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Prefaceتقدٌـم

   ختاماً نود أن نعبر عن شكرنا وتقدٌرنا لجمٌع أسر العٌنة التً كان لتجاوبها وتعاونها 

أكبر األثر فً إنجاح هذا المسح، وكذلك الشكر لجمٌع الذٌن عملوا فً هذا المسح من 

.داخل الوزارة أو خارجها

   We would like to express our thanks and appreciation to all sample 

households for their co-operation and positive response which made this 

task a success. We also thank all those who worked on this survey, 

whether from inside or outside the MDPS.

 2018   ٌسر وزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء أن تقدم نتائج الربع األول من العام 

ونظراً للدور الرئٌسً إلحصاءات سوق العمل فً عملٌة . لمسح القوى العاملة بالعٌنة

التخطٌط االجتماعً واالقتصادي فقد قامت وزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء بتنفٌذ 

مسح القوى العاملة بالعٌنة للوقوف على حجم وتركٌبة القوى العاملة فً دولة قطر ، 

حٌث ٌوفر المسح بٌانات هامة حول العالقة بٌن سوق العمل والخصائص الدٌموغرافٌة 

.واالجتماعٌة واالقتصادٌة للسكان مثل التعلٌم والمهن

   Ministry of Development Planning and Statistics is hereby pleased to 

present the results of Labor Force Survey by Sample Q1, 2018 .Due to 

the central role of labor market statistics in a country’s socioeconomic 

planning process, the MDPS carried out a national labor force sample 

survey to provide measures of the size and structure of the labor force in 

Qatar.  The survey provides important information on the relation 

between the labor market and the sociodemographic and economic 

characteristics of the population, such as education and occupation

عالوة على .    جرى تنفٌذ المسح آخذٌن فً االعتبار توصٌات منظمة العمل الدولٌة 

ذلك فقد استند المسح على عٌنة مصممة بشكل علمً سلٌم والتً أتاحت المجال لعمل 

.تقدٌرات موثوق بها للمجتمع

   The survey was implemented taking into account the recommendations 

of the International Labor Organization.  Moreover, it is based on sound, 

scientific sample design, which allowed the calculation of reliable 

estimates of the population parameters.  

Dr. Saleh Bin Mohammed Al Nabitصالح بن محمد النابت. د

Minister of Development Planningوزٌر التخطٌط التنموي واإلحصاء

and Statistics
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1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.

فئات العمر، النوع، المستوى التعلٌمً، : توزٌع قوة العمل حسب الخصائص المختلفة 

.إلخ.. الحالة الزواجٌة، الحالة العملٌة، النشاط االقتصادي، المهنة، القطاع 

.قٌاس مستوى االستخدام والبطالة فً دولة قطر

Study the relationship between the educational profession and 

specialization.

 Build a modern database and provide all the data and information.بناء قاعدة بٌانات حدٌثة وتوفٌر كافة البٌانات والمعلومات الالزمة للقٌام بالدراسات

necessary to carry out studies.

فئات العمر، النوع، الجنسٌة، : دراسة السكان المصنفٌن خارج قوة العمل من حٌث

المستوى التعلٌمً، الحالة الزواجٌة، الرغبة فً العمل، أسباب العزوف عن العمل، 

.وأسباب ترك العمل السابق

Study population labeled outside of the labor force in terms of: 

categories of age, gender, nationality, educational level, marital 

status, willingness to work, the reasons for reluctance to work, and 

reasons for leaving previous work.

Measuring the level of use and unemployment in the State of Qatar.

.دراسة العالقة بٌن المهنة والتخصص التعلٌمً

Distribution of the labor force by selected characteristics

( age groups, gender, educational level, marital status, employment 

status, economic activity, occupation, sector .. Etc ).

Introductionمقــدمــة

: Survey objectives:أهداف المسح 

.تقدٌر حجم قوة العمل فً دولة قطر

   دولة قطر هً إحدى الدول التً تولً تنفٌذ مسح القوى العاملة بصورة دورٌة منتظمة 

اهتماماً كبٌراً ، وترصد له المٌزانٌات والجهود وذلك لتوفٌر نظام إحصاءات شامل عن 

السكان النشٌطٌن اقتصادٌاً لٌكون أساساً لمراقبة االتجاهات والتغٌرات فً سوق العمل ، كما 

ٌشكل قاعدة لتقدٌم وتحلٌل السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة للدولة ، فضالً عن توفٌر مإشرات 

.العمالة والبطالة التً تستخدم كمإشر عام حول األداء االقتصادي للدولة

   إن البٌانات التً ٌوفرها مسح القوى العاملة الذي تنفذه وزارة التخطٌط التنموي 

واإلحصاء بدولة قطر ، تعتبر مادة دسمة للعدٌد من الدراسات التحلٌلٌة المتعلقة بسوق العمل 

والبطالة واألجور فً دولة قطر ، ولعل من أهم تلك الدراسات ما ٌتعلق بالتغٌرات التً 

تحدث فً التركٌب االقتصادي للسكان من فترة إلى أخرى ، األمر الذي ٌساهم وٌساعد 

بشكل كبٌر ومباشر فً رسم خطط التنمٌة البشرٌة واالقتصادٌة والتً هً جزء من 

.2030استراتٌجٌة قطر الوطنٌة التً تسعى دولة قطر لتنفٌذها بحلول العام 

The State of Qatar is one of the leading countries that attach great 

importance to the implementation of Labour Force Survey on regular basis, 

and allocate for this purpose budgets and efforts in order to provide a 

comprehensive statistics system for the economically active population as a 

basis to monitor trends and changes in the labour market. This system is 

further a base for the provision and analysis of the state’s macro-economic 

policies, as well as employment and unemployment indicators which are 

used as a general index on the economic performance of the state.

   The data provided by the labour force survey implemented by MDPS, is 

considered a rich material for many analytical studies related to labour 

market, unemployment and wages in Qatar. Perhaps the most important of 

these studies are those related to changes in the population’s economic 

structure from one period to another. This would significantly and directly 

contribute to shaping human and economic development plans which are 

part of Qatar's national strategy that Qatar is seeking to implement by 2030.

Estimate the size of the labor force in Qatar.
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I.I.

II.II.

III.III.

IV.IV.

 . 2015ٌعتمد إطار المعاٌنة المستخدم لهذا المسح على تعداد السكان والمساكن والمنشآت 

وقد أخذت وزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء باإلعتبار مناطق جغرافٌة صغٌرة تسمى 

ومن هذه المناطق تم انشاء وحدات . مربعات العد وهً مناطق العد المستخدمة فً التعداد

.(PSUs)المعاٌنة األولٌة 

The sampling frame used for this survey is based on 2015 Census of 

population, housing and establishments. The Ministry of Development 

Planning and Statistics has divided the whole country into small 

geographical areas called Census blocks.  These were enumeration 

areas during the Census.  These Blocks were combined to create 

Primary Sampling Units (PSUs).  

: Sampling Unit:وحدة المعاٌنة 

وحدة المعاٌنة فً كل مرحلة من مراحل االختٌار تشٌر إلى الكٌانات التً ٌتم اختٌارها 

فً هذا المسح، كانت وحدات المعاٌنة النهائٌة هً األفراد الذٌن ٌقٌمون داخل . للمسح 

.األسرة المعٌشٌة التً تم اختٌارها

The sampling unit in each stage of selection refers to the entities that are 

selected for the survey. In this survey, the ultimate sampling units are the 

household individuals residing within the selected household.

: Universe:نطاق المسح 

ٌتكون نطاق المسح من جمٌع األسر المعٌشٌة العادٌة القطرٌة وغٌر القطرٌة وكذلك 

.التجمعات العمالٌة فً دولة قطر

The universe consists of all the regular Qatari, non-Qatari households 

and the labor gatherings in the state of Qatar. 

 : Sampling Frame:إطار المعاٌنة 

Small labor gatherings.التجمعات العمالٌة الصغٌرة

Large labor gatherings.التجمعات العمالٌة الكبٌرة

تم تصمٌم عٌنة ذات مرحلتٌن، المرحلة األولى تحدٌد وحدات المعاٌنة األولٌة ، وفً 

الوحدة . المرحلة الثانٌة ٌتم اختٌار عٌنة من األسر المعٌشٌة داخل وحدة المعاٌنة المحددة 

المختارة فً المرحلة األولى تسمى وحدة المعاٌنة األولٌة، والوحدة المختارة فً المرحلة 

 ، فقد تم 2015وحٌث أن التعداد قد أجري فً أبرٌل . الثانٌة تسمى وحدة المعاٌنة الثانوٌة

.تحدٌث إطار وحدات المعاٌنة األولٌة المحددة  وذلك قبل العد الفعلً

A two-stage sample design is used, selecting Primary Sampling Units at 

the first stage and a sample of households within each selected PSU at 

the second stage.  The unit chosen at the first stage is called the Primary 

Sampling Unit and the unit selected at the second stage is called the 

Secondary Sampling Unit.  As the census was conducted in April 2015 an 

updated listing of the selected  PSUs was carried out before the actual 

enumeration. 

Qatari households.األسر القطرٌة

Non-Qatari households.األسر غٌر القطرٌة

: Sample Design:تصمٌم العٌنة 

 (PSU)ٌستند تصمٌم العٌنة على عٌنات مستقلة تم سحبها من وحدات معاٌنة أساسٌة 

خاصة، كل وحدة تغطً كل الدولة وقد تم تصمٌمها لتشمل عدداً من األسر المستهدفة من 

:نوع معٌن 

The sample design is based on independent samples drawn from distinct 

sets of especially constructed PSUs, each set covering the entire nation 

and designed to include a target number of households of given type :
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 أسرة معٌشٌة للعام الكامل حٌث ٌتم تغطٌة ربع  9200حجم العٌنة المستهدفة ٌقدر بحوالً 

.العٌنة الكلٌة فً كل فصل

The target sample size for the whole year is around 9200 households out 

of which forth will be covered in each quarter. 

قطاع اإلحصاء ، ولن - تتاح النتائج الفصلٌة  فً موقع وزارة التخطٌط التنموي واإلحصاء

أما النتائج السنوٌة فستكون متاحة  فً وسائل النشر وسوف تشمل . تتضمن بٌانات البلدٌة

على أمل  أن ٌتم توفٌر البٌانات الفصلٌة فً الوقت المناسب لمستخدمً .بٌانات البلدٌة 

.البٌانات ومتخذي القرار

The quarterly results are made available only on the Ministry of 

Development Planning and Statistics - Statistics Sector website and will 

not include municipal data.  Annual results will be made available in a 

publication and will include municipal data.  It is hoped quarterly results 

will provide timely information for data users and decision makers.

: Data Collection:جمع البٌانات 

 البٌانات الفصلٌة فً 3/1قسمت العٌنة الى أجزاء متساوٌة  ٌتم تجمٌعها كل شهر ، ٌتم جمع 

, ثم ترمٌز البٌانات ومراجعتها فً األسبوعٌن التالٌٌن من الشهر.أول أسبوعٌن من كل شهر 

.وبعد ذلك تجمع بٌانات الشهور الثالثة الستخراج النتائج  الفصلٌة

The sample was divided into equal parts to collect data monthly.  Each 

month 1/3 of the quarterly data were collected during the first two weeks 

of the month.  The data were coded and reviewed during the following 

two weeks and all three months were totalled to produce quarterly results. 

: Results:النتائج 

: Domain of Estimation:مجال التقدٌر 

.مجموعة فرعٌة من السكان من المقرر إجراء تقدٌرات منفصلة بشؤنها فً المسح

المسح ٌهدف الى توفٌر تقدٌرات موثوقة عن أفراد األسر المعٌشٌة القطرٌة، وكذلك تقدٌم 

.تقدٌرات موثوقة ألفراد األسر المعٌشٌة غٌر القطرٌة

A domain is any subset of the population for which separate estimates 

are planned in the survey design. The survey aims to provide reliable 

estimates for Qatari and non-Qatari populations separately. 

: Sample Size:حجم العٌنة 

- 7 - Labor Force_web report_Q1_2018.xlsx



( Q1 2017 .. Q1 2018 )تطور أعداد السكان حسب الجنس خالل الفترة  / 1شكل 

Figure 1/ Evolution of the Population by Sex, during (Q1 2017 .. Q1 2018)

Executive Summaryملخص تنـفـٌـذي

2017Pupulation increased by 1.8% as compared to the Q4 2017عن الربع الرابع % 1.8ارتفع عدد السكان بنسبة 

 % 1.8 ألف نسمة ، وبنسبة 47 قرابة 2018ارتفع إجمالً السكان فً الربع األول من العام 

 ألف 13وقد كان ارتفاع اإلناث قرابة . 2017عن إجمالً السكان فً الربع الرابع من العام 

 أما الذكور فقد ارتفع عددهم 2017عن إجمالً اإلناث فً الربع الرابع % 1.9نسمة وبنسبة 

.2017عن إجمالً الذكور فً الربع الرابع % 1.7 ألف نسمة وبنسبة 35قرابة 

 مع ذات الفترة من العام الماضً ، ُتظهر النتائج 2018وبمقارنة أعداد السكان فً الربع األول 

عن % 1.5 آالف ، وقد بلغت نسبة االنخفاض للذكور 9انخفاضاً فً إجمالً السكان قرابة 

 عن نفس الربع 2018 ، أما اإلناث فقد ارتفعت نسبتهم فً الربع األول 2017الربع األول من 

%.3.5للسنة الماضٌة بمقدار 

Total population increased in the first quarter of 2018 by some 47 thousand 

people, increased by 1.8% compared to the total population in the fourth 

quarter of 2017. Females number increased by 13 thousand people, by 1.9% 

of the total female population compared to Q4 2017, while males increased 

by 35 thousand people, increased by 1.7% as compared to total male 

population in the fourth quarter 2017.

Comparing the numbers of population in Q1 of 2018 with the same period last 

year, the results show an decrease in the total population of about 9 

thousand people. Males have decreased by 1.5% compared to Q1 of 2017, 

while females have increased in Q1 of  2018 by 3.5% compared to the same 

quarter in 2017.
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( Q1 2017 .. Q1 2018 )تطور أعداد النشٌطٌن اقتصادٌاً حسب الجنسٌة خالل الفترة  / 2شكل 

Figure 2 / Evolution of the Economically Active by Nationality, during ( Q1 2017 .. Q1 2018 )

 Economically-active population increased by 1.4%%1.4ارتفع عدد النشٌطٌن اقتصادٌاً بنسبة 

 إلى ارتفاع فً أعداد 2018أدى االرتفاع فً إجمالً عدد السكان فً الربع األول من العام 

عن الربع % 1.4 ألف فرد بنسبة 29السكان النشٌطون اقتصادٌاً، حٌث ارتفع العدد قرابة 

عن الربع % 1.4 وجمٌعهم من األفراد غٌر القطرٌٌن حٌث ارتفع العدد بنسبة 2017الرابع

.2017الرابع 

 ألف فرد 2 قرابة 2018 ارتفع السكان القطرٌون النشٌطون اقتصادٌاً خالل الربع األول 

.2017عن الربع الرابع % 1.5وبنسبة 

The raise in total population in Q1 of 2018 resulted in a 

increased of economically active population, where the number 

increased by 29 thousand people (1.4%) compared to Q4 of 

2017 - all of them are non-Qataris . The number of non-Qatari 

economically active population increased by 1.4% compared to 

the fourth quarter 2017.

The number of Qatari economically active population rose during 

Q1 of 2018 by 2 thousand people, a 1.5% increase compared to 

the fourth quarter 2017. 
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( Q1 2017 .. Q1 2018 )، خالل الفترة   (قطري ، ؼٌر قطري  )تطور أعداد ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً حسب الجنسٌة / 3شكل 

Figure 3 / Evolution of the Economically Inactive by Nationality ( Qatari , Non-Qatari ), during ( Q1 2017 .. Q1 2018 )

Economically-inactive population decreased by less than 0.1%%0.1انخفض عدد ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً بنسبة أقل من 

 مقارنة مع 2018بالرغم من االرتفاع الذي حدث فً إجمالً أعداد السكان فً الربع األول 

 2018، فقد انخفض عدد السكان غٌر النشطٌن اقتصادٌاً فً الربع األول 2017الربع الرابع 

 أفراد فقط، بلغت نسبة االنخفاض فً أعداد غٌر 10بشكل طفٌف، حٌث انخفض عددهم بمقدار 

 ، بٌنما بلغت نسبة 2017مقارنة مع الربع الرابع %  0.2النشطٌن اقتصادٌاً من القطرٌٌن 

مقارنة مع الربع الرابع % 0.1االرتفاع فً أعداد غٌر النشطٌن اقتصادٌاً من غٌر القطرٌٌن 

2017.

Despite the increase in the total population in the first quarter of 2018 

compared with the fourth quarter of 2017,The number of economically 

inactive population in Q1 2018 decline slightly by 10 individuals, the rate of 

decrease of non-economically active Qataris 0.2% compared to Q4 of 2017. 

While the number of non-economically active non-Qataris increased by  0.1% 

compared to Q4 of 2017.
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88.1% سنة فأكثر  15بلؽت نسبة المشاركة فً القوى العاملة بٌن األفراد 
Labor force participation rate among individuals aged 15 years and 

above reached 88.1%

 الذي نفذته وزارة التخطٌط التنموي 2018أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعٌنة للربع األول 

 عامالً للربع الرابع من 2,049,826واإلحصاء أن عدد المشاركٌن فً القوى العاملة ارتفع من 

، حٌث بلغت نسبة الذكور منهم 2018 عامالً للربع األول 2,079,046 إلى 2017العام 

.لإلناث% 13.9 ، مقابل 86.1%

، %88.1بلغت  ( سنة فؤكثر15)وتشٌر البٌانات إلى أن نسبة المشاركة االقتصادٌة للسكان 

 34 - 25)وتمثل الفئة العمرٌة . لإلناث% 58.4، مقابل %95.9حٌث كانت بالنسبة للذكور 

فً حٌن بلغ معدل . وفقا لتلك البٌانات% 94.4أعلى معدل للمشاركة االقتصادٌة بنسبة  (سنة

.لهذا الربع% 30.2اإلعالة االقتصادٌة، 

من مجموع السكان % 51.9وتشٌر النتائج إلى أن معدل المشاركة االقتصادٌة للقطرٌٌن بلغ 

% 36.6، واإلناث القطرٌات %67.8وٌمثل الذكور القطرٌون .  سنة فؤكثر15القطرٌٌن بعمر 

.من إجمالً القوى العاملة القطرٌة

The results of the Labor Force Sample Survey for Q1 2018, conducted by the 

Ministry of Development Planning and Statistics, showed an increase in the 

number of participants in labor force from 2,049,826 workers in Q4, 2017 to 

2,079,046 workers in Q1, 2018, accounting for 86.1% males versus 13.9% 

females.

The data indicates that the economic participation of the population aged (15 

years and above) reached at 88.1%, accounting for 95.9% for males versus 

58.4% for females. According to the same data, the age group (25-34 years) 

represented the highest rate of economic participation with 94.4%, while the 

economic dependency rate reached at 30.2% for that quarter. 

The results indicate that the economic participation rate of Qataris reached 

51.9% of the total Qatari population aged 15 years and above, with 67.8% for 

Qatari males and 36.6% for Qatari females of the total Qatari labor force.

 شخصاً 2,500وصل عدد الباحثٌن عن عمل فً دولة قطر حسب تعرٌف منظمة العمل الدولٌة 

و بٌنما بلغت نسبة اإلناث % 39.2، بلغت نسبة الذكور منهم 2018فً الربع األول من العام 

 وحتى الربع األول للعام 2017من الربع األول % 0.1، لٌستقر معدل البطالة على 60.8%

2018 .

لإلناث خالل الربع األول % 0.5للذكور مقابل % 0.1أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 

. لإلناث% 0.4للذكور ، و % 0.2، بواقع %0.3وبلغ معدل البطالة للقطرٌٌن . 2018

سنة حٌث بلغت  (24- 15)وُسجلت أعلى معدالت بطالة إلجمالً المتعطلٌن فً الفئة العمرٌة 

.2018 فً الربع األول 0.5%

The number of job seekers in Qatar, according to ILO definition, reached 

2,500 people in Q1, 2018, accounting for 39.2% were males and 60.8% were 

females. The unemployment rate settled at 0.1% from Q1, 2017 to Q1, 

2018.

 According to gender, the rate reached at 0.1% for males versus 0.5% for 

females during Q1, 2018. The unemployment rate for Qataris reached at 

0.3%, of which 0.2% were males and 0.4% were females. The highest 

unemployment rates of the total unemployed in the age group (15-24 years) 

were recorded and reached 0.5% in Q1, 2018.

1.3The Number of Salaried Workers increased by 1.3%%ارتفع عدد المشتؽلٌن بأجر بنسبة 

 مشتغالً بؤجر فً الربع الرابع 2,045,977ارتفع عدد المشتغلٌن بؤجر فً السوق القطري من 

، حٌث بلغت نسبة المشتغلٌن 2018 مشتغالً بؤجر فً الربع األول 2,073,496 لٌصبح 2017

وقد بلغ متوسط األجر الشهري . من اإلناث% 13.8، مقابل % 86.1بؤجر من الذكور 

 رٌاالً قطرٌاً، مقابل 11,514 رٌاالً قطرٌاً، حٌث بلغ المتوسط للذكور 11,068للمشتغلٌن بؤجر 

. رٌاالً قطرٌاً لإلناث9,987

The number of salaried workers in the Qatari market increased from 

2,045,977 workers in Q4, 2017 to 2,073,496 workers in Q1, 2018 accounting 

for 86.1% males versus 13.8% females. The average monthly wage of 

salaried workers reached QR 11,068, accounting for QR 11,514 for males, 

compared to QR 9,987 for females.

0.1Unemployment Rate Among Participants in Labor Force Reached 0.1%%بلػ معدل البطالة من بٌن المشاركٌن فً القوى العاملة 
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Table No. (1)(1)جدول رقم 

ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاًالمشتؽلونالنشٌطون اقتصادٌاً( سنة فأكثر15)السكان السكان

PopulationPopulation

(15 Years & above)

Economically ActiveEmployedEconomically 

Inactive

Males 76,073 1,789,340 1,790,320 1,866,393 2,037,496ذكور

Females 205,359 287,206 288,726 494,085 666,946إناث

Total 281,432 2,076,546 2,079,046 2,360,478 2,704,442المجموع

السكان والقوى العاملة حسب الجنس

 Population and Labor Force by Sex

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

                       العالقة بقوة العمل

     الجنس

                        Relation to labor

                                           force

          sex
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Table No. (2)

مشتؽل

Employed

متعطل لم 

ٌسبق له العمل

Seeking 

Work for 

first time

متعطل سبق له 

العمل

Unemployed 

with 

previous 

employment

المجموع

Total

التفرغ ألعمال 

المنزل

Homemaker

متفرغ للدراسة

Student

عاجز

Disabled

متقاعد

Retired

أخرى

Other

المجموع

Total

66,875555566,985019,0301,04510,78093531,79098,775Malesذكور

37,555165037,72028,87025,8502,1456,3802,09065,335103,055Femalesإناث

104,43022055104,70528,87044,8803,19017,1603,02597,125201,830Totalمجموع

1,722,4657051651,723,335039,9331,18003,17044,2831,767,618Malesذكور

249,6511,180175251,006103,08530,4092,03504,495140,024391,030Femalesإناث

1,972,1161,8853401,974,341103,08570,3423,21507,665184,3072,158,648Totalمجموع

1,789,3407602201,790,320058,9632,22510,7804,10576,0731,866,393Malesذكور

287,2061,345175288,726131,95556,2594,1806,3806,585205,359494,085Femalesإناث

2,076,5462,1053952,079,046131,955115,2226,40517,16010,690281,4322,360,478Totalمجموع

حسب العالقة بقوة العمل والجنسٌة والجنس ( سنة فأكثر15)السكان 

Population (15 years and above) by Relation to Labor Force, Nationality & Sex

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

الجنسٌة

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

الجنس

النشٌطون اقتصادٌاً

Economically Active

ً ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌا

Economically Inactive

المجموع العام

Grand 

Total

SexNationality

Qatari قطرٌون

(2)جدول رقم 

Totalالمجموع

Non-Qatariؼٌر قطرٌٌن
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النشٌطون وؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً حسب الجنسٌة والجنس (سنة فأكثر15)السكان  /  (1)شكل 

Figure (1) / Population (15 years and above) Economically Active/Inactive by Nationality & Sex

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

68% 

32% 

 Qatari Malesالذكور القطريون  

 Activeنشط 

 Inactiveغٌر نشط 

37% 

63% 

 Qatari Femalesاإلناث القطريات  

 Activeنشٌطات 

 Inactiveغٌر نشٌطات 

97% 

3% 

 Non-Qatari Malesالذكور غير القطريين  

 Activeنشط 

 Inactive 64%غٌر نشط 

36% 

 Non-Qatari Femalesاإلناث غير القطريات  

 Activeنشٌطات 

 Inactiveغٌر نشٌطات 
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ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً وأسبابه حسب الجنس (سنة فأكثر15)القطرٌون  / (2)شكل 

Figure (2) / Qatari (15 years and above) Economically Inactive by Reason & Sex

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (3)(3)جدول رقم 

                              العالقة بقوة العمل

    فئات العمر

النشٌطون اقتصادٌاً

Economically Active

ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً 

Economically Inactive

المجموع الكلً

Grand Total

                        Relation to labor force

   Age Groups

15 - 24254,646116,136370,78215 - 24

25 - 34830,84749,545880,39225 - 34

35 - 44614,26044,363658,62335 - 44

45 - 54287,90132,205320,10645 - 54

55+91,39239,183130,57555 +

2,079,046281,4322,360,478Totalالمجموع

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر ( سنة فأكثر15)السكان 

Population (15 years & above) by Relation to Labor Force & Age groups 
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Table No. (4)(4)جدول رقم 

                            العالقة بقوة العمل

    فئات العمر

النشٌطون اقتصادٌاً

Economically Active

ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً 

Economically Inactive

المجموع الكلً

Grand Total

                          Relation to labor force

 

  Age Groups

15 - 24210,24456,928267,17215 - 24

25 - 34710,4753,185713,66025 - 34

35 - 44521,9311,190523,12135 - 44

45 - 54263,8451,865265,71045 - 54

55+83,82512,90596,73055 +

1,790,32076,0731,866,393Totalالمجموع

حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر ( سنة فأكثر15)الذكور من السكان 

Males Population (15 years & above) by Relation to Labor Force & Age groups 

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (5)(5)جدول رقم 

                            العالقة بقوة العمل

    فئات العمر

النشٌطات اقتصادٌاً

Economically Active

ؼٌر النشٌطات اقتصادٌاً 

Economically Inactive

المجموع الكلً

Grand Total

                          Relation to labor force

 

  Age Groups

15 - 2444,40259,208103,61015 - 24

25 - 34120,37246,360166,73225 - 34

35 - 4492,32943,173135,50235 - 44

45 - 5424,05630,34054,39645 - 54

55+7,56726,27833,84555 +

288,726205,359494,085Totalالمجموع

حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر ( سنة فأكثر15)اإلناث من السكان 

Females Population (15 years & above) by Relation to Labor Force & Age groups 

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (6)(6)جدول رقم 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

15 - 2412,7055,44518,150197,10438,422235,526209,809 43,867 253,676 15 - 24

25 - 3421,88516,44538,330688,425103,332791,757710,310 119,777 830,087 25 - 34

35 - 4415,7859,78025,565505,98682,334588,320521,771 92,114 613,885 35 - 44

45 - 5412,7604,89517,655251,08519,161270,246263,845 24,056 287,901 45 - 54

55+3,7959904,78580,0306,57786,60783,825 7,567 91,392 55 +

66,93037,555104,4851,722,630249,8261,972,4561,789,560287,3812,076,941Totalالمجموع

Not including persons seeking work for the first timeال ٌشمل المتعطلٌن الذٌن لم ٌسبق لهم العمل

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

حسب الجنسٌة والجنس وفئات العمر ( سنة فأكثر15)السكان النشٌطون اقتصادٌا 

Economically Active Population (15 years & above) by Nationality, Sex & Age groups 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

             الجنسٌة والجنس    

       

 فئات العمر

قطريون

Qatari

غير قطريين

Non-Qatari

المجموع

Total             Nationality &

                   sex

Age Groups
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Table No. (7)(7)جدول رقم 

Totalالمجموع

(باللاير القطري  )حسب الجنس ومتوسط األجر الشهري  ( سنة فأكثر 15 )المشتؽلون بأجر 

Workers in Paid Employment ( 15 Years And Above )* By Sex And Average Monthly Wage (Q.R)

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

ذكــــــــــــــــــــــور

Males

إنـــــــــــــاث

Females

المجمــــــــــــوع

Total

Workers in paid employment are those with status in employment = employee *ٌعمل بؤجر= المشتغلون بؤجر هم الذٌن تكون حالتهم العملٌة  *

متوسط األجر الشهري
Average Monthly 

Wage

متوسط األجر الشهري
Average Monthly 

Wage

المشتغلون بأجر
Paid Employment 

Workers

9,987 286,936 1,786,560

المشتغلون بأجر
Paid Employment 

Workers

2,073,49611,068

متوسط األجر الشهري
Average Monthly 

Wage

11,514

المشتغلون بأجر
Paid Employment 

Workers
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Table No. (8)(8)جدول رقم 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

15 - 2455551104356551,090490710 1,200 15 - 24

25 - 345555110220540760275595 870 25 - 34

35 - 4405555215160375215215 430 35 - 44

Total 2,500 1101652758701,3552,2259801,520المجموع

حسب الجنسٌة والجنس وفئات العمر ( سنة فأكثر15)المتعطلون 

Unemployed (15 years & above) by Nationality, Sex & Age groups 

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

             الجنسٌة والجنس    

       

 فئات العمر

قطريون

Qatari

غير قطريين

Non-Qatari

المجموع

Total             Nationality &

                   sex

Age Groups
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Table No. (9)(9)جدول رقم 

عدد تكرار

الذكــور

عدد تكرار

اإلنــاث

مجموع

التكرارات

عدد تكرار

الذكــور

عدد تكرار

اإلنــاث

مجموع

التكرارات

عدد تكرار

الذكــور

عدد تكرار

اإلنــاث

مجموع

التكرارات

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

No. Of

Repetition

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

05555220535755220590810

00001601600160160

5555110220320540275375650

5555110430160590485215700

00001101100110110

0555511055165110110220

0005517523055175230

0005537543055375430

1102203301,0901,8902,9801,2002,1103,310

1101652758701,3552,2259801,5202,500

Lack of Job Opportunitiesقلة فرص العمل 

حسب الجنسٌة والجنس وسبب التعطل ( سنة فأكثر15)المتعطلون 

Unemployed (15 years & above) by nationality, sex and reasons of unemployment

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

قطري

Qatari

ؼٌر قطري

Non - Qatari

المجموع

Total

Reasons for unemployment أسباب التعطل

Total personsمجموع األفراد

مجموع التكرار
(ٌمكن أن ٌكون أكثر من واحد)

Total Repetitions
(could be more than 1)

Othersأخرى

Low Wageقلة األجر

Lack of Experienceنقص الخبرة

Lack of Suitable Workعدم وجود العمل المناسب

البحث عن عمل أفضل

Dischargedاستؽناء من جهة العمل

عدم وجود مؤهالت علمٌة مناسبة
Lack of Adequate Academic 

Qualifications

Search for a Better Job
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حسب الجنسٌة وسبب التعطل ( سنة فأكثر15)المتعطلون  /  (3)شكل 

Figure (3) / Unemployed (15 years & above) by Nationality and Reasons of Unemployment 

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

 قلة فرص العمل
Lack of Job 

Opportunities 

 قلة األجر
Low Wage 

 نقص الخبرة
Lack of 

Experience 

البحث عن عمل 

 أفضل
Search for a 
Better Job 

عدم وجود العمل 

 المناسب
Lack of Suitable 

Work 

عدم وجود مؤهالت 

 علمٌة مناسبة
Lack of 

Adequate 
Academic 

Qualifications 
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 العمل
Discharged 

 أخرى
Others 

 غٌر قطري
Non-Qatari 

755 160 540 590 110 165 230 430

 قطري
Qatari 

55 0 110 110 0 55 0 0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

- 23 - Labor Force_web report_Q1_2018.xlsx



(10)جدول رقم 

ذكور

Males

اناث

Females

المجموع

Total

ذكور

Males

اناث

Females

المجموع

Total

ذكور

Males

اناث

Females

المجموع

Total

110110220330165495 440275 715 

055555408701,410 540925 1,465 

00003203200320 320 

1101652758701,3552,2259801,5202,500

مدة البحث عن

عمل بالشهور

قطري

Qatari

ؼٌر قطري

Non-Qatari

المجموع

Total
Duration of Employment 

Search in Months

07-12 months

13+ months

 شهر7أقل من 

Total المجموع

Less than 7 month

شهر+ 13

 شهر12 - 07

Table No. (10)

حسب الجنسٌة والجنس ومدة البحث عن عمل بالشهور ( سنة فأكثر15)المتعطلون 

 Unemployed Persons (15 years & above) by Nationality, Sex and Duration of Employment Search in Months

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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حسب الجنسٌة والجنس ومدة البحث عن عمل بالشهور ( سنة فأكثر15)المتعطلون  / (4)شكل 

Figure (5) / Unemployed Persons (15 years & above) by Nationality, Sex and Duration of Employment Search in Months

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (11)(11)جدول رقم 

نوع التدرٌب
ذكور

Males

إناث

Females

المجموع

Total
Type of Training 

5555110English languageاللؽة اإلنجلٌزٌة

55055Computerحاسب آلً

مجموع الدورات
(ٌمكن أن تكون أكثر من دورة  )

11055165
Total classes

(could be more than 1)

5555110Total personsمجموع األفراد

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

الحاصلون على الثانوٌة ( سنة فأكثر15)المتعطلون القطرٌون 

وملتحقون بالدورات التدرٌبٌة حسب الجنس ونوع التدرٌب

Qatari Unemployed Persons (15 years & above) with Secondary Education

who Attended Training Program by Sex and Type of Training

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 
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الحاصلون على الثانوٌة ( سنة فأكثر15)المتعطلون القطرٌون  / (5)شكل 

وملتحقون بالدورات التدرٌبٌة حسب الجنس ونوع التدرٌب

Figure (6) / Qatari Unemployed Persons (15 years & above) with Secondary Education

who Attended Training Program by Sex and Type of Training

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (12)(12)جدول رقم 

المجموعإناثذكور

MalesFemalesTotal

5555110Willingراؼـــــــــــــــب

55110165Not Willingؼٌــــــر راؼــــــــــــــب

110165275Totalالمجموع

حسب الجنس والرؼبة للعمل فى القطاع الخاص ( سنة فأكثر15)المتعطلون القطرٌون 

Qatari Unemployed Persons (15 years & above) by Sex & Willingness to Work In Private Sector

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

 

                                               الجنس

  الرؼبة للعمل

    فى القطاع الخاص

                                                  sex

Willinginess To 

    Work In Private Sector
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حسب الجنس والرؼبة للعمل فً القطاع الخاص ( سنة فأكثر15)المتعطلون القطرٌون  /  (6)شكل 

Figure (7) / Qatari Unemployed Persons (15 years & above) by Sex and Willingness to Work in Private Sector

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (13)(13)جدول رقم 

مجموع التكرارات

No. Of Repetition

Total

110Low wageقلة األجـــــور

110Days of workأٌــام العمــــل

مجموع التكرار
(ممكن ان تكون اكثر من واحدة  )

220
Total repetitions

(could be more than 1)

110Total personsمجموع األفراد

الحاصلون على الثانوٌة وأسباب عدم الرؼبة للعمل فً القطاع الخاص ( سنة فأكثر15)المتعطلون القطرٌون 

Qatari Unemployed (15 years & above) With Secondary Education not Willing to Work in Private Sector by Reasons

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

أسباب عدم الرؼبة للعمل فً

القطاع الخاص

Reasons for not willing to work

in private sector
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الحاصلون على الثانوٌة وأسباب عدم الرؼبة للعمل فً القطاع الخاص ( سنة فأكثر15)المتعطلون القطرٌون  /  (7)شكل 

Figure (8) / Qatari Unemployed (15 years & above) With Secondary Education

not willing to work in private sector by reasons

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (14)(14)جدول رقم 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

15 - 2418,75526,40045,15538,17332,80870,98156,92859,208 116,136 15 - 24

25 - 341,1009,95511,0552,08536,40538,4903,18546,360 49,545 25 - 34

35 - 444955,5556,05069537,61838,3131,19043,173 44,363 35 - 44

45 - 541,5408,79510,33532521,54521,8701,86530,340 32,205 45 - 54

55+ 9,90014,63024,5303,00511,64814,65312,90526,278 39,183 55 +

31,79065,33597,12544,283140,024184,30776,073205,359281,432Totalالمجموع

حسب الجنسٌة والجنس وفئات العمر ( سنة فأكثر15)السكان ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً 

Economically Inactive Population (15 years & above) by Nationality, Sex & Age groups

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

                   الجنسٌة

                  والجنس

  فئات العمر

قطريون

Qatari

غير قطريين

Non-Qatari

المجموع

Total             Nationality &                               

                          sex

   Age

 Groups
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حسب الجنسٌة وفئات العمر ( سنة فأكثر15)السكان ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً  / (8)شكل 

Figure (9) / Economically Inactive Population (15 years & above) by Nationality and Age groups

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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حسب الجنس وفئا العمر ( سنة فأكثر15)القطرٌون ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً  / (9)شكل 

Figure (10) / Qatari Economically Inactive (15 years & above) by Sex and Age groups

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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Table No. (15)(15)جدول رقم 

ذكور

Males

إناث

Females

المجموع

Total

ذكور

Males

إناث

Females

المجموع

Total

ذكور

Males

إناث

Females

المجموع

Total

6052,4203,0251101,1751,2857153,595 4,310 

3,9055,7209,6259108,8839,7934,81514,603 19,418 

3,5756,43510,0105,40014,17619,5768,97520,611 29,586 

8,25015,56023,81015,29122,81038,10123,54138,370 61,911 

10,45016,77527,22518,03245,15463,18628,48261,929 90,411 

1,0453,0804,1255357,3137,8481,58010,393 11,973 

3,96015,34519,3054,00540,51344,5187,96555,858 63,823 

31,79065,33597,12544,283140,024184,30776,073205,359281,432 

حسب الجنسٌة والجنس والحالة التعلٌمٌة ( سنة فأكثر15)السكان ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً 

Economically Inactive Population (15 years & above) by Nationality, Sex and Educational Attainment

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018

ثانوي

الحالة التعلٌمٌة

قطري

Qatari

ؼٌر قطري

Non-Qatari

المجموع

Total

Education Attainment

Secondary

Read and Write

Primaryابتدائً

Preparatoryإعدادي

Totalالمجموع

Illiterateأمً

ٌقرأ وٌكتب

Diplomaدبلوم

University and aboveجامعً فما فوق
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حسب الجنسٌة والحالة التعلٌمٌة ( سنة فأكثر15)السكان ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً  / (10)شكل 

Figure (11) / Economically Inactive Population (15 years & above) by Nationality and Educational Attainment

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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حسب الجنس والحالة التعلٌمٌة ( سنة فأكثر15)القطرٌون ؼٌر النشٌطٌن اقتصادٌاً  / (11)شكل 

Figure (12) / Qatari Economically Inactive (15 years & above) by Sex and Educational Attainment 

2018الربع األول - مسح القوى العاملة بالعٌنة 

Labor Force Sample Survey - The first quarter of 2018
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