
ييدقطاع البناء والتش: اإلحصاءات القطاعية 

إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات القومية



البناء والتشييدقطاع 

 دعامة الً مشك الوطني االقتصاد في هامة مكانة والتشييد البناء قطاع يحتل
 يتم التي األخرى االقتصادية األنشطة من للعديد األساسية للبنية رئيسية

 ماليةالرأس التكوينات عناصر أحد توفيره خالل من وذلك بالدولة مزاولتها
 ةالبني ومشاريع أنواعها بكافة المباني ( اإلنتاج عملية في المطلوبة

 ةالخاص الخرى التشييد وأعمال حديدية وسكك وجسور طرق من التحتية
  تفوالها الصحي والصرف والمياه الكهرباء شبكات مثل العامة بالمنافع

الخ...



قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي اإلجمالي مساهمة 
..

مليار لایر قطري 

نسبة المساهمة
%

مساهمة قطاع 
البناء والتشييد

إجمالي الناتج 
المحلي السنة

4.7 28.5 610.7 2011
4.5 30.9 680.1 2012
5.4 39.3 723.4 2013
6.7 50.0 750.7 2014
9.6 57.8 599.3 2015



...ة إجمالي القوى العاملقطاع البناء والتشييد في مساهمة 
ألف عامل

نسبة 
المساهمة

%
مساهمة قطاع 
البناء والتشييد

إجمالي القوى 
العاملة السنة

39.1 497 1271 2011

37.2 499 1341 2012

37.0 569 1539 2013

37.7 636 1687 2014

40.2 785 1,953 2015



 السنوي لقطاع البناء والتشييد المسح...

األهداف  -     
)الوحدة االحصاَئية (النطاق ومصادر البيانات   -     
اختيار وتدريب   -استبانات المسح    -العينة    -اإلطار  ( المسح   أسلوب   -     

 -العاملين  
تطبيق معايير الجودة وتنقية البيانات    -جمع البيانات                                              
-
)النشر   -للمجتمع  اإلجمالية التقديرات                                           



استبانات المسح



































...رخص البناء والمباني المكتملة إحصاءات 

 ألداء مؤشراً  باعتبارها خاصة أهمية البيانات إتمام وشهادات البناء تراخيص بيانات تكتسب
والتشييد البناء قطاع

  
العمراني والتخطيط البلدية وزارة مع الشراكة : تاريخية خلفية  -      
جمعها يتم التي البيانات ونوعية طبيعة : االهداف  -      
:البيانات وجمع والشمول االساليب  -      
  :البيانات لمعالجة العملية الخطوات  -      

  / إدخال / ترميز / مراجعة / تسجيل (                              
) النشر / التقارير استخراج / تنقية                         

       :المستخدمة االستبانات  -      











 خطيطالت وزارة بين التنسيق إطار في الشهرية البيانات هذه إصدار يأتي
 إللكترونيا الربط واقع من استفادة والبيئة البلدية ووزارة واالحصاء التنموي

الوزارتين بين القائم
 التراخيص هذه طبيعة عن مختصرة لمحة إعطاء الى البيان هذا يهدف

ً ( الجغرافي توزيعها حيث من الشهرية  هذه ونوعية ،)للبلديات وفقا
 فصيالً ت أكثر تصانيف عن فضالً  )تحويط إضافات، مباني،( التراخيص

.سكنية غير أو سكنية كانت سواء المباني ألنواع

الصادرةالبيان الشهري لرخص البناء 




