


< <
†{{{{ŞÎí{Öæ 

×¥{{éŞ~jÖ]‹{{¼ 
Þ^Úù]{{{{Ú^ÃÖ]í{{{{{{{{{í< <

State of Qatar
The Planning Council
The General Secretariat<

< <
< <
< <

 
Þì† 

Ì¾çjÖ] …çqù]æ l^Â^‰æ ØÛÃÖ] 
Bulletin of 

Employment, Wages & Working Hours 
  
  
  
  
  
  

   June 2006 يونيو



 

  

INTERDUCTION   
This report presents the results of the second Employment, 
Wages and Working Hours Survey, June 2005, that 
covered employees in the different sectors (public, private, 
mixed) according to averages of wages and working hours in 
relation to economic activities, occupations and educational 
status 

مسح التوظف يسر األمانة العامة لمجلس التخطيط أن تصدر نتائج  
 والذي يغطي المشتغلون م٢٠٠٥واألجور وساعات العمل الثاني يونيو

حسب )  المختلط- الخاص - العام (في القطاعـــات المختلفـــة 
متوسطات األجور وساعات العمل على مستوى األنشطة االقتصادية 

 .والمهن والحالة التعليمية
The General Secretarial of the  Planning Council by issuing 
this publication hopes that it will be of value for all concerned, 
decisions makers, planners and researchers. I would like to 
thank all those who contributed in making this survey a 
success and in particular corporations and establishments for 
their earnest and fruitful cooperation.  

إن األمانة العامة لمجلس التخطيط وهى تصدر هذا التقرير تأمل أن  
يستفيد من المعلومات الواردة فيه جميع المهتمين من متخذي القرار 
والمخططين والباحثين، وال يسعني إال أن اتقدم بالشكر الى كل من ساهم 
في انجاح هذا المسح ونخص بالشكر الشركات والمؤسسات على تعاونها 

 .والمثمر والذي كان له األثر االيجابي في انجاح هذا المسحالجاد 
Also, I would like to extend my gratitudes to all those who 
participated in carrying out this survey, whether from the 
General Secretariat or other institutions for their sincere 
efforts that led to the publication of this report.      

والشكر موصول لكافة العاملين بالمسح من داخل األمانة العامة أو 
خارجها على جهودهم المخلصة التي بذلوها للوصول الى إصدار هذا 

 .    التقرير

   

Hamed Bin Jabor Bin Jassim Al-Thani  êÞ^mÙaÜ‰^qàeqàe‚· 

Secretary General  Ý^ÃÖ]°Úù] 
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  مøøتƣƾي
  مسح التوظف واألجور وساعات العمل

ƕميم العينƬت  
Č- اف المسحƣǉƈ      

أجرت إدارة اǗحصاƇ بمجلس التخطيط خǚل شـهر يونيـو عـام                  
ĎČČđ              واألجور وسـاعات العمـل، وقـد شـمل المـسح ƻƲمسح التو 
 منشأǉ موƨعة على جميع البلديات بالدولة، وجمعت البيانات من          ĎĐĎČعدد

كما يشمل البحƚ مختلƻ األنـشطة      . قطاعات عدا القطاƳ الحكومي   جميع ال 
 بـشهر يونيـو     حددتمن خǚل فترة إسناد ƨمني      ) الƨراعة والصيد ( عدا  

ĎČČđ.   
تم جمع بيانات تتعلƾ بتوƨيـع المنـشƉت حـسب القطـاƳ والنـشاط                

  :االقتصادي وتوƨيع العاملين حسب المهن
  المهنة  •
  الحالة التعليمية  •
  جور الشهرية متوسط األ •
  متوسط ساعات العمل الشهرية •
  النشاط االقتصادي  •
•  Ƴالقطا  
 الجنس     •

  األƣǉاف 
قياس متوسط األجور الشهرية حسب الجـنس والمهنـة والنـشاط            •

  .االقتصادي والقطاƳ والحالة التعليمية
•          Ƴقياس متوسطات ساعات العمل حسب النشاط االقتصادي والقطـا

 .لجنسوالمهنة والحالة التعليمية وا
  :  اƯǕار

 إطار حديƚ تم من خǚل سحب عينـه         ĎČČĐوفر تعداد المنشƉت لعام          
المسح التي تمثل التوƨيع الجغرافي للمنشƉت حسب حجم المنشاة والنـشاط           

Ƴاالقتصادي والقطا .  

  Preface 
Employment, Wages and Working Hours Survey 

Sample design 
 
1. Survey objectives: 
     In June 2005, the statistics Department of the Planning Council 
conducted the Employment, Wages and Working Hours. The 
Survey covered 2420 establishments throughout all municipalities 
of the State. Data were collected from all sectors expect the 
government sector. The Survey covered all activates except, 
Agriculture and Hunting activities with the month of June 2005 as 
a reference period. 
     Data were collected regarding distribution of establishment by 
sector, economic activity as well as the distribution of employees 
by occupation: 

• Occupation  
• Monthly average wages  
• Monthly average working hours  
• Economic activity  
• Sector  
• Sex 

Objectives:  
• Measuring monthly average wages by sex, occupation, 

economic activity, sector and educational status. 
• Measuring average working hours by economic activity, 

sector, occupation, educational status and sex. 
Frame:  
     Establishment Census of 2004 provided a relatively up-to-date 
frame which the survey sample was selected representing the 
geographical distribution of the establishments according to their 
size, economic activity and sector. 
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   عينƕ المسح – ٢
تقوم إدارة اǗحصاƇ سنوياŹ بƎجراƇ مسح لǖنشطة االقتصادية مـن            

 االستهǁǚ الوسيط،   باǗنتاƜ، للمنشƉت لجمع بيانات تتعلƾ      خǚل عينة ممثلة  
 القيمة المưافة والخصائص األخـرى للمنـشƉت وذلـǗ ǁعـداد            العمالة،

 .الحسابات القومية وألƹراƯ اقتصادية واالجتماعية 
 

 لتفادي تكاليƻ إưافية الختيار العينة ولتجنب جهداŹ مكـرراŹ فقـد           
 على  ĎČČđور وساعات العمل لسنة     أتفƾ على إجراƇ مسح التوƻƲ واألج     
   لمسح منشƉت األنشطة االقتصادية نفس عينة المنشƉت التي جرى اختيارها

 
 منشأة تم اختيارهـا     ĎĐĎČ تكونت من    ĎČČđالعينة الفعلية لسنة     

 فرد فأكثر يتم اختيارها فـي       ďČكافة المنشƉت التي تستخدم     ) أ(بحيƚ أن   
 فرد  ďČلمنشƉت التي تستخدم أقل من      ا) ب(العينة باحتمالية قدرها واحد و      

يتم اختيارها باحتماليات متفاوتة حسب فرƳ النـشاط االقتـصادي وحجـم            
  .المنشƉت قياساŹ بعدد األفراد المستخدمين 

  
Ď –ƕرعيƻال ǅيǂالعام ƕعين   

مخطط اختيار عينة العاملين من خǚل عينة المنـشƉت تـم علـى               
في المنشƉت التي   ) . أ(طط  أساس حجم المنشأة حسبما هو موưح في المخ       

 فرد جرى اختيار كافة العاملين في حين أن المنـشƉت           ďČتستخدم أقل من    
 فرد فأكثر جرى اختيار عينة عاملين وفقاŹ لمخطط اختيار          ďČالتي تستخدم   

 ǉح أدناưحسبما هو مو.  
 
 

   
2. Survey Sample: 

The Department of Statistics undertakes a regular Survey of 
Economic Activities on a representative sample of establishments 
to collect data on production, intermediate consumption, labour 
input, value added and other characteristics of the establishments 
on an annual basis for national accounting, and economic and 
social purposes. 

 

In order to avoid extra sampling costs and duplication of 
efforts, it has been decided to conduct the 2005 Survey of 
Employment, Wages and Working hours on the same sample of 
establishments selected for the 2005 Establishment Survey of 
Economic Activities.  
 

The sample design was based on a probability scheme 
according to which (a) all establishments with 30 or more persons 
engaged were selected in the sample with probability one; and (b) 
establishments with less than 30 persons engaged were selected 
with varying probabilities by branch of economic activity and size 
of establishment measured in terms of number of persons engaged.  

 

3. Sub-sampling of employees  
     The sampling scheme of employees within sample 
establishments was based on the size of the establishment as shown 
in the diagram 1. In establishments with less than 30 employees, all 
employees were selected, while in establishments with 30 and more 
employees, a sample of employees was drawn based on a particular 
sampling scheme described below.  
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 ƯƯƢم)Č : (مسح التوظف واألجور وساعات العمل ƕميم عينƬت  

  ƣ٢٠٠٥ولƯƽ ƕر 
ƕالعين  Ʊالنو  ƟƔƉƪت  جم المنƇƪالمن  ǅيǂالعام  

ƈ  Č – ٢Ĕعامل    ƕالعين)Č(  Ʋالجمي  
ƒ  Ďثر٠ǀƉƺ عامل   Ʋالجمي   ƕ٢(العين(  

  .عينة منشƉت مماثلة للمسح السنوي لǖنشطة االقتصادية ) = č(العينة 
اختيار عاملين أثنين كحد أقصى لكل طبقة في منشأة العينة ) = Ď(العينة 

أساس ترتيب أسمائهم وفقاŹ لǖحرƻ يتم اختيارهم على 
  .األبجدية 

مدير ، إداري ، أخصائي وفني ، كاتب ، (التصنيƻ الطبقي للعاملين 
) مشرƻ إنتاƜ وتشغيل ، عامل إنتاƜ و ما شابه ، عامل خدمات وƈخرون

 Ƴالنو)ƚير قطريين(الجنسية ) ذكور ، إناƹ ، قطريون. (  
 

ا ، جرى عمـل سـجل       لكل منشأة بالعينة وبغƯ النƲر عن حجمه      
لعدد العاملين وتوƨيعهم ذكور وإناƚ ، قطريون وƹير قطـريين وحـسب            

 فرد أو أكثـر     ďČلكل طبقة ناتجة في المنشƉت التي تستخدم        . نوƳ المهنة   
فƎن عينة ال تتجاوƨ فردين من العاملين تـم اختيارهـا للحـصول علـى               

خـرى  معلومات إưافية تتعلƾ باألجور وساعات العمل والخـصائص األ        
تم العمل بهذا األسلوب لتجنب العملية المكلفة والتي هي عرưه          . بالعاملين  

  .الكبيرةللخطأ والمتمثلة في إعداد قوائم إجمالية للعاملين في المنشƉت 
 

  :توƨيع الطبقات حسب نوƳ المهن حدد سبعة فئات 
č.  مدير. 
Ď.  إداري. 
ď.  أخصائي وفني. 
Đ.  كاتب. 
đ.  وتشغيل Ɯإنتا ƻمشر. 
Ē. وم Ɯا شابه عامل إنتا. 
ē.  خرونƈعامل خدمات و. 

 
 

Diagram 1: Sample Design of Survey of Employment 
Wages and Working hours, Qatar 2005 

 
Sample 

Type 
Size of 
Establishmen
t 

Establishmen
t Workers 

A 1 – 29 
Workers Sample 1 All 

B 30+ Workers All Sample 2 

Sample 1: Identical sample of establishment as Annual Survey of 
Economic Activities. 
Sample 2: Maximum two workers from each strata in sample 
establishment selected on the basis of their alphabetical order of 
their names. 
Stratification: Category of employee (Manager, Administrator, 
Specialist and Technician; Clerk; Production and operation  
supervisor, Production and related worker, Services worker and 
other); Sex (Male, Female): and Nationality (Qatari and Non-Qatari) 

Within each sampled establishment irrespective of size, a 
record was kept of the number of employees, with distinctions by 
male and female, Qatari and non-Qatari, and by type of occupation. 
In each resulting strata, in establishments of 30 or more employees, 
a sample of at most two employees are selected for obtaining 
further information on the wages, hours of work and other 
characteristics of employees. This procedure was adopted to avoid 
the costly and error prone operation of listing of the totality of 
employees in large establishments. 
      
  The stratification by type of occupation distinguished among 
seven categories: 

1- Manager 
2- Administrator 
3- Specialist and Technician 
4- Clerk 
5- Production and operating supervisor 
6- Production and related worker 
7- Service worker and other. 
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قطريون (و) ذكور ، إناƚ  (باưǗافة إلى التوƨيعات الطبقية األخرى      

طبقة يتم مـن خǚلهـا      ) ē × Ď × Ď (ĎĔ، يكون هنالǁ    ) وƹير قطريين 
 فرد  đĒاختيار عينة العاملين في كل منشأة مؤدية إلى عينة عاملين قدرها            

 عدد العاملين بالعينة كـان أقـل        عملياŹ فان . كحد أقصى لكل منشأة كبيرة      
بكثير من هذا الحد األقصى حيƚ أن معƲم المنشƉت لم يكن لديها عـاملين              

  . طبقة ديموƹرافية ومهنية ĎĔفي معƲم تلǁ الـ 
  

  

اختيار عينة العاملين في كل منشأة تم على أساس الترتيب األبجـدي            
Ƈسماǖـ            . ل املين بافتراƯ أنه ال يوجد ارتباط قـائم بـين خـصائص الع

وأسمائهم فان اختيار عاملين اثنين في كل طبقة تم على أسـاس الترتيـب              
وعليه فان الخǚيا التي بها أكثر من عاملين اثنين فان          . األبجدي ألسمائهم   

العاملين الذين لديهم أسماƇ طرفية في بداية ونهاية األبجدية تم إختيارهم في            
  .العينة 
  

لين موưح في الجدول أدناǉ وبـه       حجم العينة الفعلي للمنشƉت والعام    
 .مقارنة مع عدد المنشƉت والعاملين في إطار اختيار العينة 

  
  الƟجم الƻعǂي لعينƕ المنƇƪت والعامǂيČ (ǅ(الجƣول 

  مسح التوظف واألجور وساعات العمل ƣƓولƯƽ ƕر
 

ǅياƓال  ƕار  العينƯǕا  ƕسر العينǀ  
  %Ē,ČĔ٠ďĔ  Č٢  ٢ď٢٠  عدد المنشƉت
  -  ĎĎđĔČē  ٢Ď٠Ďē٢  عدد العاملين

  %٢٥٠Ďē  -  Ē,ď  عينة العاملين الفرعية
 
 

 
Combined with the other two stratifications (Male, Female) 

and (Qatari, Non-Qatari), there were 28 (=7x2x2) strata from 
which to sample employees within each establishment, giving rise 
to a maximum of 56 sample employees per large establishment. In 
practice, the number of sample employees has been considerably 
lower than this maximum figure, as not all establishments had 
employees in each and every of the 28 demographic and 
occupational strata. 

 
The sample selection of employees within each 

establishment was based on the alphabetical order of surnames. 
Assuming that no correlation exists between employee 
characteristics and their name, the selection of the two sample 
employees in each stratum was based on the alphabetical order of 
their surname. Thus, in cells with more than two employees, the 
employees with names at the extreme top and bottom of the 
alphabet were selected in the sample. 

 
The effective sample size of establishments and of the 

employees are shown in tabulation below and compared with the 
number of establishments and employees in the sampling frame. 

 
Table 1. Effective sample size of establishments and employees: 
Qatar Survey of Employment, Wages, and Working hours 
 

 Sample Frame Sampling 
fraction 

Number of establishments  2,420 19,049 12.7% 

Number of employees 230,382 336,918 - 

Sub-sample of employees 25,038 - 7.4% 
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ď -  ǅاƦميم األوƬت  
تصميم وƨن العامل الواحد في العينة إجماالŹ يتكون من عنـصرين             
 ، األول يأخذ في الحسبان اختيار عينة العامل واألخر عينة اختيـار             أثنين

 الـوƨن   المنشأة التي ينتمي أو تنتمي لها ، وعليه بشكل عام فان تـصميم            
  -:يمكن توưيحه على النحو التالي 

Wij  =      ن العاملƨتصميم و(i)     في عينة المنشأة (j)     فـي العينـة 
  .اǗجمالية 
  =    Wj2  * Wij  

 ƚحي:  
Wij  =   نƨالعامل تصميم و(i) في عينة المنشأة (j).   
Wj2  =   ن المنشأةƨتصميم و(j)  تƉفي عينة المنش.  

 عامل فان احتمال اختيـار      ďČمن  بالنسبة للمنشƉت التي تستخدم أقل      
وعليه فان تـصميم الـوƨن    . wi1 = 1العاملين هو واحد لكل العاملين ، 

  .يساوي وƨن المنشأة في العينة 
       Wj2  = Wij  

 عامل أو أكثر فان تصميم الوƨن       ďČبالنسبة للمنشƉت الكبيرة التي تستخدم      
        ǁهو ذل Źن إجماالƨالخاص بالعامـل    يساوي واحد وبالتالي فان تصميم الو 

 :التاليويمكن توưيحه على النحو 
   Wij =   Wi1        =   n/min(2,n) , n > o 

 
  ƚحيn             Ƴهو عدد العاملين في المنشأة في فئة معينة للعاملين في صورة نو 

  .وجنسية ونوƳ مهنة 
  

فقد تم استخدام بيانـات      wj2عند احتساب تصميم األوƨان للمنشƉت      
 تقديرات النسب   .والمختلطسنوي لمنشƉت القطاƳ العام     أخرى من التعداد ال   

جرى استخراجها من منشƉت القطاعين العام والخاص حسب نوƳ النـشاط           
 بعد ذلǁ تم تطبيƾ النسب على تصميم األوƨان للحصول على           .االقتصادي

 : الجدول أدناǉ يوưح النتائج .للمنشƉتاألوƨان النهائية المعدلة 

4-Design weights 
The design weight of an employee in the overall sample is 

composed of two components, one accounting for the sample 
selection of the employee and the other for the sample selection of 
establishment in which he or she belongs. Thus, the overall design 
weight may be expressed as 

 
Wij = Design weight of employee i in sample 

establishment j in the overall sample 
                  = Wi1 * Wj2  

where  
Wi1 = Design weight of employee i in sample establishment j 
 
                Wj2 = Design weight of establishment j in the sample of 
establishments 

 
For small establishments with less than 30 workers, the 

probability of selection of employees is one for all employees, and 
Wi1 = 1. The design weight therefore is equal simply to the weight 
of the establishment in the sample: 

 
 Wij = Wj2 
For large establishments with 30 or more employees, the 

design weight of establishments is one, and therefore the overall 
design weight is that of the employee, which can be expressed as   

 
 Wij = Wi1 

      =  n /min(2,n), n>0,  
Where n is the number of employees in the establishment in 

the particular category of employee, in terms of sex, nationality, 
and type of occupation. 

 
        In the calculation of the design weight of establishments Wj2 
external information was used from the annual census of public and 
mixed sector establishments. Ratio estimates were derived for 
establishments in the public and mixed sector by branch of 
economic activity. The ratios were then applied to the 
corresponding design weights to obtain the final adjusted weights 
of establishments. The results are shown in the table below:  



 X

 
  ت لǂعامǂيƈǅوƦاǅ المنƇƪ) ٢(جƣول 

  ƣولƯƽ ƕر–مسح التوظف واألجور وساعات العمل 
 ǅƦالوwj2  ǎƣاƬتƽǗا Ưاƪالن  Ʀالرم  

  Ƣاƫ  مƢتƯǂ  عام
 C  č č,ēďĔĔČĐ č,ČČČČČČ  تعدين وتحجير
 d č č Ď,ĐĎĔĔĔĎ  صناعة تحويلية

ǉوميا ƨاƹو Ƈكهربا  e č č č,ČČČČČČ 
 f č č č,ĎēēĕĔĕ  تشييد
 g č č Ď,ČĔĕďĕē  تجارة

 h Ď,čĒĒđĒĎ č Ď,čđĐēĎď  مطاعمفنادƾ و
 i č,ďĔđēĕČ č Ď,đĕđĎďĎ  نقل
 j č č č,čČđďčĕ  مالية

 k č č č,ĔēČčĒď  عقارات
 l č č č,ČČČČČČ  إدارة عامة

 m č č č,ĎēčēĕĒ  تعليم
 n č,ČĐĕďĔĔ č Ď,ČĎēēČč  صحة
 o  Ď,ĔēđčđĎ č Ď,ĔēĒďđČ  أخرى

  :  التƾييم -٥
 :عدم االستجابة  •

 .منشƉت  
 .عاملين  

 :العينة خطأ  •
 .إجمالي عدد العاملين القطريين  
 .إجمالي عدد العاملين ƹير القطريين  

 :األخرىمقارنة مع المصادر  •
 .تعداد السكان  •
  المسوحات االقتصادية •

 
Table 2. Establishment weights for employees: 

Qatar Survey of Employment, Wages, and Working hours 
 

Weight (Wj2) 
Economic Activity code 

Public Mixed Private 

Mining & quarrying c 1 1.738804 1.000000 

Manufacturing d 1 1 2.428882 

Electricity, gas, water e 1 1 1.000000 

Construction f 1 1 1.277989 

Trade g 1 1 2.089397 

Hotels, restaurants h 2.166562 1 2.154723 

Transport i 1.385790 1 2.595232 

Finance j 1 1 1.105319 

Real estate k 1 1 1.870163 

Public administration l 1 1 1.000000 

Education m 1 1 1.271796 

Health n 1.049388 1 2.027701 

Other o 2.875152 1 2.876350 

5-  Evaluation   
• Non-response 

 Establishments 
 Employees 

• Sampling errors 
 Total number of Qatari employees 
 Total number of non- Qatari employees 

• Comparison with external sources 
 Population census 
 Economic survey  
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CONCEPTS & DEFINITIONS  المفاهيم والتعاريف 
1- Enumeration Unit:  وحدة العد-١ : 
      
     The enumeration unit is the establishment which is an enterprise or 
part of an enterprise that is situated in a fixed location, performing one or 
more productive activity, one of them is the main activity and the others 
are auxiliary, under one management, keeping regular accounts. 

      
مشروع أو جزء من مشروع له موقع ثابت يقوم بأداء  تعتبر وحدة العد المنشأة وهى     

شطة     ر من األن وع أو أآث سيًا و     ن صادية يكون أحدهما رئي ة   االقت شطة ثانوي اني أن  – الث
  . أو يمكن أن يكون لديها حسابات منتظمة وتحت إدارة واحدة ولديها

2- Salaries, Wages & Cash Benfits:  الرواتب واألجور والمزايا النقدية -٢ : 
      
     Comprises all cash payments due to the employees, before deducting 
their contribution to social security schemes, including taxes and the like, 
payable at regular weekly, monthly or others intervals, including 
piecework payments, special allowances for working away from home or 
in hazardous circumstances. 
  
     Also included here allowances payable regularly such as housing, 
travel allowances as well as salaries payable to employees away from 
work for short period e.g. on holiday or as a result of a temporary halt to 
production. Commissions, gratuities and tips received by the employees 
are also included.   

ل استقطاع         تشمل جميع المدفوعات النقدية      ك قب م وذل ر عمله املين نظي المستحقة للع
ضمان     شمل         مساهماتهم في صناديق ال ا ت ا شابهها ، آم ضرائب وم والتقاعد متضمنة ال

ة التي    دفوعات النقدي ة منتظمة أسبوعية أو شهرية أو         جميع الم رات زمني ى فت دفع عل ت
حسب القطعة والعالوات الخاصة أو في العطل والمناسبات   ا في ذلك المدفوعاتغيرها بم

  . محل السكن أو في ظروف خطرة أو لقاء العمل بعيدًا عن
 

دفع       ي ت ات الت شمل العالق ا ت ال ،  آم سكن أو االنتق ل عالوات ال ة مث صورة منتظم ب
رات      وآذلك األجور التي تدفع للعاملين بهم عن العمل فت اد وتوقف     لتغي ل األعي قصيرة مث

ات التي     اإلنتاج بصورة مؤقتة املون    آما تشمل الحوافز والعموالت واإلآرامي ا الع يتلقاه
  . من المنشأة

3- Benfits in Kind: المزايا العينية -٣  :  
      
     Value of goods and services provided without charges or at reduced 
prices by employers to their employers e.g. meals and drinks, including 
those consumed when traveling on business, housing services and 
accommodation, uniforms, services of vehicles or other durables provided 
for the personal use of employees, goods and services produced as 
outputs from the employers own processes of production such as free 
travel for the employees of airlines, sports, recreation or holiday facilities, 
transportation to and from work, car parking, kindergaten for the children 
of employees, health and educational services for the children of 
employees, fees for working and residence permits. 

      
شأة من           ه المن ا تتحمل ة         هى قيمة م ل تكلف ًا أو مقاب دم مجان سلع والخدمات التي تق ال

سف         رمزية للعاملين لديها مثل وجبات اء ال ستهلك أثن ا التي ت ا فيه شراب بم ام أو ال ر الطع
ا       المتعلق بالعمل وخدمات سيارات وغيره اء الموحدة وخدمات ال اإلسكان والمبيت واألزي
تج       من السلع المعمرة التي سلع والخدمات التي تن املين وال توفر لالستخدام الشخصي للع

ران أو المنتجات         آمخرجات لعمليات ى خطوط الطي سفر المجاني عل ل ال إنتاج المنشأة مث
لك المرافق الرياضية أو مرافق الترويح أو قضاء األجازات ووسائل    وآذ الغذائية للمنشأة
ق ل ومراف صحية  النق ة وال دمات العالجي املين والخ ال الع ضانات ألطف سيارات وح ال
ل رسوم        والتعليمية ألبناء املين مث ة عن الع شاة نياب العاملين والرسوم التي تتحملها المن

  . اإلقامات
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4- Actual Working Houres:  عدد ساعات العمل الفعلية  - ٤: 
     Total actual working hours during normal working periods, including 
time spent by the individual to prepare work place, repairing defects, 
maintaining and cleaning equipment and tools of work, waiting for 
provision of materials needed for work.  

ة            ك الوقت          هى مجموع ساعات العمل الفعلي ا في ذل ادة بم رة العمل المعت خالل فت
دات       الذي يقضيه الفرد في تحضير مكان العمل أو إصالح األعطال أو صيانة وتنظيف مع
  . المواد الالزمة للعمل وأدوات العمل أو في انتظار تواجد

 
The following are not included: 

1. Paid hours at which employee is not working e.g. annual leave,       
holidays or sick leave. 

2. Breaks for taking meals. 
3. Time spent in commuting between home and place of work. 
4. Overtime working hours aside from normal working hours.   

  :وال تشمل 
   الساعات مدفوعة األجر التي ال يعمل الشخص خاللها مثل األجازات والعطالت.   ١

   .واألجازات المرضية 
   .استراحة تناول الوجبات.  ٢
   .الوقت المستغرق في االنتقال من وإلى مكان العمل.  ٣
  .ساعات العمل اإلضافية خارج ساعات العمل المعتادة.  ٤

5- Classifications: التصانيف - ٥  :  
      For the purposes of Employment, Wages & Working Hours Survey 
(June 2005), same classifications used in the Population Census of 
March 2004,  were used. These are: 

و  (العمل    وساعات واألجور  مسح التوظف ألغراض       م ا ) ٢٠٠٥يوني ستخدام نفس   ت
  :وهى على النحو التالي 2004 التصانيف التي جري استخدامها في تعداد مارس

A- Educations: 
International Standard Classification of Education (ISCED), 
issued by the UNESCO, 1997. 
Coding was done at 5 – digits level, while results were shown at 
educational status only. 

   :  التعليم–أ  
ايو  (للتعليم  تم استخدام دليل التصنيف المقنن والمتفق مع التصنيف    ) ١٩٩٦م

يم    نن للتعل دولي المق صادر  (ISCED) ال سكو     وال ة اليون ) ١٩٩٧(عن منظم
شتغلين  ي والتخصص للم ستوى التعليم ز الم ستوى   . لترمي ى م ز عل م الترمي ت

  .فقط شر على أساس الحالة التعليميةخمس حدود ولكن النتائج تن
B- Occupation: 

International Standard Classification of Occupation (ISCO – 88), 
issued by the ILO 1990. 
Coding was done up to the 4 digit level, while results were shown 
at the first level (one digit). 

  : المهنة–ب  
ل التصنيف المهني   تم ا ايو  ) ستخدام دلي ل التصنيف     ) ١٩٩٦م والمتفق مع دلي

ن    اري للمه دولي المعي ز (ISCO-٨٨(ال شتغل    لترمي سية للم ة الرئي المهن
الحد  (مستوى القسم  وأجرى الترميز على مستوى الحد الرابع ولكن النشر على

   .األول
C- Economic activity: 

International Standard Industrial Classifications of all Activities 
(ISIC), rev. (3.1), issued by the UNSD. 
Coding was done up to 4-digit level while results were shown at 
first level (one digit). 

  : النشاط االقتصادي-ج  
وفمبر  (االقتصادي الوطني  تم استخدام دليل تصنيف النشاط بثق  والمن) ٢٠٠٣ن

شأة   لترميز (ISIC) الدولي) ٣٫١(عن التنقيح  النشاط االقتصادي الرئيسي للمن
ا المشتغل ي يعمل به ى  . الت شر عل ائج تن دود ولكن النت ة ح ز من أربع والترمي

  ).الحد األول(مستوى الفصل 
D- Nationalities: 

Standard Country or Area Codes for Statistical use, Issued by 
UNSD. 

   : الجنسيات–د  
سل  تم استخدام دليل الجنسيات م   M المستمد من دليل الجنسيات العالمي مسل رق

   .١٩٨٢نيويورك  (C)  تنقيح٤٩
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ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY 
AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND ECONOMIC ACTIVITY

1 1 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والنشاط 
اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND ECONOMIC ACTIVITY

3 2 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية 
والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND ECONOMIC ACTIVITY

5 3 المشتغالت  اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية 
والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND OCCUPATION

6 4 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والمهنة

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND OCCUPATION

8 5 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية 
والمهنة

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND OCCUPATION

9 6 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية 
والمهنة

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY 
AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND EDUCATIONAL STATUS

10 7 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والحالة 
التعليمية

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND EDUCATIONAL 
STATUS

12 8 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية 
والحالة التعليمية

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND EDUCATIONAL 
STATUS

13 9 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية 
والحالة التعليمية

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR

14 10 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والقطاع

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR
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والقطاع
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ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR

17 12 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية 
والقطاع

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 

18 13 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية 
والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC 
ACTIVITY 

19 14 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC 
ACTIVITY 

20 15 المشتغالت  اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND OCCUPATION 

21 16 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية 
والمهنة

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND 
OCCUPATION 

22 17 المشتغلون  الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والمهنة

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY 
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND OCCUPATION 

23 18 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والمهنة

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 

24 19 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية 
والحالة التعليمية

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND 
EDUCATIONAL STATUS 

25 20 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والحالة التعليمية

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND 
EDUCATIONAL STATUS 

26 21 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والحالة التعليمية

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND SECTOR hild Order (Non-
Qataris)

27 22 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية 
والقطاع

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND SECTOR 

29 23 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND SECTOR 

30 24 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع
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ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 

31 25 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية 
والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC 
ACTIVITY 

33 26 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC 
ACTIVITY 

35 27 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع والنشاط اإلقتصادى

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 

37 28 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية 
والقطاع والمهنة

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND 
OCCUPATION 

38 29 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع والمهنة

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND 
EDUCATIONAL STATUS 

39 30 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع والمهنة

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY MONTHLY 
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 

40 31 المشتغلون فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية 
والقطاع والحالة التعليمية

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND 
EDUCATIONAL STATUS 

41 32 المشتغلون الذآور فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع والحالة التعليمية

ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND 
EDUCATIONAL STATUS 

42 33 المشتغالت اإلناث فى المنشآت (١٥ سنة فأآثر) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل 
الشهرية والقطاع والحالة التعليمية

THE ATTACHMENTS (QUESTIONNAIRE SURVEY) 43 المرفقات (استمارة البحث)
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ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES (15 YEARS AND ABOVE)
BY MONTHLY AVERAGE WAGE AND MENTS-IN-KIND

2 1 المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية

ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY 
MONTHLY AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SEX

4 2 المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والنوع

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 
AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND OCCUPATION

7 3 المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والمهنة

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 
AVERAGE GROSS PAYMENT, SEX AND EDUCATIONAL STATUS

11 4 المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط إجمالي األجر الشهرى والنوع والحالة 
التعليمية

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 
AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR

15 5 المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والقطاع

ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 
WORKING HOURS AND SECTOR

28 6 المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب ساعات العمل الشهرية والقطاع

Contents                                                      المحتويات



Table No. (01) Value (QR) جدول رقم (١) القيمة بالريال القطري

ISIC 
Code Economic Activity         

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

النشاط اإلقتصادى رمز 
النشاط

c MINING AND QUARRYING 8801 749 8052 6557 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 3394 487 2907 2470 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND WATER SUPPLY 8394 120 8274 5425 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه e

f CONSTRUCTION 3985 583 3402 3038 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL TRADE, 
REPAIR OF MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND PERSONAL AND 
HOUSEHOLDS GOODS

2946 341 2605 2345
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات ذات 
المحرآات والدراجات النارية والسلع الشخصية 

واألسرية
g

h HOTELS AND RESTAURANTS 2453 388 2065 1805 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATIONS 4969 472 4497 3587 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL INTERMEDIATION 7912 594 7318 5492 الوساطة المالية j

k REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES 4926 566 4361 3818 األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال k

m EDUCATION 3252 282 2970 2737 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL WORK 6366 721 5645 5001 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICES 2650 220 2431 2234 أنشطة الخدمة المجتمعية واإلجتماعية 

والشخصية األخرى o

3796 446 3351 2903Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY AVERAGE WAGE, 

PAYMENTS-IN-KIND AND ECONOMIC ACTIVITY
June 2005 يونيو



Graph No. (1) شكل رقم
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Table No. (02) Value (QR) جدول رقم (٢) القيمة بالريال القطري

ISIC 
Code Economic Activity         

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

النشاط اإلقتصادى رمز 
النشاط

c MINING AND QUARRYING 8978 864 8114 6593 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 3343 487 2856 2436 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND WATER SUPPLY 8844 155 8689 5641 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه e

f CONSTRUCTION 3987 587 3400 3037 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL TRADE, 
REPAIR OF MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND PERSONAL AND 
HOUSEHOLDS GOODS

2915 342 2573 2319
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات ذات 
المحرآات والدراجات النارية والسلع الشخصية 

واألسرية
g

h HOTELS AND RESTAURANTS 2338 346 1993 1755 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATIONS 4943 492 4452 3565 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL INTERMEDIATION 8374 700 7674 5682 الوساطة المالية j

k REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES 5002 586 4417 3867 األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال k

m EDUCATION 3622 434 3188 2825 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL WORK 7085 741 6344 5549 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICES 2647 237 2410 2246 أنشطة الخدمة المجتمعية واإلجتماعية 

والشخصية األخرى o

3786 466 3320 2871Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND ECONOMIC ACTIVITY
June 2005 يونيو



Graph No. (2) شكل رقم
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Table No. (03) Value (QR) جدول رقم (٣) القيمة بالريال القطري

ISIC 
Code Economic Activity         

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

النشاط اإلقتصادى رمز 
النشاط

c MINING AND QUARRYING 7896 158 7738 6374 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 5384 481 4904 3812 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND WATER SUPPLY 6847 0 6847 4682 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه e

f CONSTRUCTION 3912 407 3505 3070 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL TRADE, 
REPAIR OF MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND PERSONAL AND 
HOUSEHOLDS GOODS

3470 321 3149 2793
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات ذات 
المحرآات والدراجات النارية والسلع الشخصية 

واألسرية
g

h HOTELS AND RESTAURANTS 3348 720 2628 2195 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATIONS 5149 338 4811 3744 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL INTERMEDIATION 6502 271 6231 4912 الوساطة المالية j

k REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS 
ACTIVITIES 4274 396 3878 3391 األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال k

m EDUCATION 3049 198 2851 2689 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL WORK 5167 687 4479 4085 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICES 2666 149 2517 2182 أنشطة الخدمة المجتمعية واإلجتماعية 

والشخصية األخرى o

3869 298 3571 3127Total المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND ECONOMIC ACTIVITY
June 2005 يونيو



Table No. (04) Value (QR) جدول رقم (٤) القيمة بالريال القطري

Occ. 
Code Occupation

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

المهنــــــــــــة رمز 
المهنة

1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS 12268 1691 10576 9128 المشرعون وموظفو االدارة العليا والمديرون 1

2 PROFESSIONALS 5888 626 5262 4503 االختصاصيون 2

3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 4572 468 4105 3420 الفنيون واالختصاصيون المساعدون 3

4 CLERKS 3018 295 2724 2315 الكتبة 4

5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET 
SALES WORKERS 1937 219 1717 1528 العاملون في الخدمات والباعة في المحالت التجارية 

واألسواق
5

7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 1795 206 1590 1447 العاملون في الحرف وما اليها من المهن 7

8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS 1475 160 1315 1180 مشغلو االالت والمعدات ومجمعوها 8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 1076 128 949 865 المهن العادية 9

3796 446 3351 2903Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والمهنة 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND OCCUPATION
June 2005 يونيو



Graph No. (3) شكل رقم
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Table No. (05) Value (QR) جدول رقم (٥) القيمة بالريال القطري

Occ. 
Code Occupation

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

المهنــــــــــــة رمز 
المهنة

1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS 12414 1721 10693 9206 المشرعون وموظفو االدارة العليا والمديرون 1

2 PROFESSIONALS 6593 774 5819 4906 االختصاصيون 2

3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 4587 502 4085 3402 الفنيون واالختصاصيون المساعدون 3

4 CLERKS 2948 316 2632 2244 الكتبة 4

5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET 
SALES WORKERS 1891 221 1669 1499 العاملون في الخدمات والباعة في المحالت التجارية 

واألسواق
5

7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 1795 206 1589 1447 العاملون في الحرف وما اليها من المهن 7

8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS 1475 160 1315 1180 مشغلو االالت والمعدات ومجمعوها 8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 1071 130 941 862 المهن العادية 9

3786 466 3320 2871Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والمهنة
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND OCCUPATION
June 2005 يونيو



Table No. (06) Value (QR) جدول رقم (٦) القيمة بالريال القطري

Occ. 
Code Occupation

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

المهنــــــــــــة رمز 
المهنة

1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS 9928 1210 8718 7878 المشرعون وموظفو االدارة العليا والمديرون 1

2 PROFESSIONALS 4301 294 4007 3596 االختصاصيون 2

3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 4506 311 4196 3502 الفنيون واالختصاصيون المساعدون 3

4 CLERKS 3259 221 3038 2562 الكتبة 4

5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET 
SALES WORKERS 2224 209 2015 1711 العاملون في الخدمات والباعة في المحالت التجارية 

واألسواق
5

7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 1967 0 1967 1967 العاملون في الحرف وما اليها من المهن 7

8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS 2350 500 1850 1350 مشغلو االالت والمعدات ومجمعوها 8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 1176 87 1089 931 المهن العادية 9

3869 298 3571 3127Total المجموع

المشتغالت  اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والمهنة
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND OCCUPATION
June 2005 يونيو



Table No. (07) Value (QR) جدول رقم (٧) القيمة بالريال القطري

Edu 
Code Education Status

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

الحالة التعليمية رمز 
التعليم

0 Illiterate 1136 114 1022 938 أمى 0

1 Read & Write 1335 150 1185 1109 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 1504 188 1316 1128 ابتدائي 2

3 Preparatory 1890 222 1667 1492 إعدادى 3

4 Secondary 2865 301 2565 2208 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 3550 375 3174 2757 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 7441 914 6527 5586 جامعى فما فوق 6

3796 446 3351 2903Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND EDUCATIONAL STATUS
June 2005 يونيو



Graph No.(4) شكل رقم
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المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط إجمالي األجر الشهرى والنوع والحالة التعليمية 
 ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY

AVERAGE GROSS PAYMENT, SEX AND EDUCATIONAL STATUS
June 2005 يونيو

M ذآور F إناث



Table No. (08) Value (QR) جدول رقم (٨) القيمة بالريال القطري

Edu 
Code Education Status

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

الحالة التعليمية رمز 
التعليم

0 Illiterate 1134 114 1020 937 أمى 0

1 Read & Write 1328 150 1179 1107 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 1511 192 1320 1129 ابتدائي 2

3 Preparatory 1866 222 1644 1485 إعدادى 3

4 Secondary 2880 324 2556 2205 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 3731 436 3295 2833 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 8067 1042 7025 5981 جامعى فما فوق 6

3786 466 3320 2871Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND EDUCATIONAL STATUS
June 2005 يونيو



Table No. (09) Value (QR) جدول رقم (٩) القيمة بالريال القطري

Edu 
Code Education Status

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

الحالة التعليمية رمز 
التعليم

0 Illiterate 1239 127 1112 995 أمى 0

1 Read & Write 1602 183 1419 1191 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 1241 46 1195 1074 ابتدائي 2

3 Preparatory 2431 223 2209 1658 إعدادى 3

4 Secondary 2782 173 2609 2225 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 2861 147 2715 2465 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 5009 416 4593 4055 جامعى فما فوق 6

3869 298 3571 3127Total المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND EDUCATIONAL STATUS
June 2005 يونيو



Table No. (10) Value (QR) جدول رقم (١٠) القيمة بالريال القطري

Sec. 
Code Sector

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

القطاع رمز 
القطاع

1 Private 3558 425 3133 2772 خاص 1

2 Public 9139 1067 8071 6084 عام 2

3 Mixed 11152 958 10194 6773 مختلط 3

3796 446 3351 2903Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والقطاع 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR
June 2005 يونيو



Graph No. (5) شكل رقم
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Monthly Average Basic Cash

Payment

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والقطاع
 ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR
June 2005 يونيو
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Table No. (11) Value (QR) جدول رقم (١١) القيمة بالريال القطري

Sec. 
Code Sector

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

القطاع رمز 
القطاع

1 Private 3556 446 3110 2748 خاص 1

2 Public 9911 1123 8788 6445 عام 2

3 Mixed 12346 1163 11183 7259 مختلط 3

3786 466 3320 2871Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والقطاع 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR
June 2005 يونيو



Table No. (12) Value (QR) جدول رقم (١٢) القيمة بالريال القطري

Sec. 
Code Sector

متوسط اجمالي االجر 
الشهري

 Monthly Average Gross
Payment

متوسط قيمة المزايا 
العينية

 Average value of
payments-in-kind

متوسط االجر النقدي 
اإلجمالى الشهري

 Monthly Average
Gross Cash Payment

متوسط االجر النقدي 
األساسى الشهري

 Monthly Average
Basic Cash Payment

القطاع رمز 
القطاع

1 Private 3578 271 3307 2951 خاص 1

2 Public 7478 948 6530 5309 عام 2

3 Mixed 7257 289 6968 5189 مختلط 3

3869 298 3571 3127Total المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى والمزايا العينية والقطاع 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY

AVERAGE WAGE, PAYMENTS-IN-KIND AND SECTOR
June 2005 يونيو



Table No. (13) Value (QR) جدول رقم (١٣) القيمة بالريال القطري

ISIC 
Code Economic Activity         

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
النشاط اإلقتصادى رمز 

النشاط

c MINING AND QUARRYING 200 8801 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 209 3394 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND WATER 
SUPPLY 202 8394 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه e

f CONSTRUCTION 211 3985 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL TRADE, 
REPAIR OF MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND PERSONAL 
AND HOUSEHOLDS GOODS

217 2946
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات ذات 
المحرآات والدراجات النارية والسلع الشخصية 

واألسرية
g

h HOTELS AND RESTAURANTS 232 2453 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATIONS 208 4969 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL INTERMEDIATION 180 7912 الوساطة المالية j

k REAL ESTATE, RENTING AND 
BUSINESS ACTIVITIES 208 4926 األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال k

m EDUCATION 170 3252 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL WORK 195 6366 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICES 220 2650 أنشطة الخدمة المجتمعية واإلجتماعية 

والشخصية األخرى o

208 3796Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 

June 2005 يونيو



Table No. (14) Value (QR) جدول رقم (١٤) القيمة بالريال القطري

ISIC 
Code Economic Activity         

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
النشاط اإلقتصادى رمز 

النشاط

c MINING AND QUARRYING 203 8978 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 209 3343 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND WATER 
SUPPLY 200 8844 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه e

f CONSTRUCTION 211 3987 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL TRADE, 
REPAIR OF MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND PERSONAL 
AND HOUSEHOLDS GOODS

217 2915
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات ذات 
المحرآات والدراجات النارية والسلع الشخصية 

واألسرية
g

h HOTELS AND RESTAURANTS 234 2338 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATIONS 209 4943 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL INTERMEDIATION 183 8374 الوساطة المالية j

k REAL ESTATE, RENTING AND 
BUSINESS ACTIVITIES 208 5002 األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال k

m EDUCATION 180 3622 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL WORK 198 7085 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICES 223 2647 أنشطة الخدمة المجتمعية واإلجتماعية 

والشخصية األخرى o

212 3786Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 
June 2005 يونيو



Table No. (15) Value (QR) جدول رقم (١٥) القيمة بالريال القطري

ISIC 
Code Economic Activity         

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
النشاط اإلقتصادى رمز 

النشاط

c MINING AND QUARRYING 185 7896 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 189 5384 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND WATER 
SUPPLY 207 6847 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه e

f CONSTRUCTION 207 3912 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL TRADE, 
REPAIR OF MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND PERSONAL 
AND HOUSEHOLDS GOODS

204 3470
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المرآبات ذات 
المحرآات والدراجات النارية والسلع الشخصية 

واألسرية
g

h HOTELS AND RESTAURANTS 215 3348 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE AND 
COMMUNICATIONS 202 5149 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL INTERMEDIATION 168 6502 الوساطة المالية j

k REAL ESTATE, RENTING AND 
BUSINESS ACTIVITIES 201 4274 األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال k

m EDUCATION 164 3049 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL WORK 190 5167 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND 
PERSONAL SERVICES 208 2666 أنشطة الخدمة المجتمعية واإلجتماعية 

والشخصية األخرى o

183 3869Total المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 
June 2005 يونيو



Table No. (16) Value (QR) جدول رقم (١٦) القيمة بالريال القطري

Occ. 
Code Occupation

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
المهنــــــــــــة رمز 

المهنة

1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS 203 12268 المشرعون وموظفو االدارة العليا والمديرون 1

2 PROFESSIONALS 192 5888 االختصاصيون 2

3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 204 4572 الفنيون واالختصاصيون المساعدون 3

4 CLERKS 205 3018 الكتبة 4

5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS 226 1937 العاملون في الخدمات والباعة في المحالت 

التجارية واألسواق
5

7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 213 1795 العاملون في الحرف وما اليها من المهن 7

8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS 211 1475 مشغلو االالت والمعدات ومجمعوها 8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 212 1076 المهن العادية 9

208 3796Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والمهنة 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND OCCUPATION 
June 2005 يونيو



Table No. (17) Value (QR) جدول رقم (١٧) القيمة بالريال القطري

Occ. 
Code Occupation

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
المهنــــــــــــة رمز 

المهنة

1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS 205 12414 المشرعون وموظفو االدارة العليا والمديرون 1

2 PROFESSIONALS 202 6593 االختصاصيون 2

3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 206 4587 الفنيون واالختصاصيون المساعدون 3

4 CLERKS 209 2948 الكتبة 4

5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS 230 1891 العاملون في الخدمات والباعة في المحالت 

التجارية واألسواق
5

7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 213 1795 العاملون في الحرف وما اليها من المهن 7

8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS 211 1475 مشغلو االالت والمعدات ومجمعوها 8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 214 1071 المهن العادية 9

212 3786Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والمهنة 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND OCCUPATION 
June 2005 يونيو



Table No. (18) Value (QR) جدول رقم (١٨) القيمة بالريال القطري

Occ. 
Code Occupation

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
المهنــــــــــــة رمز 

المهنة

1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS 180 9928 المشرعون وموظفو االدارة العليا والمديرون 1

2 PROFESSIONALS 169 4301 االختصاصيون 2

3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS 196 4506 الفنيون واالختصاصيون المساعدون 3

4 CLERKS 193 3259 الكتبة 4

5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS 202 2224 العاملون في الخدمات والباعة في المحالت 

التجارية واألسواق
5

7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 171 1967 العاملون في الحرف وما اليها من المهن 7

8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS 143 2350 مشغلو االالت والمعدات ومجمعوها 8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 177 1176 المهن العادية 9

183 3869Total المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والمهنة 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND OCCUPATION 
June 2005 يونيو



Table No. (19) Value (QR) جدول رقم (١٩) القيمة بالريال القطري

Edu 
Code Education Status

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
الحالة التعليمية رمز 

التعليم

0 Illiterate 215 1136 أمى 0

1 Read & Write 217 1335 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 219 1504 ابتدائي 2

3 Preparatory 218 1890 إعدادى 3

4 Secondary 208 2865 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 201 3550 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 199 7441 جامعى فما فوق 6

208 3796Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو



Table No. (20) Value (QR) جدول رقم (٢٠) القيمة بالريال القطري

Edu 
Code Education Status

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
الحالة التعليمية رمز 

التعليم

0 Illiterate 216 1134 أمى 0

1 Read & Write 217 1328 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 220 1511 ابتدائي 2

3 Preparatory 219 1866 إعدادى 3

4 Secondary 211 2880 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 207 3731 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 204 8067 جامعى فما فوق 6

212 3786Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو



Table No. (21) Value (QR) جدول رقم (٢١) القيمة بالريال القطري

Edu 
Code Education Status

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
الحالة التعليمية رمز 

التعليم

0 Illiterate 160 1239 أمى 0

1 Read & Write 191 1602 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 184 1241 ابتدائي 2

3 Preparatory 194 2431 إعدادى 3

4 Secondary 190 2782 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 181 2861 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 178 5009 جامعى فما فوق 6

183 3869Total المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو



Table No. (22) Value (QR) جدول رقم (٢٢) القيمة بالريال القطري

Sec. 
Code Sector

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
القطاع رمز 

القطاع

1 Private 209 3558 خاص 1

2 Public 183 9139 عام 2

3 Mixed 185 11152 مختلط 3

208 3796

خاص
Private
عام

Public
مختلط

Mixed

Total المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND SECTOR 
June 2005 يونيو



Graph No.(6) شكل رقم

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب ساعات العمل الشهرية والقطاع
 ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY

WORKING HOURS AND SECTOR
June 2005 يونيو
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Table No. (23) Value (QR) جدول رقم (٢٣) القيمة بالريال القطري

Sec. 
Code Sector

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
القطاع رمز 

القطاع

1 Private 212 3556 خاص 1

2 Public 185 9911 عام 2

3 Mixed 187 12346 مختلط 3

212 3786Total المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND SECTOR 
June 2005 يونيو



Table No. (24) Value (QR) جدول رقم (٢٤) القيمة بالريال القطري

Sec. 
Code Sector

متوسط ساعات العمل الشهرية
 Monthly Average Working

Hours

متوسط اجمالي االجر الشهري
 Monthly Average Gross

Payment
القطاع رمز 

القطاع

1 Private 183 3578 خاص 1

2 Public 179 7478 عام 2

3 Mixed 179 7257 مختلط 3

183 3869Total المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND SECTOR 
June 2005 يونيو



Table No. (25) Value (QR) جدول رقم (٢٥) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

c MINING AND QUARRYING 200 8052 206 11624 176 9624 202 7432 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 209 2907 185 9042 201 3961 210 2491 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND 
WATER SUPPLY 202 8274 207 12282 206 9665 193 3341 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

والمياه e

f CONSTRUCTION 211 3402 0 0 0 0 211 3402 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL 
TRADE, REPAIR OF 
MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND 
PERSONAL AND 
HOUSEHOLDS GOODS

217 2605 0 0 0 0 217 2605

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
المرآبات ذات المحرآات 

والدراجات النارية والسلع 
الشخصية واألسرية

g

h HOTELS AND 
RESTAURANTS 232 2065 0 0 208 4145 234 1933 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE 
AND COMMUNICATIONS 208 4497 179 11225 196 11055 212 3322 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL 
INTERMEDIATION 180 7318 155 12480 138 11182 184 6750 الوساطة المالية j

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 

June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

   النشاط اإلقتصادى

رمز 
النشاط

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Economic Activity         

ISIC 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours



Table No. (25) Value (QR) جدول رقم (٢٥) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY
AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 

June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

   النشاط اإلقتصادى

رمز 
النشاط

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Economic Activity         

ISIC 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours

k
REAL ESTATE, RENTING 
AND BUSINESS 
ACTIVITIES

208 4361 0 0 0 0 208 4361 األنشطة العقارية واإليجارية 
وخدمات األعمال k

m EDUCATION 170 2970 200 1600 0 0 170 2972 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL 
WORK 195 5645 0 0 158 8681 202 5085 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o
OTHER COMMUNITY, 
SOCIAL AND PERSONAL 
SERVICES

220 2431 0 0 198 2641 221 2421 أنشطة الخدمة المجتمعية 
واإلجتماعية والشخصية األخرى o

208 3351 185 10194 183 8071 209 3133Total المجموع



Table No. (26) Value (QR) جدول رقم (٢٦) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

c MINING AND QUARRYING 203 8114 206 12645 176 10577 205 7370 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 209 2856 186 9666 201 3961 210 2466 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND 
WATER SUPPLY 200 8689 205 14392 205 10108 192 3408 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

والمياه e

f CONSTRUCTION 211 3400 0 0 0 0 211 3400 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL 
TRADE, REPAIR OF 
MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND 
PERSONAL AND 
HOUSEHOLDS GOODS

217 2573 0 0 0 0 217 2573

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
المرآبات ذات المحرآات 

والدراجات النارية والسلع 
الشخصية واألسرية

g

h HOTELS AND 
RESTAURANTS 234 1993 0 0 208 4468 236 1868 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE 
AND COMMUNICATIONS 209 4452 180 13168 194 12239 212 3332 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL 
INTERMEDIATION 183 7674 159 14887 143 13038 187 7036 الوساطة المالية j

                                           
Sector

   Economic Activity         

ISIC 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

   النشاط اإلقتصادى

رمز 
النشاط

عام
Public

مختلط
Mixed مجموع

متوسط 
ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours



Table No. (26) Value (QR) جدول رقم (٢٦) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

                                           
Sector

   Economic Activity         

ISIC 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

   النشاط اإلقتصادى

رمز 
النشاط

عام
Public

مختلط
Mixed مجموع

متوسط 
ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours

k
REAL ESTATE, RENTING 
AND BUSINESS 
ACTIVITIES

208 4417 0 0 0 0 208 4417 األنشطة العقارية واإليجارية 
وخدمات األعمال k

m EDUCATION 180 3188 0 0 0 0 180 3188 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL 
WORK 198 6344 0 0 159 10222 203 5812 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o
OTHER COMMUNITY, 
SOCIAL AND PERSONAL 
SERVICES

223 2410 0 0 196 2664 224 2398 أنشطة الخدمة المجتمعية 
واإلجتماعية والشخصية األخرى o

212 3320 187 11183 185 8788 212 3110Total المجموع



Table No. (27) Value (QR) جدول رقم (٢٧) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

c MINING AND QUARRYING 185 7738 208 7032 176 7897 184 7811 التعدين وإستغالل المحاجر c

d MANUFACTURING 189 4904 179 5936 0 0 196 4138 الصناعات التحويلية d

e ELECTRICITY, GAS, AND 
WATER SUPPLY 207 6847 212 7007 208 8375 195 2922 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 

والمياه e

f CONSTRUCTION 207 3505 0 0 0 0 207 3505 اإلنشاءات f

g

WHOLESALE AND RETAIL 
TRADE, REPAIR OF 
MOTOR VEHICLES, 
MOTORCYCLES AND 
PERSONAL AND 
HOUSEHOLDS GOODS

204 3149 0 0 0 0 204 3149

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
المرآبات ذات المحرآات 

والدراجات النارية والسلع 
الشخصية واألسرية

g

h HOTELS AND 
RESTAURANTS 215 2628 0 0 208 3330 216 2505 الفنادق والمطاعم h

i TRANSPORT, STORAGE 
AND COMMUNICATIONS 202 4811 177 7007 200 8477 212 3229 النقل والتخزين واإلتصاالت i

j FINANCIAL 
INTERMEDIATION 168 6231 152 10072 125 6147 174 5800 الوساطة المالية j

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

   النشاط اإلقتصادى

رمز 
النشاط

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Economic Activity         

ISIC 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours



Table No. (27) Value (QR) جدول رقم (٢٧) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والنشاط اإلقتصادى 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND ECONOMIC ACTIVITY 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

   النشاط اإلقتصادى

رمز 
النشاط

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Economic Activity         

ISIC 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours

k
REAL ESTATE, RENTING 
AND BUSINESS 
ACTIVITIES

201 3878 0 0 0 0 201 3878 األنشطة العقارية واإليجارية 
وخدمات األعمال k

m EDUCATION 164 2851 200 1600 0 0 164 2853 التعليم m

n HEALTH AND SOCIAL 
WORK 190 4479 0 0 157 7234 199 3728 الصحة والعمل اإلجتماعي n

o
OTHER COMMUNITY, 
SOCIAL AND PERSONAL 
SERVICES

208 2517 0 0 208 2557 208 2515 أنشطة الخدمة المجتمعية 
واإلجتماعية والشخصية األخرى o

183 3571 179 6968 179 6530 183 3307 Totalالمجموع



Table No. (28) Value (QR) جدول رقم (٢٨) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

1 LEGISLATORS, SENIOR 
OFFICIALS AND MANAGERS 203 10576 185 23981 184 18896 204 10051 المشرعون وموظفو االدارة 

العليا والمديرون
1

2 PROFESSIONALS 192 5262 179 12155 177 12349 193 4902 االختصاصيون 2

3
TECHNICIANS AND 
ASSOCIATE 
PROFESSIONALS

204 4105 188 9382 185 8105 206 3617 الفنيون واالختصاصيون 
المساعدون

3

4 CLERKS 205 2724 181 5992 182 4518 207 2570 الكتبة 4

5
SERVICE WORKERS AND 
SHOP AND MARKET SALES 
WORKERS

226 1717 188 8862 196 3483 227 1668 العاملون في الخدمات والباعة 
في المحالت التجارية واألسواق

5

7 CRAFT AND RELATED 
TRADES WORKERS 213 1590 194 6792 189 4105 213 1530 العاملون في الحرف وما اليها 

من المهن
7

8
PLANT AND MACHINE 
OPERATORS AND 
ASSEMBLERS

211 1315 190 4723 176 4143 212 1244 مشغلو االالت والمعدات 
ومجمعوها

8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 212 949 192 1778 178 2145 212 930 المهن العادية 9

208 3351 185 10194 183 8071 209 3133 المجموع

المشتغلون في المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والمهنة 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

 المهنـة

رمز 
المهنة

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Occupation

Occ.
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

Total

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours



Table No. (29) Value (QR) جدول رقم (٢٩) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

1 LEGISLATORS, SENIOR 
OFFICIALS AND MANAGERS 205 10693 185 24450 182 18599 206 10173 المشرعون وموظفو االدارة 

العليا والمديرون
1

2 PROFESSIONALS 202 5819 181 13702 179 14602 203 5429 االختصاصيون 2

3
TECHNICIANS AND 
ASSOCIATE 
PROFESSIONALS

206 4085 186 10465 189 9025 207 3595 الفنيون واالختصاصيون 
المساعدون

3

4 CLERKS 209 2632 184 6766 188 4497 210 2502 الكتبة 4

5
SERVICE WORKERS AND 
SHOP AND MARKET SALES 
WORKERS

230 1669 192 8116 193 3972 230 1622 العاملون في الخدمات والباعة 
في المحالت التجارية واألسواق

5

7 CRAFT AND RELATED 
TRADES WORKERS 213 1589 194 6792 189 4105 213 1530 العاملون في الحرف وما اليها 

من المهن
7

8
PLANT AND MACHINE 
OPERATORS AND 
ASSEMBLERS

211 1315 190 4723 178 4280 212 1244 مشغلو االالت والمعدات 
ومجمعوها

8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 214 941 193 1837 180 1961 214 924 المهن العادية 9

212 3320 187 11183 185 8788 212 3110

Occ.
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

Total

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours

المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والمهنة 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND OCCUPATION 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

 المهنـة

رمز 
المهنة

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Occupation



Table No. (30) Value (QR) جدول رقم (٣٠) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

1 LEGISLATORS, SENIOR 
OFFICIALS AND MANAGERS 180 8718 182 16132 195 21155 179 8085 المشرعون وموظفو االدارة 

العليا والمديرون
1

2 PROFESSIONALS 169 4007 173 8684 175 9365 169 3702 االختصاصيون 2

3
TECHNICIANS AND 
ASSOCIATE 
PROFESSIONALS

196 4196 190 7255 173 5422 198 3729 الفنيون واالختصاصيون 
المساعدون

3

4 CLERKS 193 3038 177 4848 177 4538 195 2827 الكتبة 4

5
SERVICE WORKERS AND 
SHOP AND MARKET SALES 
WORKERS

202 2015 176 11100 204 2206 202 1961 العاملون في الخدمات والباعة 
في المحالت التجارية واألسواق

5

7 CRAFT AND RELATED 
TRADES WORKERS 171 1967 0 0 0 0 171 1967 العاملون في الحرف وما اليها 

من المهن
7

8
PLANT AND MACHINE 
OPERATORS AND 
ASSEMBLERS

143 1850 0 0 154 2500 132 1200 مشغلو االالت والمعدات 
ومجمعوها

8

9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 177 1089 184 1172 154 4075 177 1053 المهن العادية 9

183 3571 179 6968 179 6530 183 3307 المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والمهنة 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

 المهنـة

رمز 
المهنة

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Occupation

Occ.
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

Total

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours



Table No. (31) Value (QR) جدول رقم (٣١) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

0 Illiterate 215 1022 204 2739 169 4143 215 962 أمى 0

1 Read & Write 217 1185 175 2507 180 1683 217 1180 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 219 1316 196 3823 195 6932 220 1156 ابتدائي 2

3 Preparatory 218 1667 188 6109 184 5688 218 1590 إعدادى 3

4 Secondary 208 2565 185 6553 184 4060 209 2441 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 201 3174 186 7158 194 4702 202 3007 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 199 6527 183 14533 181 12264 200 6121 جامعى فما فوق 6

208 3351 185 10194 183 8071 209 3133

Edu 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

Total

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours

المجموع

المشتغلون فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY

 AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

  الحالة التعليمية

رمز 
التعليم

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Education status         



Table No. (32) Value (QR) جدول رقم (٣٢) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

0 Illiterate 216 1020 204 2739 174 4095 217 966 أمى 0

1 Read & Write 217 1179 177 2640 182 1581 218 1174 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 220 1320 194 4136 194 6946 221 1160 ابتدائي 2

3 Preparatory 219 1644 188 6109 175 6105 219 1576 إعدادى 3

4 Secondary 211 2556 187 6974 188 3944 212 2447 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 207 3295 190 7623 197 5614 207 3111 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 204 7025 184 16740 181 13680 205 6589 جامعى فما فوق 6

212 3320 187 11183 185 8788 212 3110 المجموع

المشتغلون الذآور فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` MALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

  الحالة التعليمية

رمز 
التعليم

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Education status         

Edu 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

Total

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours



Table No. (33) Value (QR) جدول رقم (٣٣) القيمة بالريال القطري

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

 متوسط ساعات
العمل الشهرية
Monthly 

ave. 
working 

hours

 متوسط االجر
 النقدي االجمالي

 الشهري
Monthly 

Average of 
Gross Cash 

Payment

0 Illiterate 160 1112 0 0 154 4317 160 756 أمى 0

1 Read & Write 191 1419 159 1645 154 3200 192 1403 يقرأ ويكتب 1

2 Primary 184 1195 208 700 208 6750 181 978 ابتدائي 2

3 Preparatory 194 2209 0 0 192 5354 194 1933 إعدادى 3

4 Secondary 190 2609 179 5462 176 4257 191 2405 ثانوي 4

5 P.U.Diploma 181 2715 172 5607 188 3062 180 2597 دبلوم أقل من الجامعة 5

6 University And Above 178 4593 180 8373 179 9231 178 4250 جامعى فما فوق 6

183 3571 179 6968 179 6530 183 3307

Edu 
Code

مجموع 
متوسط النقدي 

االجمالي 
الشهري
 Total

 Monthly
 Average of
 Gross Cash

Payment

Total

مجموع 
متوسط 

ساعات العمل 
الشهرية
 Total

 Monthly
 Average
 Working

Hours

المجموع

المشتغالت اإلناث فى المنشآت ( ١٥ سنة فأآثر ) حسب متوسط األجر الشهرى وساعات العمل الشهرية والقطاع والحالة التعليمية 
ESTABLISHMENTS` FEMALE EMPLOYEES ( 15 YEARS AND ABOVE ) BY MONTHLY 

AVERAGE WAGE, MONTHLY WORKING HOURS AND EDUCATIONAL STATUS 
June 2005 يونيو

خاص
Private

                              القطاع

  الحالة التعليمية

رمز 
التعليم

عام
Public

مختلط
Mixed

                                           
Sector

   Education status         



املرفقات
(استمارات البحث)

THE ATTACHMENTS 
(QUESTIONNAIRE SURVEY)



رقم االستمارة بالمنطقةمن
إجمالي عدد االستمارات بالمنطقةإلى

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسم البلدية :

إلــىمــن--------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسم المنشأة :

أسم رئيس المجموعة :رقم المجال :أسم الباحث :

: :جهة العمل جهة العمل

: :هاتف العمل هاتف العمل

:جوال : جوال

: :التوقيع التوقيع

: :أسم المفتش هاتف المفتش

Questionnaire of Employment, Wages & Working Hours Survey
June 2005 يونيو

استمارة مسح التوظف واألجور وساعات العمل

عدد الصفحات رقم المنشأة في إطار العينة
المستوفاة

أرقام المنشآت بمجال الباحث 

رقم األستمارة بالمنشأة رقم المنطقةرقم البلدية

ص

جملس التخطيط - األمانة العامة
إدارة اإلحصاء

Data are Confidential by Lawالبيانات سرية طبقًا للقانون



 - Figures should be in English and clearly written.1تكتب األرقام في االستمارة باالنجليزية وبوضوح١ - 
 - Fill out data or codes between the lines2تدون البيانات أو الرموز بين السطور٢ - 
 - ٣. بدون استخدام (*)  - Columns marked with (*) should be left blank.3تترك األعمدة المؤشر عليها بعالمة

 - ٤4 - 

 - Stability in work- Field No (10):5مدى االستقرار في العمل – حقل رقم (١٠) :٥ - 
:Write one of the following codes for the employees pursuant to their contracts with the establishmentدون أحد الرموز التالية للمشتغلين حسب تعاقدهم مع المنشاة :

 ,Permanent: If the employee is bound to a permanent employment contract with the establishmentدائم : إذا آان العامل مرتبطًا بعقد عمل دائم بالمنشأة يترتب عليه استحقاقه لمزايا التأمينات مثًال.*
which implies entitlement to insurance benefits, for example.

*

مؤقت  : إذا آان العامل مرتبطًا بالعمل بعقد مؤقت ، لعدة شهور أو لسنة واحدة مثًال، يجدد حسب رغبة *
صاحب العمل .

Temporary: If the employee is bound to a temporary employment contract, for a number of months or 
one year, for example, renewed in accordance with the desire of the employer.

*

*.Seasonal: If the employee is performing his duties in a seasonal way e.g. agriculture, fishing, pasturing موسمي : إذا آان العامل يزاول عمله بشكل موسمي ، آالزراعة أو صيد األسماك أو الرعي مثال.*

متقطع : إذا آان الفرد يعمل بصورة متقطعة على مدار الشهر إما ألسباب اقتصادية غير إرادية (عدم *
. أو ألسباب إرادية توافر عمل)

Occasional: If the individual is working occasionally throughout the month, whether for economically 
non-voluntary reasons (non-availability of work) or voluntary reasons.

*

- (١١) :٦ حقل رقم – ٢٠٠٥ - Number of days he performed duties during the month of June 2005- Field No (11):6عدد األيام التي زاول فيها العمل خالل شهر يونيو
دون عدد األيام التي زاول فيها الفرد عمله في شهر المسح عدا أيام اإلجازات والعطالت الرسمية 

والخاصة (سنوية أو مرضية) .
Write down the number of days that the individual has performed his duties during the survey month, 
excluding leaves, official and private holidays (annual or sick).

- (١٣) :٧ حقل – ٢٠٠٥ - Number of normal working hours during the month of June 2005- Field No (13):7عدد ساعات العمل المعتادة خالل شهر يونيو
دون عدد الساعات التي يفترض ان يقضيها المشتغل عادة في العمل طبقًا للعقد المبرم بينه وبين المنشأة 

سواء آان المشتغل يعمل حاليا أو متغيب مؤقتًا
 Write down number of hours supposed to be worked by the employee, by virtue of the contract 
concluded between the employee and the establishment, whether the employee is currently in work or 
temporarily absent.

- (١٤) :٨ حقل رقم – ٢٠٠٥ - Number of actual working hours during the month of June 2005- Field No (14):8عدد ساعات العمل الفعلية خالل شهر يونيو
دون مجموع ساعات العمل الفعلية خالل فترات العمل المعتادة بما في ذلك الوقت الذي يقضيه الفرد في 

تحضير مكان العمل أو إصالح األعطال أو صيانة وتنظيف معدات وأدوات العمل ، أو في انتظار توفير 
المواد الالزمة للعمل ، والتشمل ما يلي :

Write down number of total actual working hours during normal working periods, including time spent 
by the individual to prepare work place, repairing defects, maintaining and cleaning equipment and 
tools of work, waiting for provision of materials needed for work. The following is not included.

الساعات مدفوعة األجر التي ال يعمل الشخص خاللها مثل اإلجازات السنوية والعطالت الرسمية ، أو *
اإلجازات المرضية

Paid hours at which the employee is not working e.g. annual leave, public holidays or sick leave*

*Breaks for taking foodاستراحة تناول الوجبات .*
*Time spent in commuting between home and place of work,and vice versaالوقت المستغرق في االنتقال من المنزل إلى مكان العمل أو العكس .*

- (١٧) :٩ حقل رقم – - Payment frequency - Field No (17) :9فترة صرف األجر
: Write down one of the following codes for all employees, regarding frequency of paymentsدون احد الرموز التالية للمشتغلين الخاصة بفترة الصرف من واقع الرموز التالية :

يومي : إذا آان العامل يتلقى أجره بصفة يومية ، وينطبق ذلك على العمال الموسميين أو الذين يعملون *
. بشكل متقطع

Daily : If the employee receives his wages on daily basis. This applies to seasonal workers or those 
working occasionally

*

أسبوعي : إذا آان العامل يتلقى أجره في نهاية آل أسبوع ، وينطبق ذلك على عمال القطاع الخاص في *
. نشاط الصناعة والمقاوالت مثال

Weekly : If the employee receives his wages at the end of each week. This applies mainly to the 
manufacturing and construction activities workers of the private sector. 

*

شهري : إذا آان العامل يتلقى أجره في نهاية آل شهر ، وينطبق ذلك على العاملين بالحكومة والقطاع *
. العام خاصة وعلى معظم العاملين بالقطاع الخاصة عامة

Monthly : If the employee receives his wages at the end of each month. This applies mainly to govt. 
employees, the public sector in particular, and most of the employees of the private sector in general.

*

-(٢٠) :١٠ حقل رقم – ٢٠٠٥ -Value of payments-in- kind for the month of June 2005 – Field No (20):10قيمة المزايا العينية عن شهر يونيو
دون قيمة المميزات غير النقدية التي يحصل عليها المشتغل مثل (الســــكن – السيارة – المالبس – 

األغذية .. الخ ) .
Write down the value of non-cash benefits obtained by the employee e.g. housing, vehicle, clothing, 
food etc.

If the number of employees is more than the number provided in the questionnaire, use extra 
questionnaires to cover all employees.

إذا زاد عدد المشتغلين في المنشأة عن العدد الموجود في االستمارة يتم استخدام أستمارة أو أآثر إضافية حسب 
. عددهم

Instructions for filling in the questionnaireتعليمات إستيفاء االستمارة



١1- General Information- Ɠياǆات عامة :

:Name of establishmentاالسم التـجـاري للمنشأة :

:Name of holder or directorاسم الحائز أو المدير المسئول :

:  C .R. No. & Dateرقم السجل التجاري وتاريخه :

:.P. O. Box Noرقم صندوق البريد :

:.Telephone Noرقم الهاتف :

: .Fax .Noرقم الفاآس :

:Name and No. of Streetاسم ورقم الشارع :

: .Building Noرقم المبنى :

:Main Economic Activityالنشاط االقتصادي الرئيسي :

(Mark with √  in the appropriate box) - ٢2 - (أشر بعالمة  √ في المربع المناسب )

1234

: Year of establishing the establishment - ٣3 - سنة إنشاء المنشأة :

:Number of normal working days of the establishment during June 2005 - ٤4 - عدد أيام عمل المنشأة المعتادة خالل شهر يونيو ٢٠٠٥م

: Do you have any of the following schemes regarding your employees - ٥5 - هل لدى منشآتكم النظم التالية للعاملين بها :
2NoA - Life insuranceال 1Yesنعم أ - التأمين على العاملين

2NoB - Health securityال 1Yesنعم ب - الضمان الصحي

2NoD - Compensations for occupational accidentsال 1Yesنعم ج - تعويضات إصابات العمــل

٦ - أجمالي عدد العاملين بالمنشأة :

Name of person filling in data : -------------------------------------------------------------------------- : اسم مستوفي البياناتSignature: ------------------------------------------------------------- : التوقيعPhone No . ------------------------------------------------ : رقم الهاتف

فرديه
Individual

F إناث M ذآور

عام
Public

Total المجموع

الكيان القانوني :

: Legal statusWith Limited Liability

ذات مسئولية محدودة توصيه بسيطه  
 Limited

Partnership

أخرىتضامن
Others

فرع اجنيب
 Foreign
 Branch

Qatari غير قطريينقطريون
Non-Qatari

 Shared Limited
Partnership

توصيه باألسهم
Partnership

M ذآورF إناثM ذآور

خمتلط

مسامهة
Shareholder

Public

المجموع 
العام

G.Total

: Ownership of establishment ملكية المنشأة

Questionnaire of Employment, Wages & Working Hours  Survey

استمارة مسح التوظف واألجور وساعات العمل 

Others أخرى Mixed  عامPrivateخاص

9

June 2005 يونيو

5678 1234

6 - Establishment's total number of 
employees :

إجمالي األجور لجميع العاملين خالل شهر يونيو ٢٠٠٥ - بالريال القطري
Total wages of all employees during June 2005, in Q.R

أجور ساعات العمل اإلضافية
Payments of overtime hours

األجور والرواتب اإلجمالية
Total wages and salaries

المزايا العينية
Payments -In-kind

F إناث



ذآر1
Male

2
أنثى

Femal
e

متزوج1
Married

 غير 2
متزوج

1256
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

٢٠٠٥ يونيو - مسح التوظف واالجور وساعات العمل

االسم أو رقم الموظف
Name or No.of employee

In
di

vi
du

al
's

 s
er

ia
l N

o.
رد 
الف

ل 
لس
مس

قم 
ر

الحالة 
الزواجية
 Marital
Status

سنة
الميالد

 Year of
Birth

4

الجنسية
Nationality

3

 سنة
 االلتحاق
 بالعمل
 في
المنشاة
Year of 
joining 
work at 

the 
establish-

ment

**7

النوع
Gender

Educational Status الحالة التعليمية

امي - يقرأ ويكتب أو أعلى مؤهل تعليمي حصل عليه  مع ذآر 
التخصص بالتفصيل 

 Illiterate - Read & write , Highest educational qualification
& specialization in detail

 Not 
married

8

Page No.:                      : رقم الصفحة



دائم1
Permanent

عدم وجود فرصة عمل1
 Non-availability of
working opportunity

مؤقت2
Temporary

طبيعة النشاط تستلزم ذلك2
Nature of the 

activity requires that
يومي 1

Daily

موسمي3
Seasonal

أيام العمل الرسمية تقل 3
عن (٢٦)يوم في شهر 

يونيو٢٠٠٥
أسبوعي2

Weekly

متقطع4
Occasional

Official working days 
are less than (26) 
days in June 2005

 شهري3
Monthly

غياب مؤقت عن العمل 4
مع االرتبـــاط به 

(االجازات)
Temporary absent 
from work (leaves)
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Data should be filled only in case that the number of working days are less than (26) working day in the previous field (11) **** تستوفى البيانات في حالة عدد أيام العمل أقل من ٢٦ يوم عمل في الحقل السابق (حقل ١١) .
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فترة 
صرف 
االجر

 Payment
Frequency

عدد ساعات العمل 
خالل شهر يونيو

٢٠٠٥
 Working Hours

During June 2005

العمل اإلضافي 
عن شهر 
يونيو٢٠٠٥

Overtime During
June 2005 

عدد 
ساعات 
العمل 

اإلضافية 
 Number

 of
 overtime

hours

اجور 
ساعات 
العمل 
االضافية

 Payments
 of

 overtime
hours

المعتادة
Normal

الفعلية
Actual

المهنة الرئيسية الحالية بالتفصيل
Main current occupation in detail

*10

In
di

vi
du

al
's

 s
er

ia
l N

o.
رد 
الف

ل 
لس
مس

قم 
ر

 قيمة المزايا
 العينية عن
 شهر يونيو

 بالريال 2005
القطري

Value of 
payments -In-
kind for the 

month of June 
2005
Q.R

17

االساسي 
 Basic

 الرواتب واالجور والمزايا النقدية
 المستحقة عن شهر يونيو ٢٠٠٥

بالريال القطري
Accrued wages, salaries & cash 
benefits for the month of June 

2005 Q.R

االجمالي
(ال يشمل اجور 
ساعات العمل 

االضافية)

Gross
(excluding 
overtime 

payments)

  أسباب نقص أيام العمل
 عن (٢٦) يوم**

Causes of working 
days being less 
than (26) days**

عدد 
األيام 
التي 

زاول فيها 
العمل 
خالل 

شهريونيو
٢٠٠٥ 
 Number
 of days
 worked
 during

June 2005

12

 مدى 
االستقرار في 

العمل
 stability in

Work



تـاريخ االنجازتوقيعـهأســم المشرفتوقيعــهاســم المشتغلالعمليـــة

مراجعة مكتبية

تـــرميز

مراجعة ترميز

إدخـــال

تصويب أخطـاء

إدخــال تصويب

تصويب أخطـاء

إدخــال تصويب

عملية تجهيز البيانات 



رقم االستمارة بالمنطقةمن
إجمالي عدد االستمارات بالمنطقةإلى

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسم البلدية :

إلــىمــن--------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسم المنشأة :

أسم رئيس المجموعة :رقم المجال :أسم الباحث :

: :جهة العمل جهة العمل

: :هاتف العمل هاتف العمل

:جوال : جوال

: :التوقيع التوقيع

: :أسم المفتش هاتف المفتش

Questionnaire of Employment, Wages & Working Hours Survey
June 2005 يونيو

استمارة مسح التوظف واألجور وساعات العمل

عدد الصفحات رقم المنشأة في إطار العينة
المستوفاة

أرقام المنشآت بمجال الباحث 

رقم األستمارة بالمنشأة رقم المنطقةرقم البلدية

ك

جملس التخطيط - األمانة العامة
إدارة اإلحصاء

Data are Confidential by Lawالبيانات سرية طبقًا للقانون



 - Figures should be in English and clearly written.1تكتب األرقام في االستمارة باالنجليزية وبوضوح١ - 
 - Fill out data or codes between the lines2تدون البيانات أو الرموز بين السطور٢ - 
 - ٣. بدون استخدام (*)  - Columns marked with (*) should be left blank.3تترك األعمدة المؤشر عليها بعالمة

 - ٤4 - 

 - Stability in work- Field No (10):5مدى االستقرار في العمل – حقل رقم (١٠) :٥ - 
:Write one of the following codes for the employees pursuant to their contracts with the establishmentدون أحد الرموز التالية للمشتغلين حسب تعاقدهم مع المنشاة :

 ,Permanent: If the employee is bound to a permanent employment contract with the establishmentدائم : إذا آان العامل مرتبطًا بعقد عمل دائم بالمنشأة يترتب عليه استحقاقه لمزايا التأمينات مثًال.*
which implies entitlement to insurance benefits, for example.

*

مؤقت  : إذا آان العامل مرتبطًا بالعمل بعقد مؤقت ، لعدة شهور أو لسنة واحدة مثًال، يجدد حسب رغبة *
صاحب العمل .

Temporary: If the employee is bound to a temporary employment contract, for a number of months or 
one year, for example, renewed in accordance with the desire of the employer.

*

*.Seasonal: If the employee is performing his duties in a seasonal way e.g. agriculture, fishing, pasturing موسمي : إذا آان العامل يزاول عمله بشكل موسمي ، آالزراعة أو صيد األسماك أو الرعي مثال.*

متقطع : إذا آان الفرد يعمل بصورة متقطعة على مدار الشهر إما ألسباب اقتصادية غير إرادية (عدم *
. أو ألسباب إرادية توافر عمل)

Occasional: If the individual is working occasionally throughout the month, whether for economically 
non-voluntary reasons (non-availability of work) or voluntary reasons.

*

- (١١) :٦ حقل رقم – ٢٠٠٥ - Number of days he performed duties during the month of June 2005- Field No (11):6عدد األيام التي زاول فيها العمل خالل شهر يونيو
دون عدد األيام التي زاول فيها الفرد عمله في شهر المسح عدا أيام اإلجازات والعطالت الرسمية 

والخاصة (سنوية أو مرضية) .
Write down the number of days that the individual has performed his duties during the survey month, 
excluding leaves, official and private holidays (annual or sick).

- (١٣) :٧ حقل – ٢٠٠٥ - Number of normal working hours during the month of June 2005- Field No (13):7عدد ساعات العمل المعتادة خالل شهر يونيو
دون عدد الساعات التي يفترض ان يقضيها المشتغل عادة في العمل طبقًا للعقد المبرم بينه وبين المنشأة 

سواء آان المشتغل يعمل حاليا أو متغيب مؤقتًا
 Write down number of hours supposed to be worked by the employee, by virtue of the contract 
concluded between the employee and the establishment, whether the employee is currently in work or 
temporarily absent.

- (١٤) :٨ حقل رقم – ٢٠٠٥ - Number of actual working hours during the month of June 2005- Field No (14):8عدد ساعات العمل الفعلية خالل شهر يونيو
دون مجموع ساعات العمل الفعلية خالل فترات العمل المعتادة بما في ذلك الوقت الذي يقضيه الفرد في 

تحضير مكان العمل أو إصالح األعطال أو صيانة وتنظيف معدات وأدوات العمل ، أو في انتظار توفير 
المواد الالزمة للعمل ، والتشمل ما يلي :

Write down number of total actual working hours during normal working periods, including time spent 
by the individual to prepare work place, repairing defects, maintaining and cleaning equipment and 
tools of work, waiting for provision of materials needed for work. The following is not included.

الساعات مدفوعة األجر التي ال يعمل الشخص خاللها مثل اإلجازات السنوية والعطالت الرسمية ، أو *
اإلجازات المرضية

Paid hours at which the employee is not working e.g. annual leave, public holidays or sick leave*

*Breaks for taking foodاستراحة تناول الوجبات .*
*Time spent in commuting between home and place of work,and vice versaالوقت المستغرق في االنتقال من المنزل إلى مكان العمل أو العكس .*

- (١٧) :٩ حقل رقم – - Payment frequency - Field No (17) :9فترة صرف األجر
: Write down one of the following codes for all employees, regarding frequency of paymentsدون احد الرموز التالية للمشتغلين الخاصة بفترة الصرف من واقع الرموز التالية :

يومي : إذا آان العامل يتلقى أجره بصفة يومية ، وينطبق ذلك على العمال الموسميين أو الذين يعملون *
. بشكل متقطع

Daily : If the employee receives his wages on daily basis. This applies to seasonal workers or those 
working occasionally

*

أسبوعي : إذا آان العامل يتلقى أجره في نهاية آل أسبوع ، وينطبق ذلك على عمال القطاع الخاص في *
. نشاط الصناعة والمقاوالت مثال

Weekly : If the employee receives his wages at the end of each week. This applies mainly to the 
manufacturing and construction activities workers of the private sector. 

*

شهري : إذا آان العامل يتلقى أجره في نهاية آل شهر ، وينطبق ذلك على العاملين بالحكومة والقطاع *
. العام خاصة وعلى معظم العاملين بالقطاع الخاصة عامة

Monthly : If the employee receives his wages at the end of each month. This applies mainly to govt. 
employees, the public sector in particular, and most of the employees of the private sector in general.

*

-(٢٠) :١٠ حقل رقم – ٢٠٠٥ -Value of payments-in- kind for the month of June 2005 – Field No (20):10قيمة المزايا العينية عن شهر يونيو
دون قيمة المميزات غير النقدية التي يحصل عليها المشتغل مثل (الســــكن – السيارة – المالبس – 

األغذية .. الخ ) .
Write down the value of non-cash benefits obtained by the employee e.g. housing, vehicle, clothing, 
food etc.

If the number of employees is more than the number provided in the questionnaire, use extra 
questionnaires to cover all employees.

إذا زاد عدد المشتغلين في المنشأة عن العدد الموجود في االستمارة يتم استخدام أستمارة أو أآثر إضافية حسب 
. عددهم

Instructions for filling in the questionnaireتعليمات إستيفاء االستمارة



١1- General Information- Ɠياǆات عامة :

:Name of establishmentاالسم التـجـاري للمنشأة :

:Name of holder or directorاسم الحائز أو المدير المسئول :

:  C .R. No. & Dateرقم السجل التجاري وتاريخه :

:.P. O. Box Noرقم صندوق البريد :

:.Telephone Noرقم الهاتف :

: .Fax .Noرقم الفاآس :

:Name and No. of Streetاسم ورقم الشارع :

: .Building Noرقم المبنى :

:Main Economic Activityالنشاط االقتصادي الرئيسي :

(Mark with √  in the appropriate box) - ٢2 - (أشر بعالمة  √ في المربع المناسب )

1234

: Year of establishing the establishment - ٣3 - سنة إنشاء المنشأة :

:Number of normal working days of the establishment during June 2005 - ٤4 - عدد أيام عمل المنشأة المعتادة خالل شهر يونيو ٢٠٠٥م

: Do you have any of the following schemes regarding your employees - ٥5 - هل لدى منشآتكم النظم التالية للعاملين بها :
2NoA - Life insuranceال 1Yesنعم أ - التأمين على العاملين

2NoB - Health securityال 1Yesنعم ب - الضمان الصحي

2NoD - Compensations for occupational accidentsال 1Yesنعم ج - تعويضات إصابات العمــل

٦ - أجمالي عدد العاملين بالمنشأة :

Name of person filling in data : -------------------------------------------------------------------------- : اسم مستوفي البياناتSignature: ------------------------------------------------------------- : التوقيعPhone No . ------------------------------------------------ : رقم الهاتف

فرديه
Individual

F إناث M ذآور

عام
Public

Total المجموع

الكيان القانوني :

: Legal statusWith Limited Liability

ذات مسئولية محدودة توصيه بسيطه  
 Limited

Partnership

أخرىتضامن
Others

فرع اجنيب
 Foreign
 Branch

Qatari غير قطريينقطريون
Non-Qatari

 Shared Limited
Partnership

توصيه باألسهم
Partnership

M ذآورF إناثM ذآور

خمتلط

مسامهة
Shareholder

Public

المجموع 
العام

G.Total

: Ownership of establishment ملكية المنشأة

Questionnaire of Employment, Wages & Working Hours  Survey

استمارة مسح التوظف واألجور وساعات العمل 

Others أخرى Mixed  عامPrivateخاص

9

June 2005 يونيو

5678 1234

6 - Establishment's total number of 
employees :

إجمالي األجور لجميع العاملين خالل شهر يونيو ٢٠٠٥ - بالريال القطري
Total wages of all employees during June 2005, in Q.R

أجور ساعات العمل اإلضافية
Payments of overtime hours

األجور والرواتب اإلجمالية
Total wages and salaries

المزايا العينية
Payments -In-kind

F إناث



ذآر1
Male

2
أنثى

Femal
e

متزوج1
Married

 غير 2
متزوج

1256
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

٢٠٠٥ يونيو - مسح التوظف واالجور وساعات العمل

االسم أو رقم الموظف
Name or No.of employee
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رد 
الف

ل 
لس
مس

قم 
ر

الحالة 
الزواجية
 Marital
Status

سنة
الميالد

 Year of
Birth

4

الجنسية
Nationality

3

 سنة
 االلتحاق
 بالعمل
 في
المنشاة
Year of 
joining 
work at 

the 
establish-

ment

**7

النوع
Gender

Educational Status الحالة التعليمية

امي - يقرأ ويكتب أو أعلى مؤهل تعليمي حصل عليه  مع ذآر 
التخصص بالتفصيل 

 Illiterate - Read & write , Highest educational qualification
& specialization in detail

 Not 
married

8

Page No.:                      : رقم الصفحة



دائم1
Permanent

عدم وجود فرصة عمل1
 Non-availability of
working opportunity

مؤقت2
Temporary

طبيعة النشاط تستلزم ذلك2
Nature of the 

activity requires that
يومي 1

Daily

موسمي3
Seasonal

أيام العمل الرسمية تقل 3
عن (٢٦)يوم في شهر 

يونيو٢٠٠٥
أسبوعي2

Weekly

متقطع4
Occasional

Official working days 
are less than (26) 
days in June 2005

 شهري3
Monthly

غياب مؤقت عن العمل 4
مع االرتبـــاط به 

(االجازات)
Temporary absent 
from work (leaves)

191113141516181920
1
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11
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13

14

15
Data should be filled only in case that the number of working days are less than (26) working day in the previous field (11) **** تستوفى البيانات في حالة عدد أيام العمل أقل من ٢٦ يوم عمل في الحقل السابق (حقل ١١) .

Employment, Wages & Working Hours Survey - June 2005

فترة 
صرف 
االجر

 Payment
Frequency

عدد ساعات العمل 
خالل شهر يونيو

٢٠٠٥
 Working Hours

During June 2005

العمل اإلضافي 
عن شهر 
يونيو٢٠٠٥

Overtime During
June 2005 

عدد 
ساعات 
العمل 

اإلضافية 
 Number

 of
 overtime

hours

اجور 
ساعات 
العمل 
االضافية

 Payments
 of

 overtime
hours

المعتادة
Normal

الفعلية
Actual

المهنة الرئيسية الحالية بالتفصيل
Main current occupation in detail
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 قيمة المزايا
 العينية عن
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 بالريال 2005
القطري

Value of 
payments -In-
kind for the 

month of June 
2005
Q.R

17

االساسي 
 Basic

 الرواتب واالجور والمزايا النقدية
 المستحقة عن شهر يونيو ٢٠٠٥

بالريال القطري
Accrued wages, salaries & cash 
benefits for the month of June 

2005 Q.R

االجمالي
(ال يشمل اجور 
ساعات العمل 

االضافية)

Gross
(excluding 
overtime 

payments)

  أسباب نقص أيام العمل
 عن (٢٦) يوم**

Causes of working 
days being less 
than (26) days**

عدد 
األيام 
التي 

زاول فيها 
العمل 
خالل 

شهريونيو
٢٠٠٥ 
 Number
 of days
 worked
 during

June 2005
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 مدى 
االستقرار في 

العمل
 stability in

Work



تـاريخ االنجازتوقيعـهأســم المشرفتوقيعــهاســم المشتغلالعمليـــة

مراجعة مكتبية

تـــرميز

مراجعة ترميز

إدخـــال

تصويب أخطـاء

إدخــال تصويب

تصويب أخطـاء

إدخــال تصويب

عملية تجهيز البيانات 




