم

201120122013�ملوؤ�صر

معدل الأمية )15 �شنة فاأكرث(
3.63.32.5�ملجموع
3.43.12.4ذك�ر
4.44.22.9اإناث

2.10.91.0�ملجموعمعدل اأمية ال�شباب )15 - 24 �شنة (
4.21.31.2ذك�ر
1.30.20.7اإناث

معدل اللتحاق الإجمايل للمرحلة 

البتدائية
99.3102.5100.7�ملجموع
99.4102.5100.6ذك�ر
99.1102.6100.8اناث

معدل اللتحاق الإجمايل للمرحلة 

الإعدادية والثان�ية
96.598.696.5�ملجموع
96.395.093.2ذك�ر
96.6102.7100.3اإناث

3.4
3.1

2.4

4.4 4.2

2.9

2011 2012 2013

Male Female

4.2

1.3 1.21.3

0.2
0.7

2011 2012 2013

Male Female

Illiteracy rate
(15 years and above)

Youth illiteracy rate
(15 - 24 years)

اإناث

اإناث

ذك�ر

ذك�ر

معدل �لأمية 

)15 �صنة فاأكرث(

معدل �أمية �ل�صباب

)15 - 24 �صنة(
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

ريا�س �لأطفال*

 �لتعليم

2010/20112011/20122012/2013�لبيان

 301  262  221 عدد ريا�س الطفال
 397 47  287 41  516 29 �ملجموععدد التالميذ

 751 24  324 21  047 15 ذك�ر
 646 22  963 19  469 14 اإناث

 367 3  107 3  014 2 �ملجموععدد املدر�شني
 29  11  54 ذك�ر
 338 3  096 3  960 1 اناث

 894 1  908 1  286 1 عدد الف�ش�ل
 14  13  15 مت��شط الطالب لكل معلم

25  22  23 مت��شط الطالب لكل ف�شل
* ت�شمل احل�شانات 
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ذك�راإناث

�لطالب يف ريا�س �لأطفال

�ملعلمون يف ريا�س �لأطفال

19 قطر يف �أرقام دي�شمرب 2014



وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لطالب يف �لتعليم �لبتد�ئي

 �لتعليم

2010/20112011/20122012/2013�لبيان

204212211عدد املدار�س
942 424105 985101 94�ملجموععدد التالميذ

046 77454 69251 48ذك�ر
896 65051 29349 46اإناث

677 56610 42110 8�ملجموععدد املعلمني
377 0201 6811ذك�ر
300 5469 7409 7اناث

320 3174 8014 3عدد الف�ش�ل
111010مت��شط الطالب لكل معلم

252325مت��شط الطالب لكل ف�شل
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ذك�ر

ذك�ر

�لطالب يف �لتعليم �لبتد�ئي

�ملعلمون يف �لتعليم �لبتد�ئي
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لتعليم �لعد�دي

 �لتعليم

2010/20112011/20122012/2013�لبيان

130135136عدد املدار�س
430 44042 62240 38�ملجموععدد التالميذ

766 50221 77820 19ذك�ر
664 93820 84419 18اإناث

194 0514 3924 4�ملجموععدد املعلمني
948 7971 9211 1ذك�ر
246 2542 4712 2اناث

762 7311 5981 1عدد الف�ش�ل
91010مت��شط الطالب لكل معلم

242324مت��شط الطالب لكل ف�شل
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�لطالب يف �لتعليم �لعد�دي

�ملعلمون يف �لتعليم �لإعد�دي

ذك�ر

ذك�ر
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لتعليم �لثانوي

 �لتعليم

2010/20112011/20122012/2013�لبيان

114116119عدد املدار�س
576 40136 13236 34�ملجموععدد التالميذ

533 66518 46718 17ذك�ر
043 73618 66517 16اإناث

975 8483 7923 2�ملجموععدد املعلمني
828 7591 3071 1ذك�ر
147 0892 4852 1اناث

552 5301 3591 1عدد الف�ش�ل
1299مت��شط الطالب لكل معلم

252424مت��شط الطالب لكل ف�شل
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�ملعلمون يف �لتعليم �لثانوي

ذك�ر

ذك�ر
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لتعليم �جلامعي

 �لتعليم

2010/20112011/20122012/2013�لبيان

 16  14  14 عدد اجلامعات والكليات
 128 21  266 17  352 15 �ملجموععدد الطالب

 676 7  019 6  498 5 ذك�ر
 452 13  247 11  854 9 اإناث

 793 1  581 1  640 1 �ملجموعاأع�شاء الهيئة التدري�شية
 106 1  952  999 ذك�ر
 687  629  641 اناث

مت��شط الطالب لكل ع�ش� من الهيئة 

التدري�شية 

 9  11  12 

 284 2  969 1  100 2 �ملجموععدد اخلريجني
 896  783  865 ذك�ر
 388 1  186 1  235 1 اناث

 295  370  191 �ملجموعالطالب املبتعثني  للخارج
 237  295  128 ذك�ر
58  75  63 اإناث
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�لطالب يف �لتعليم �جلامعي

�لطالب �ملبتعثني للخارج

ذك�ر

ذك�ر
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�ل�صحة

0
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2011 2012 2013

Population per physician, nursing 
staff and bad

عدد ال�شكان لكل �شرير

عدد ال�شكان لكل طبيب

عدد ال�شكان لكل ممر�س

عدد �ل�صكان لكل طبيب وممر�س و�صرير

*2013 2012 2011 �ملوؤ�صر

13 13 12 عدد امل�شت�شفيات

2 402 2 502 2 203 عدد الأ�شرة

834 733 787 عدد ال�شكان لكل �شرير

5 518 5 789 5 125 عدد الأطباء

363 317 338 عدد ال�شكان لكل طبيب

12 388 10 649 9 722 العاملني يف حقل التمري�س

162 172 178 عدد ال�شكان لكل ممر�س

96% 95% 96% مت��شط ن�شبة التغطية بالتطعيمات خالل العام الأول 

من العمر

�ل�صحة

* بيانات اأولية
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�نت�صار �لعاقة

�لتوزيع �لن�صبي للقطريني �ملعاقني �مل�صجلني يف مر�كز ذوي �لعاقة 

ح�صب نوع �لإعاقة 2013   

  �لإعاقة

199720042010�لبيان

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

�ملجموع�ناثذكورنوع �لإعاقة

100.0100.0100.0�ملجموع
18.619.518.9ذهنية عقلية وع�شبية

25.821.023.9حركية 
7.09.58.0�شمعية

11.413.612.3ب�شرية
37.236.436.9اأخرى

0.0
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1.6
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Total Male Female

Ratio of disabled among 
Qatari population 

Disabled Qataris by type of
disability 2013 (per cent)

á«∏≤Y á«ægP

á«Ñ°üYh

18.9%á«côM

23.9%

á«©ª°S

8.0%

ájô°üH

12.3%

iôNCG

36.9%

املجم�عاإناث

ن�صبة �ملعاقني بني �ل�صكان 

�لقطريني

�لتوزيع �لن�صبي للقطريني �ملعاقني 

ح�صب نوع �لإعاقة 2013

ذك�ر
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  �لإعالم و�لثقافةوز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

موؤ�صر�ت �لإعالم و�لثقافة �لرئي�صية

201120122013�لبيان

 7  7  7 عدد املكتبات العامة
 917 566  537 562  790 559 عدد الكتب العربية

 342 59  775 58  595 58 عدد الكتب الأجنبية
 420 1  415 1  415 1 الدوريات

 186 24  030 28  017 31 عدد امل�شتعرين للكتب
 090 43  924 53  888 61 عدد الكتب امل�شتعارة

 2  2  2 مت��شط الكتب لكل م�شتعري
 7  7  7 عدد ال�شحف الي�مية
 10  6  6 عدد املجالت ال�شهرية

   -  1  1 عدد املجالت الأ�شب�عية 
 31  38  38 عدد دور ال�شينما

 352 243 2  000 603 1  270 590 1 عدد رواد ال�شينما 
 146 6  392 4  357 4 مت��شط عدد رواد ال�شينما يف الي�م 

 51  119  140 اأفالم عربية 
817  225 1  140 1 اأفالم اأجنبية
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اأفالم عربيةاأفالم اأجنبية

عدد امل�شتعرين للكتب

�لكتب �مل�صتعارة و�مل�صتعرين

�لأفالم �ملعرو�صة
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�لكهرباء 

�ملاء

201120122013�لبيان 

 668 34  788 34  730 30  ت�ليد الكهرباء )جيجا واط/ �شاعة(  
%0.3-%13.2%9.2 ت�ليد الكهرباء )معدل التغري ال�شن�ي(  

 604 293  903 288  745 272  عدد م�شرتكي الكهرباء  
 121 20  387 20  393 17  ا�شتهالك الكهرباء )جيجا واط/ �شاعة( 

%1.3-%17.2%3.3 ا�شتهالك الكهرباء )معدل التغري ال�شن�ي( 
700 14  434 16  053 15  ا�شتهالك الفرد من الكهرباء )كيل� واط/ �شاعة(  

201120122013�لبيان 

 463.8  436.8  401.0  انتاج املياه )ملي�ن مرت مكعب(  
%6.2%8.9%7.3 انتاج املياه )معدل التغيري ال�شن�ي( 

 552 242  204 241  239 227  اإجمايل عدد م�شرتكي املياه  
%0.6-%0.4-%0.4- امل�شرتكني املزودين باملياه عن طريق ال�شهاريج )التغري ال�شن�ي( 

 231  238  231  ا�شتهالك الفرد ال�شن�ي من املياه )مرت مكعب( 
%3.1-%3.0%3.6 معدل التغري ال�شن�ي ل�شتهالك الفرد من املياه  
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توليد �لكهرباء

�نتاج �ملياه

وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

27 قطر يف �أرقام دي�شمرب 2014

�لكهرباء و�ملاء



�لناجت �ملحلي �لإجمايل ح�صب �لن�صاط �لقت�صادي بالأ�صعار �جلارية 

)القيمة: ملي�ن ريال قطري(

* تقديرات معدلة
** تقديرات اأولية

�لن�صاط �لقت�صادي
*2011*2012**2013

%�لقيمة �مل�صافة%�لقيمة �مل�صافة%�لقيمة �مل�صافة
0.1 695 0.1 641 5900.1الزراعة و�شيد البحر

32554.4 402 50657.0 394 15258.1 359املناجم واملحاجر
10.0 527 73 10.3 539 71 8109.4 57ال�شناعة التح�يلية 

0.5 770 3 0.5 360 3 9320.5 2الكهرباء واملاء
4.8 439 35 4.4 786 30 3294.6 28الت�شييد والبناء

6.1 317 45 5.6 946 38 6015.8 35التجارة واملطاعم والفنادق
3.3 584 24 3.2 311 22 2293.4 21النقل والت�شالت 

12.3 647 90 11.1 599 76 26711.4 70املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال
9.4 798 69 8.7 059 60 4577.5 46اخلدمات احلك�مية

0.8 115 6 0.8 502 5 1170.8 5اخلدمات الجتماعية
0.4 720 2 0.3 321 2 0120.3 2اخلدمات املنزلية

2.5-209 18-2.5-214 17-2.5-328 15-اخلدمات املالية املحت�شبة 
0.4 048 3 0.5 299 3 0.6 921 3 ر�ش�م ال�شترياد 

100.0 776 739 100.0 655 692 089100.0 618�لناجت �ملحلي �لإجمايل

وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

قطر يف �أرقام دي�شمرب 282014

�لإقت�صاد



* تقديرات معدلة
** تقديرات اأولية

**2013 *2012 *2011
�لن�صاط �لإقت�صادي

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

0.1 505 0.1 477 0.1 457 الزراعة و�شيد البحر

40.9 148 059 43.4 147 725 45.4 145 807 املناجم واملحاجر

9.1 32 949 9.2 31 192 8.7 28 084 ال�شناعة التح�يلية 

0.8 2 924 0.8 2 749 0.8 2 487 الكهرباء واملاء

11.7 42 510 11.0 37 410 10.7 34 319 الت�شييد والبناء

8.1 29 349 7.6 26 007 7.6 24 493 التجارة واملطاعم والفنادق

6.5 23 666 6.3 21 577 6.4 20 412 النقل والت�شالت 

12.6 45 471 11.8 40 126 11.2 35 823 املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال

11.7 42 469 10.8 36 897 10.2 32 861 اخلدمات احلك�مية

1.2 4 227 1.1 3 891 1.1 3 614 اخلدمات الإجتماعية

0.5 1 733 0.5 1 571 0.5 1 481 اخلدمات املنزلية

-4.1 -14 938 -3.6 -12 234 -3.5 -11 310 اخلدمات املالية املحت�شبة 

0.9  3 256 1.0  3 258 0.8 ر�ش�م الإ�شترياد  715 2 

100.0  362 180 100.0 340 646 100.0 321 243 �لناجت �ملحلي �لإجمايل

�لناجت �ملحلي �لإجمايل  ح�صب �لن�صاط �لقت�صادي بالأ�صعار �لثابتة )2004=100(   

)القيمة: ملي�ن ريال قطري(   

وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لناجت �ملحلي �لإجمايل ح�صب �لإنفاق بالأ�صعار �جلارية 

)القيمة: ملي�ن ريال قطري(

 �لإقت�صاد

* تقديرات معدلة
** تقديرات اأولية

2013**2012*2011*�لبيان

 776 739  655 692  089 618  �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
 6.8  12.1  35.7 �لن�صبة �ملئوية للتغري �ل�صنوي

874 98  682 87  906 79  �لإنفاق �ل�صتهالكي �لنهائي لالأ�صر  
 13.3  12.7  12.9  الن�شبة املئ�ية للمجم�ع 

 12.8  9.7  8.5 الن�شبة املئ�ية للتغري ال�شن�ي
 260 98  527 89  007 77  �لإنفاق �ل�صتهالكي �لنهائي للحكومة 

 13.3  12.9  12.5  الن�شبة املئ�ية للمجم�ع 
 9.8  16.3  20.9 الن�شبة املئ�ية للتغري ال�شن�ي

 109 218  348 194  621 177  �إجمايل �لتكوين �لر�أ�صمايل 
 29.5  28.1  28.7  الن�شبة املئ�ية للمجم�ع 

 12.1  9.4  24.2 الن�شبة املئ�ية للتغري ال�شن�ي
 123 539  182 520  960 442  �صادر�ت �ل�صلع و�خلدمات 

 72.9  75.1  71.7  الن�شبة املئ�ية للمجم�ع 
 3.6  17.4  56.4 الن�شبة املئ�ية للتغري ال�شن�ي
(590 214) (084 199) (405 159)  و�رد�ت �ل�صلع و�خلدمات 

(29.0) (28.8) (25.8)  الن�شبة املئ�ية للمجم�ع 
7.8  24.9  47.4 الن�شبة املئ�ية للتغري ال�شن�ي
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

منتجات �ل�صناعة �لتحويلية �لرئي�صية 

�لإقت�صاد

201120122013�ملنتج

�ملنتجات �لبرتولية �ملكررة و�لوقود �ل�صائل 

)مليون برميل(

 13.6  16.7  15.9 بنزين ) 90 ، 97 (
 27.9  28.9  30.5 وق�د الطائرات وكريو�شني

 16.2  16.5  19.5 غاز النفط )غازولني(
 32.6  33.3  34.0 النافثا )البنزين اخلام(

حتويل �لغاز �إىل �صو�ئل )مليون برميل(

 11.9  9.5  4.0 النافثا
 27.3  21.3  10.6 الديزل

�لبرتوكيماويات )�لف طن مرتي(

 787.3  794.5  793.1 الإيثلني 
 951.0  843.7  022.0 1 امليثان�ل

�ل�صمدة �لكيماوية  )�لف طن مرتي(

 051.0 3  202.1 3  310.8 2 الم�نيا
 352.6 5  540.9 4  217.0 3 الي�ريا 

�حلديد و �ل�صلب )�لف طن(

665.3 6  281.0 6  924.0 5 احلديد و ال�شلب 
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

مكونات �لتجارة �خلارجية

ال�حدة : ملي�ن ريال قطري 

�لتجارة �خلارجية

201120122013�لبيان 

�صلع �ل�صادر�ت

 640 318  811 300  334 259  غازات نفط وهيدروكرب�نات غازيه اخرى 
 555 90  060 95  112 96  زي�ت نفط وزي�ت م�اد معدنيه قاريه خام 

 450 27  990 29  770 26  زي�ت نفط وزي�ت متح�شل عليها من م�اد معدنيه قاريه غري خام 

 735 55  215 53  785 28  اأخرى 
 380 492  076 479  001 411  �ملجموع  

�صلع �لو�رد�ت

 957 45  867 40  359 35  ماكينات والت وو�شائل نقل 
 526 15  029 16  200 14  �شلع م�شنعة وم�شنفة اأ�شا�شًا ح�شب املادة 

 634 11  758 10  424 9  م�شن�عات متن�عة 
 239 8  144 8  986 6  اأغذية وحي�انات حية  
 892 7  996 6  563 6  م�اد كيماوية وما�شابه 

 834 8  013 9  761 8  اأخرى 
082 98  *807 91  293 81  �ملجموع  
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* معدلة
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�جتاهات �لتجارة �خلارجية     

ال�حدة : ملي�ن ريال قطري

�لتجارة �خلارجية

201120122013�لبيان

�ل�صادر�ت ، بلد �ملق�صد

 301 145  065 134  712 108  اليابان 
 345 89  676 89  273 73  ك�ريا اجلن�بية 

 019 52  191 53  420 39  الهند  

 927 31  654 24  253 16  ال�شني 

 788 173  490 177  343 173  اخرى  
 380 492  076 479  001 411  �ملجموع 

�لو�رد�ت  ، بلد �ملن�صاأ 

 495 11  047 10  315 9  ال�ليات املتحدة المريكية  

 681 9  964 8  843 7  ال�شني  
 187 7  298 7  567 6  المارات العربية املتحدة  

 951 6  499 7  557 4  اليابان 

 768 62  999 57  011 53  اخرى  

082 98  *807 91  293 81  �ملجموع  
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* معدلة

�أهم 4 بلد�ن مق�صد لل�صادر�ت 2013

�أهم 4 بلد�ن من�صاأ للو�رد�ت 2013
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لرقم �لقيا�صي ل�صعار �مل�صتهلك  

)�شنة ال�شا�س 2007=100(

�لرقم �لقيا�صي ل�صعار �ملنتج

)�شنة ال�شا�س 2006=100( 

�لأ�صعار

* معدلة

201120122013�أق�صام �لرقم �لقيا�صي

 114.4  110.9  108.9  �لرقم �لقيا�صي �لعام 
 137.3  134.2  129.4  الغذاء وامل�شروبات والتبغ 

 116.6  116.5  113.3  املالب�س والأحذية  
 89.5  84.6  87.4  الإيجار وال�ق�د والطاقة 

 122.4  118.6  113.1  الأثاث واملن�ش�جات والأجهزة املنزلية 
 116.9  114.2  112.6  العناية الطبية واخلدمات ال�شحية  

 118.3  116.7  114.1  النقل وامل�ا�شالت  
 129.5  120.7  113.9  الت�شلية والرتفيه والثقافة 

 136.4 139.8  133.3  �شلع وخدمات متفرقة 

20122013*2011�ق�صام �لرقم �لقيا�صي

 171.2  170.9  160.2  �لرقم �لقيا�صي �لعام 
 179.7  179.5  165.8  التعدين 

 120.8  115.3  110.7  الكهرباء واملاء 
 144.5 144.3  144.3  ال�شناعات التح�يلية 
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التعدين

 الرقم القيا�شي العام  ال�شناعات التح�يلية 

 الكهرباء واملاء 

�لرقم �لقيا�صي ل�صعار �مل�صتهلك

�لرقم �لقيا�صي ل�صعار �ملنتج
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وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء

�لناجت �ملحلي �لجمايل �حلقيقي ) ��صعار 2004(

مالية �حلكومة

بور�صة قطر 

موؤ�صر�ت �إقت�صادية �أخرى

كما يف ن�فمرب 2014

2013**2012*2011*�لبيان

الناجت املحلي الجمايل احلقيقي )ملي�ن ريال 

قطري( 

321 243340 646362 180

13.06.06.3معدل النم� ال�شن�ي احلقيقي

201120122013�لبيان

058 859344 711251 206اإجمايل اليرادات ) ملي�ن ريال(
659 342204 961158 174جمم�ع النفقات )ملي�ن ريال( 

399 517139 75093 31فائ�س اأو عجز )ملي�ن ريال( 
5.113.518.8فائ�س او عجز / الناجت املحلي الجمايل

201120122013�لبيان

424242عدد ال�شركات املدرجة 
886 67474 41970 86قيمة ال�شهم املتداولة )ملي�ن ريال قطري(

534 937 1901 428 7702 302 2عدد ال�شم املتداولة )باآلف(
380 35910 7798 8امل�ؤ�شر العام لل�ش�ق )نقطة(
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معدل النم� ال�شن�ي احلقيقي

اإجمايل اليراداتجمم�ع النفقات

�لناجت �ملحلي �لجمايل �حلقيقي 

باأ�صعار 2004

�إجمايل �لير�د�ت و�لنفقات �حلكومية

* تقديرات معدلة
** تقديرات اأولية
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 اإح�صاءات متنوعةوزارة التخطيط التنموي والإح�صاء

ال�صياحة

حوادث الطرق واحلريق

* ال ي�شمل النزالء القطريون

201120122013البيان

83 81  74 جمموع الفنادق
33 25  20 فنادق الدرجة املمتازة

50 56  54 فنادق اأخرى
577 13 407 13  511 8 عدد الغرف

غ.م *276 461 2  300 905 2 عدد النزالء 

201120122013البيان

وفيات وا�شابات حوادث الطرق  

 246  204  205 وفيات 
 642  593  584 اإ�شابات بالغة

 955 5  214 5  635 4 اإ�شابات خفيفة
 158 1  188 1  026 1 حوادث احلريق

 3  3  3 متو�شط عدد احلرائق يف اليوم 
106  107  107 وفيات واإ�شابات ناجتة عن احلريق
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وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء

* ي�شمل ركاب الرتانزيت

 اإح�صاءات متنوعة

الهاتف والنرتنت

النقل وحركة الركاب 

201120122013البيان

182217عدد خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من ال�شكان
163191190عدد خطوط الهاتف املحمول لكل 100 من ال�شكان

5257غ.معدد م�شتخدمي الإنرتنت لكل 100 من ال�شكان

201120122013البيان

 حركة ال�صفن

919 8345 3525 5 القادمة
919 8345 3525 5املغادرة

 حركة الطائرات

988 84683 73477 68القادمة
007 82684 75577 68املغادرة

 حركة الركاب عرب املطارات 
*099 802 51811 155 2126 496 5القادمون

*005 587 19511 031 6526 405 5املغادرون 
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 �أهم �لدوريات �لإح�صاآئية �لتي ت�صدرها�لكهرباء و�ملاء

 وز�رة �لتخطيط �لتنموي و�لإح�صاء
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�ملجموعة �لإح�صائية �ل�صنوية 

كتيب دولة قطر يف �أرقام 

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

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

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

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

ن�صرة �حل�صابات �لقومية 

ن�صرة �لأ�صعار و�لأرقام �لقيا�صية 

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

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

قطر �إح�صاء�ت �صهرية

جملة �لإ ح�صاء


