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مقدمة:

عمل موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج
تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بتنفيذ كافة أعمالها اإلحصائية وفق منهجية
ٍ
إحصاااااااائمد وتعتمد بذل

عل

دليل إجراءات األعمال اإلحصاااااااائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمدة لدى

اااافة إل
ً
المنظمات الدوليةد حيث يمر المنتج اإلحصاااائم بثمانم مراحل أسااااساااية إ

مرحلة تاساااعة تتمثل فم

مرحلة "اإلدارة" الشاملة كما هو مو ح فم الرسم التو يحم التالم وما يلحقه من شروحات:
النطاق

التصميم

التقييم

النشر

التنظيم

الجمع

المراجعة

التبويب

اإلدارة
وتُ عد المراحل الثالث األول ( :النطاقد والتصااااااميمد والتنظيمح مراحل تشااااااااركية بين الهيئة العامة لإلحصااااااااء
وعمالئها مسااااااتلدمم البيانات من ال يانات التنموية الملتلفةد بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البياناتح مرحلة
المنش ا ت؛ وذل
اواء األساار أو ُ
تشاااركية بين الهيئة وبين المجتمع اإلحصااائم سا ً

لسااتيفاء البيانات والمعلوماتد

فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصااااااائية تقوم بها الهيئةد و يتم فيها (التبويبد والمراجعةد والنشاااااارح ثم بعد
وباالتشاااااااار

ذلا

م ع العمالء مرة أخرى تتم المرحلااة الثااامنااة (التقييمحد أماا مرحلااة (اإلدارةح فهم مرحلااة إدار ية

وتنظيمية تدخل فم كافة المراحلد وقد تم تطبيق هذه المراحل فم إحصاءات سوق العمل كما يلم:

المرحلة األولى :مرحلة النطاق:

هم محطة النطالق إلنتاج (إحصاءات سوق العملح كما تُ عد أول

المراحل التشاركية بين الهيئة العامة لإلحصاء

ومنظومة ساااوق العمل الم ونة من (وزارة الموارد البشااارية والتنمية الجتماعيةد والمؤساااساااة العامة للتأمينات
الجت ماع يةد وصاااااا ندوق تنم ية الموارد البشاااااار يةح باإل اااااااا فة إل

مركو المعلو مات الوطنم والق طا ال لا

واألكاديممد وق د تم فم هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات للوصااااااول إل
فهم احتياجاتهم والتعرف عل
وتم أخذ آراء تل

متطلباتهم بوصفهم مقدمم أو مستلدمم بيانات فم نفس الوقت.

الجهات بعين العتبار لضاامات تحقيق جميع أهداف إحصاااءات سااوق العملد والتم تتلل

فيما

يلم:
 .1دعم متلذي القرارد ورا سمم ال سيا ساتد والباحثين والمهتمين بإح صاءات ُمحدثة وذات شمولية تتعلق
بسوق العمل فم الممل ة العربية السعودية.
 .2تم ين القطاعين :العام واللا

من دراسة متغيرات سوق العمل لالستفادة منها.

 .3دعم القطاعات األكاديمية بمتطلبات الدراسات واألبحاث الجتماعية والقتصادية.
 .4توفير إحصاءات ُمحدثة عن:
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•

معدل البطالة حسب عدد من المتغيرات.

•

المتعطلين وقوة العمل حسب عدد من المتغيرات.

•

المشتغلين حسب عدد من المتغيرات.

•

معدلت المشاركة فم القوى العاملة والتشغيل.

•

متوسط األجور ومتوسط ساعات العمل للمشتغلين.

•

أسلوب البحث عن عمل للمتعطلين وفترة التعطل واللبرات السابقة للعمل والتدريب.

كما تم فم هذه المرحلة التأكد من أت اإلحصاءات التم ستنشر تساهم فم تلبية متطلبات رؤية الممل ة 2030د
اااافة إل
إ ا ً

تغطيتها لمتطلبات إقليمية مثل متطلبات المركو اإلحصااااائم اللليجمد ومتطلبات دولية تتمثل فم

منظمة العمل الدولية ).(ILO

المرحلة الثانية :مرحلة التصميم:

منتجا مت ً
امال؛ فمن خالل هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع
وهم مرحلة تصااااااميم العمل اإلحصااااااائم بوصاااااافه
ً

اإلحصائمد وتصميم اإلطار اإلحصائم وعينة المسحد وتصميم استمارته وتحديد أسلوب وأدوات جمع البياناتد
وتحديد وحدات المعاينةد وفم كافة هذه اإلجراءات يتم إشاااااارا
المتطلبات و مات وجودها

العمالء والسااااااتفادة من مرئياتهم لتلبية كافة

من المنتج اإلحصائم.

وأهم ملرجات هذه المرحلة ما يلم:
 .2.1المجتمع اإلحصائي:
تألف المجتمع اإلحصائم المستهدف فم إحصاءات سوق العمل من جميع األفراد (سعوديوت وغير سعوديينح
يموت بصورة اعتيادية فم الممل ة العربية السعودية.
الذين ِ
يق ُ
 .2.2مصادر اإلحصاءات:
تعتمد إحصاءات سوق العمل فم بياناتها عل

مصدرين رئيسين وهو ما يجعلها تُ قدم صورة شاملة عن سوق

العمل فم الممل ة العربية السااااعوديةد حيث تتضاااامن إحصاااااءات من المسااااح الهاتفم األسااااري (مسااااح القوى
العاملةح والذي تُ ج ِريه الهيئة العامة لإلحصااااااء كل ربع سااااانة ميالديةد ومن بيانات الساااااجالت اإلدارية عن ساااااوق
العمل فم الجهات الح ومية ذات العالقة والتم تقوم بتوويد الهيئة بها كل ربع ساااااانة ميالديةد لتقوم الهيئة
بحساب مؤشراتها وإصدارها مع مؤشرات المسح األسري فم نشرة إحصاءات سوق العمل.
 .2.2.1المصدر األول إلحصاءات سوق العمل :مسح القوى العاملة:
هو مسااااااح ُأسااااااري تُ ج ِريه الهيئة العامة لإلحصاااااااء يندرج تحت تصاااااانيف (اإلحصاااااااءات الجتماعيةح يتم فيه جمع
المعلوماات من خالل التصاااااااال الهااتفم بعيناة ُممثلا ة لساااااا اات كاافاة المنااطق اإلدارياة فم الممل اة العرب ية

4

المنهجيات

منهجية إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2021 -

السعودية من األسرد واستيفاء استمارة إل ترونية تحتوي عل

عدد من األسئلةد ومن خالله يتم توفير تقديرات

ومؤشاارات تتعلق بقوة العمل للس ا ات فم ساان العمل للفئة العمرية (15ساانة فأكثرح المسااتقرين فم الممل ة
العربية الساااااعوديةد وتقدير السااااا ات (داخل قوة العمل وخارجهاح وكذل

حسااااااب أهم مؤشااااارات ساااااوق العمل

كمعدلت البطالة ومعدلت التشغيل وغيرها.
 .2.2.2المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمل :السجالت اإلدارية:
المساااااجلة والمحدثة لدى الجهات الح ومية ذات العالقة بساااااوق العمل والناتجة من
وهم البيانات والمعلومات ُ
خالل علميات التسجيل والتوثيق الرسمم اإلل ترونم ال ُامتبع فم هذه الجهاتد حيث يقوم كل من :وزارة الموارد
البشرية والتنمية الجتماعية.د والمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعيةد ومركو المعلومات الوطنم بتوويد الهيئة
رئيساااااا
مصااااادرا
بالبيانات المساااااجلة لديها عن طريق الربط اإلل ترونم بشااااا ل دوري باعتبار أت هذه الجهات تعد
ً
ً
لبيانات المشتغلين فم القطاعين الح ومم واللا

فم الممل ة العربية السعودية.

و يو ح الجدول التالم نو البيانات التم تقدمها كل جهة من مصادر إحصاءات سوق العمل:
مصدر البيانات
المسح الهاتفي

البيانات والمؤشرات

الجهة

تقديرات قوة العمل والمتعطلين ومؤشرررررات القو

الهيئة العامة لإلحصاء

األسري
السجالت اإلدارية

العاملة.
وزارة الرررمررروارر الررر

رررررررررريرررة الم

والتنمية االجتماعية

تغلون في القطاع الحكومي وتأ شيرات القطاع

الخاص.

المؤسرررارررة العامة للتأمينات الم ررررررترىون علا رمل العمل الخانررررررعون
االجتماعية

مة

ولوائح التررأمينررات االجتمرراعيررة في القطرراع الخرراص
والرحرركررومري والرمررترروقر ررون عرن االشرررررررترررا
الترررأمينرررات االجتمررراعيرررة في الر
وال ناية وس

مرىز المعلومات الوطني

حارررررررر

فري
ال ن

التوقف.

العمالة المنزلية وتأشيرات القطاع الحكومي وا فرار

 .2.3المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات سوق العمل:
 .2.3.1المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمسح القوى العاملة (المصدر األول :إلحصاءات سوق العمل):
 .2.3.1.1اإلطار اإلحصائي للمسح:
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هو الدليل الشاااااامل لوحدات المجتمع اإلحصاااااائم المساااااتند عل

إطار عملية حصااااار وترقيم المبانم والوحدات

العقارية 2020م.
 .2.3.1.2عينة المسح:
هم العينة الملتارة من اإلطار اإلحصاااااائم إلجراء مساااااح القوى العاملة عليهاد وتضااااام هذه العينة مجمو أفراد
ن واحدد بمن فيهم العمالة المنولية ومن فم ح مهم.
األسر المعيشية الملتارة الذين يعيشوت فم مس ٍ
 .2.3.1.3األسرة المعيشية:
هم فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ل تربطهم صلة قرابةد ويشتركوت فم المأكل والمس ن الذي يقيموت فيه
ويدخل
ُ
وقت المسحد

من أفراد األسرة ما يلم:

 .1األفراد السعوديوت الذين يقيموت إقامة معتادة مع األ سرةد وتغي ُبوا عنها أثناء عملية المسح لوجودهم
داخل أو خارج الممل ة بصااااافة مؤقتةد مثل :رجال األعمالد والمساااااافرين للعالج أو للساااااياحةد والطالب
الدارسين فم اللارج.
 .2األفراد الذين يقيموت مع األسااارة بصااافة معتادةد وتغيبوا عنها أثناء المساااح لوجودهم فم فترات عمل
مسائيةد مثل :األطباء والممر ين والصيادين والعاملين فم المطارات والحراس  ...إلخ.
 .3العامل المنولمد والعاملة المنوليةد والسائق ومن فم ح مهم الذين يقيموت مع األسرة.
 .2.3.1.4رئيس األسرة:
هو الشااال

رئيساااا لها من بين أفرادها المقيمين معهاد وعادة ما ي وت هو المساااؤول عن
الذي تتلذه األسااارة
ً

اتلاذ القرارات فم الشاااؤوت األساااااااااااااريةد ول يقاااااااااال عمره عن (15ح سااانةد وإذا كانت األسااارة م ونة من أطفال
ووالدتهمد ويرع

رئيسااا لرساارةد ول ُيسااجل
قريب لهم ل يقيم معهمد فال ُيعد هذا القريب
شااؤونهم
ً
ل

أفرادها؛ ألنه مسجل

اامن

من أسرة أخرىد وت وت األم فم هذه الحال هم رئيس األسرة.

 .2.3.1.5المهنة الرئيسة:
هم نو العمل الرئيس الذي يواوله المشتغل فم فترة اإلسناد الومنم.
 .2.3.1.6النشاط االقتصادي:
المنشااااااأة من
ً
عائداد
المنشااااااأة من أعمال أو خدمات تحقق لها
وأحيانا ل تجنم ُ
ً
هو جميع ما تمارسااااااه أو تقدمه ُ
مادياد كما هم الحال فم الجمعيات الليرية التم تعتمد عل
مردودا
أعمالها
ًّ
ً

التبرعاات.

 .2.3.1.7المشتغلون في مسح القوى العاملة:
األفراد ( 15سنة فأكثرح الذين هم خالل فترة اإلسناد الومنم (السبعة أيام السابقةح للتواصل مع األسرة:
•

عملوا لمدة ساعة واحدة عل
ِ

األقل ماقابال راتااب أو رباح (نقدي أو عينمح كموظفين منتظمين أو مؤقتين

أو أصحاب عمل أو يعملوت لحسابهم.
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أو قاموا بمسااااااااعدة أحد أفراد األساااااارة لمدة سااااااااعة عل

األقل بمقابل أو بدوت مقابل فم أي نو من

األعمال التجارية أو فم مورعة خاصة بأحد أفراد األسرة.
•

ً
مؤقتا عن عملهم طيلة األساااابو بساااابب إجازة أو مرس أو ألي ساااابب آخر وسااااوف يعودوت إليه
أو تغيبوا
ً
مجددا.

ويشمل التعريف الطالب والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات البيوت  ...الخد الذين ع ِملوا خالل السبعة أيام
األقل د مع مالحظة أت ذل

السااابقة للتواصاال مع األساارة لمدة ساااعة واحدة عل

ل يشاامل األعمال المنولية

مثل أعمال الطبخ والغسيل الذي تقوم به ربة المنول أو أعمال الصيانة المنولية العادية التم يقوم بها أحد أفراد
األسرة.
 .2.3.1.8المتعطلون:
يبلغوت من العمر ( 15ساااااانة فأكثرح الذين كانوا خالل فترة اإلسااااااناد
ُ
هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين
الومنم:
 .1بدوت عمل خالل السبعة أيام السابقة لالتصال باألسرة.
 .2يبحثوت عن عمل بجدية خالل األسابيع األربعة السابقة لالتصال باألسرة .ويشمل ذل

الذين لم يقوموا

بالبحث عن عمل خالل األ سابيع األربعة ال سابقة لالت صال باأل سرة ب سبب انتظار الح صول عل
تأسيس عمل خا
 .3قادرين عل

عملد أو

بهم خالل الفترة القادمةد حيث سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة اإلسناد.

العمل ومسااتعدين لاللتحاق به فم حال توفره (أي متاحوت للعملح خالل األساابو السااابق

لالتصال باألسرة أو األسبوعين القادمين
 .2.3.1.9المتعطلون الذين سبق لهم العمل:
هم األفراد المتعطلوت من الذكور واإلناث ( 15سنة فأكثرح الذين كانوا يعملوت فم السابقد وتركوا أعمالهم ألي
سبب من األ سبابد وكانوا خالل فترة اإل سناد :بدوت عمل ويبحثوت بجدية عن عملد وم ستعدين لاللتحاق بعمل
فم حال توفره.
 .2.3.1.10السكان (قوة العمل):
يبلغوت من العمر (15سااانةفأكثرحد والمتاحوت للعمل فم إنتاج السااالع
ُ
هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين
واللدمات القتصااادية أثناء فترة اإلسااناد الومنمد سااواء كانوا يعملوت بالفعل (مشااتغلوتحد أو يبحثوت عن عمل
(متعطلوتح.
 .2.3.1.11السكان (خارج قوة العمل):
يبلغوت من العمر ( 15ساااااانة فأكثرحد وغير المصاااااانفين
ُ
هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين
العاملة عل

أنهم (غير مشاااااتغلين أو متعطلينحد وذل

اااااامن القوى

ل ونهم ل يعملوت أو ل يبحثوت عن عملد أو غير قادرين
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العملد أو غير مساااااتعدين لاللتحاق به خالل فترة اإلساااااناد الومنم للمساااااحد مثل :الطالبد وربات البيوتد

والمتقاااعاادين الااذين ل يعملوتد واألفراد غير القااادرين عل

العماالد واألفراد الااذين ل يرغبوت فم العماال ول

يبحثوت عنه ألية أسباب أخرى.
 .2.3.1.12نوع القطاع:
يقصد بنو القطا الجهة التم يعمل فيها الفرد المشتغلد وتنقسم القطاعات إل :
 .1القطاع العام :ويشاااامل جميع األجهوة الح ومية؛ كالوزارات والهيئاتد والمؤسااااسااااات الح وميةد والبلدياتد
والمدارس والجامعات والمعاهدد والمسااتشاافيات الح وميةد والقطاعات العس ا ريةد والبنو
(بن

التنمية الجتماعيةد والبن

الح ومية مثل

الوراعمح وصناديق التنمية.

ساااالعا أو خدمات وي وت رأس مالها مل ًا للدولة (أي مل ية  ٪50أو أكثر من قبل الح ومةحد
والمنشاااا ت التم تُ نتج
ً
وتحت إشرافهاد مثل( :اللطوط الجوية السعوديةد والمؤسسة العامة للطوط الس

الحديديةد وشركة أرام وح.

 .2القطاع الخاص:
يشاااااامل جميع المنشاااااا ت التم تعمل فم األعمال التجارية واإلنتاجية واللدمات الموجهة للسااااااوق والمملوكة
لل شركات والفراد (ال شركات والمؤ س سات والمحالت والم شروعات ال صغيرة ...الخحد سواء كانت ر سمية أو غير
رسااااااميةد منظمة أو غير منظمة والتم ليساااااات مملوكة مل ية عامة (أو مملوكة بنساااااابة تقل عن  ٪50من قبل
الح ومةحد ويعتبر القطا المؤسسم لجميع العاملين لحسابهم اللا

وأصحاب العمل هو القطا اللا

.

 .3القطاع الزراعي:
يشاااامل القطا غير المنظم لرنشااااطة فم الموار وتربية الحيوانات والصاااايد التم يمتل ها الفراد واألساااار ول
يشمل القطا المنظم لرنشطة الوراعية وتربية الحيوانات التم تمتل ها الشركات اللاصة.
 .4قطاع المنظمات غير الربحية:
ساااااالعا أو خدمات للمجتمع دوت مقابلد أو بسااااااعر رمويد ول
هم الجمعيات والهيئات غير الح ومية التم تقدم
ً
تهدف إل

الربح مثل الجمعيات الليرية والهيئات المهنية.

 .5قطاع العمالة المنزلية:
ويشاااااامل األفراد ا لذين ي قدموت خدمات لرساااااارة م قابل أجر ويقيموت مع هاد كالعام لة المنول ية والساااااااائقد
والبستانمد وحارس المنول الذي يقيم مع األسرة.
 .6قطاع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.
 .7القطاعات األخرى غير المصنَّ فة.
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 .2.3.1.13تعريف المؤشرات:
المؤشر
معدل البطالة

تعريفه
هو مؤشاااار يقيس مشاااااركة الساااا ات فم ساااان العمل ( 15ساااانة فأكثرح فم القوة
العاملة كمتعطليند وهو عبارة عن نسبة المتعطلين إل

معدل المشاركة في
القوى العاملة

قوة العمل.

هو مؤشاااار يقيس مشاااااركة الساااا ات فم ساااان العمل ( 15ساااانة فأكثرح فم القوة
العاملة كمشاااتغلين أو متعطليند وهو عبارة عن نسااابة قوة العمل إل

السااا ات 15

سنة فأكثر.
معدل التشغيل

هو مؤشاااار يقيس مشاااااركة الساااا ات فم ساااان العمل ( 15ساااانة فأكثرح فم القوة
العاملة كمشتغليند وهو عبارة عن نسبة المشتغلين إل

متوسط ساعات

قوة العمل.

هو مؤشر يقيس متوسط ساعات العمل العتيادية األسبوعية للمشتغلين (15سنة

العمل األسبوعية

فأكثرحد وهو عبارة عن مجمو ساعات العمل إل

متوسط األجر

هو مؤشااار يقيس متوساااط األجر الشاااهري للمشاااتغلين مقابل أجر ( 15سااانة فأكثرحد

الشهري للمشتغلين

وهو عبارة عن مجمو األجر الشااااهري إل

بأجر

مقابل اجر الذين ادلوا باألجر.

وقد اعتمدت الهيئة فم احتساب مؤشرات سوق العمل عل

إجمالم المشتغلين.

اجمالم المشااااتغلين مقابل اجر أو متدرب

المعادلت المعتمدة

من المعايير الدولية لرمم

المتحدة والمتوافقة مع معايير منظمة العمل الدوليةد ويتم احتساب المؤشرات وفق المعادلت التالية:
معادلة الحتساب

المؤشر
قوة العمل

= (عدد المشتغلين  +عدد المتعطلينح

معدل البطالة

= (عدد المتعطلين ÷ إجمالم قوة العملح 100 X

معدل البطالة للذكور

= (عدد المتعطلين الذكور ÷ إجمالم قوة العمل الذكورح 100 X

معدل البطالة لإلناث

= (عدد المتعطلين اإلناث ÷ إجمالم قوة العمل اإلناثح 100 X

معدل التشغيل

= (عدد المشتغلين ÷ إجمالم قوة العملح 100 X

معدل التشغيل للذكور

= (عدد المشتغلين الذكور ÷ إجمالم قوة العمل الذكورح 100 X

معدل التشغيل لإلناث

= (عدد المشتغلين اإلناث ÷ إجمالم قوة العمل اإلناثح 100 X

معدل المشااااااركة في

= (إجمالم قوة العمل ÷ إجمالم عدد الس ات فم سن العمل ( 15سنة فأكثرحح × 100

القوى العاملة
معدل المشااااااركة في

= (إجمالم قوة عمل الذكور ÷ إجمالم عدد الساااا ات الذكور فم ساااان العمل ( 15ساااانة فأكثرحح

القوى العاملة للذكور

100 X

معدل المشااااااركة في

= (إجمالم قوة عمل اإلناث ÷ إجمالم عدد الساااا ات اإلناث فم ساااان العمل ( 15ساااانة فأكثرحح

القوى العاملة لإلناث

100 X
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حسب المعايير الدولية التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية ،والمطبقة لدى دول مجموعة العشرين:
•

يتم حسااااااب مؤشااااارات معدل المشااااااركة فم القوى العاملةد ومعدل التشاااااغيلد ومعدل البطالةد
ومتوساااط سااااعات العمل األسااابوعيةد ومتوساااط األجر الشاااهري من بيانات المشاااتغلين من واقع
تقديرات (مساااح القوى العاملةح وهو المساااح األساااري التم تُ ج ِريه الهيئة العامة لإلحصااااء من خالل
التصال الهاتفم واستيفاء الستمارة اللاصة بالمسح.

•

بيانات المشاتغلين من الساجالت اإلدارية لها عدة مدلولت لساوق العملد ول ن ل يتم اساتلدامها
إحصائيا لقياس معدلت البطالة أو التشغيل أو المشاركة فم القوى العاملة.
ًّ

•

اللتوام بهذه المعايير يسهل عملية المقارنات الدولية بين الدول فم مؤشرات سوق العمل.

 .2.3.2المفاهيم المرتبطة بالساااااجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية (المصااااادر الثاني إلحصااااااءات ساااااوق
العمل):
 .2.3.2.1المشتغلون (حسب السجالت اإلدارية):
هم جميع األفراد العاملين الذين يشاااااغلوت وظائف وفق األنظمة ولوائح معتمدة من الجهات المنظمة لساااااوق
العمل والمسااجلين فم السااجالت اإلداريةد ويم ن تصاانيف المشااتغلين فم السااجالت اإلدارية وفق ا ألنظمة
واللوائح التم يلضعوت لها كالتالم:
•

المشااااااتغلوت حسااااااب أنظمة ولوائح اللدمة المدنية من السااااااعوديين الذين يعملوت فم كافة األجهوة
والمصااالح الح ومية والمؤسااسااات العامة الذين يشااغلوت وظائف ُمعتمدة فم الميوانية العامة للدولة
ً
وإناثاحد وكذل
(ذكورا
واللا ااااعين لنظام التقاعد المدنم من موظفين ومسااااتلدمين
ً
ممن يتم التعاقد معهم عل

•

غير السااااعوديين

وفقا لالئحة توظيف غير السعوديين.
ً
هذه الوظائف

المشااااااتغلوت حسااااااب أنظمة ولوائح نظام التأمينات الجتماعية ونظام العمل والعمالد ويشاااااامل ذل
السعوديين وغير السعوديين.

•

العمالة المنولية :وهم العاملوت غير الساااااعوديين من الجنساااااين الذين يعملوت فم المنازلد ويشااااامل
اللااادمد وعماااال التنظيفد والطبااااخيند ومقااادمم الطعاااامد والساااااااااائقيند والحراسد والممر اااااايند
والمدرسين اللصوصيين فم المنازل.
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بيانات المشتغلين في إحصاءات سوق العمل والمستقاة من السجالت اإلدارية ال تشمل الفئات التالية:
 .1العاملين فم القطاعات األمنية والعس رية.
 .2العاملين غير المسجلين فم سجالت التأمينات الجتماعية واللدمة المدنية ويشمل ذل :
•

السعوديين العاملين خارج المنش ت الذين يعملوت لحسابهم ول يلضعوت ألنظمة العملد وغير
مسااااااجلين فم التأمينات الجتماعيةد مثل المشااااااتغلين فم خدمات التوصاااااايل عبر التطبيقات
اإلل ترونية عل

•

سبيل المثال.

أصااااااحاب العمل السااااااعوديين الذين يعملوت فم المنشاااااا ت وغير المسااااااجلين فم التأمينات
الجتماعية.

•

الموظفين غير الساااااعوديين الذين يعملوت فم البعثات الدولية أو الساااااياساااااية أو العسااااا رية
األجنبية.

 .3الموظفين غير السااعوديين الذين يأتُ وت إل

الممل ة ألعمال ل يسااتغرق إنجازها أكثر من ثالثة أشااهر

فم المعتاد.

 .2.4التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:
وفقا للتشااااابهد ويشاااا ل
ً
ُيعرف التصاااانيف بأنج ه مجموعة مرتبة من فئات ذات صاااالة مسااااتلدمة لتجميع البيانات
التصااااانيف األسااااااس لجمع البيانات ونشااااارها فم ملتلف المجالت اإلحصاااااائية مثل( :النشااااااط القتصااااااديد
والمنتجاتد والنفقاتد والمهن أو الصاااحةد  ...إلخح إذ يسااامح تصااانيف البيانات والمعلومات بو اااعها فم فئات
ُ
ذات معن

وفقا للصااائصااها
ً
ومنهجيا
دقيقا
ً
ترتيبا
من أجل إنتاج إحصاااءات مفيدةد حيث إت جمع البيانات يتطلب
ًّ
ً

المشااتركة ل م ت وت اإلحصاااءات موثوقة وقابلة للمقارنةد وتلضااع إحصاااءات سااوق العمل للمعاير الدولية فم
جمع بياناتها وتصنيفهاد حيث تعتم د إحصاءات سوق العمل عل

التصانيف واألدلة التالية:

 .2.4.1التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية:
هو تصااانيف إحصاااائم ُمعت ِمد عل

التصااانيف الصاااناعم الدولم الموحد لجميع األنشاااطة القتصااااديةد حيث إت

الت صنيف ال صناعم الدولم الموحد لرن شطة القت صادية هو الت صنيف المرجعم لرن شطة اإلنتاجيةد والغرس
من استلدام هذا التصنيف فم مسح القوى العاملة هو تحديد النشاط القتصادي الرئيس الذي تواوله المنشأة
التم يعمل بها أي فرد من األساارةد كما يعرف النشاااط القتصااادي بأنه (جميع ما تمارسااه أو تقدمه المنشااأة من
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ماديا كما هم الحال فم
مردودا
عائدا ماد ًّياد وأحيانا ل تجنم المنشاااااااأة من أعمالها
أعمالد أو خدمات تحقق لها
ًّ
ً
ً
الجمعيات الليرية التم تعتمد عل

التبرعاتح.

 .2.4.2التصنيف السعودي للمهن:
هو تصاانيف إحصااائم ُمعت ِمد عل

نظاما لتصاانيف وتجميع المعلومات
التصاانيف الدولم (ISCO_08ح الذي يوفر
ً

المهنية التم يتم الحصاااااول عليها عن طريق التعدادات والمساااااو ،اإلحصاااااائيةد وكذل

من الساااااجالت اإلداريةد

والغرس من استلدام هذا التصنيف فم مسح القوى العاملة هو تصنيف المشتغلين حسب مهنهم.
 .2.4.3التصنيف السعودي للتخصصات والمستويات التعليمية:
هو تصااانيف إحصاااائم ُمعت ِمد عل

التصااانيف الدولم الموحد للتعليمد وهو التصااانيف المرجعم لتنظيم البرامج

التعليمية والمؤهالت ذات الصاالة حسااب مسااتويات التعليم (ISCED_11ح ومجالته (ISCED_13حد كما أنه شااامل
بدءا من مرحلة رياس
لجميع البرامج التعليمية ومستويات وطرق التعليمد كما أنه يغطم جميع المراحل التعليمية ً
األطفال وحت

مسااتويات الدراسااات العلياد والغرس من اسااتلدام هذا التصاانيف فم مسااح القوى العاملة هو

تصنيف األفراد ( 15سنة فأكثرح حسب مستوياتهم وتلصصاتهم التعليمية.
 .2.4.4الدليل الوطني للدول والجنسيات:
شامل للدول والمقاطعات التابعة لهاد ويعتمد التصنيف عل
ل
تصنيف دولم معياري موحدد
هو
ل

المعيار الدولم

 ISO 3166) Country codesحد ويقوم هاذا التصاااااانيف باإعطااء رموز للادول والمقااطعاات التاابعاة لهااد حياث إت
استلدام تل

الرموز واألرقام ً
بدل من استلدام اسم الدولة مفيد لرغراس اإلحصائية؛ مما يوفر الوقت ويجنب

األخطاءد والغرس من استلدام هذا التصنيف فم مسح القوى العاملة هو تصنيف األفراد بحسب الجنسية إل
سعوديين وغير سعوديين.

 .2.5تصميم استمارة المسح:
اساااتمارة جمع البيانات (المصااادر األول إلحصااااءات ساااوق العملح :تم إعداد وتصاااميم اساااتمارة المساااح من ِقبل
ملتصااااام إدارة إحصااااااءات القوى العاملة فم الهيئة العامة لإلحصااااااءد وقد ُروعم عند تصاااااميمها التوصااااايات
منظمة العمل الدولية فم مجال مسااااااو ،القوى العاملةد كما تم
ُ
والمعايير والتعاريف الدولية التم تُ صااااااادر ها
عر ُ اها عل

خبراء منظمة العمل الدولية خالل زيارتهم للهيئةد وتم عر ُ اها كذل

عل

الجهات ذات العالقة ألخذ

مرئياتهم ومالحظاتهم عليهاد وقد تم إعداد صااااياغة األساااائلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صاااايغة توجيه
السؤال من ِقبل الباحثين.
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تم تقسيم االستمارة إلى ستة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات
الفنية لمرحلة جمع البيانات
خصائ

البياااااااانات
التعاااااااريفية

بيانات األفراد

البحث عن عمل

جائحة كورونا

نتيجة

أفراد

األسرة المعيشية

القتصادية

واإلتاحة للعمل

COVID-19

التصال

(جميع أفراد

( 15سنة فأكثرح

(األفراد  15سنة فأكثر

األسرةح
أمثلة عل
اسم الشل
والتلص

الهاتفم

غير المشتغلينح

ما تضمنته استمارة مسح القوى العاملة (المصدر األول إلحصاءات سوق العملح:

د والجنسيةد والعمرد والجنسد والعالقة برئيس األسرةد والحالة الوواجيةد والحالة التعليميةد
الدراسم للحاصلين عل

الشهادة الثانوية فما فوقهاد والعاملوت والمتغيبوت عن العمل خالل

السبعة أيام السابقة التصال باألسرةد والباحثوت عن عملد وأسلوب البحث عن عملد وأسباب عدم البحث
عن عملد ومدة البحث عن عملد واإلتاحة للعملد وخبرة العمل السابقد وأسباب تر

العمل السابقد

والمهنةد واسم الجهة التم يعمل بها الفردد ونو القطا د والنشاط القتصاديد والحالة العمليةد واألجر
الشهري الصافم للفرد المشتغلد والنظام التقاعدي المشتغليند وعدد ساعات العمل الرئيس خالل السبعة
أيام السابقة د وذل

إذا كات للفرد عمل آخر إ افة إل

يم ن الطال عل

عمله الرئيس..

الستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمم للهيئة عل

اإلنترنت

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/LFS%20Questionnaire_2021Q2_Ar.pdf
وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إل

استمارة إل ترونية يم ن التعامل معها من خالل نظام جمع البيانات

المطور باستلدام الحاسب اآللم والذي يتميو بما يلم:
1ح استعراس منطقة عمل الباحث (عينة المسحح.
2ح التصال الهاتفم باألسرة باستلدام نظام اتصالت (سيس و جابرح
3ح اسااااااتيفاء البيانات بجودة عالية باسااااااتلدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل (لكتشاااااااف أخطاء اإلدخال
آليا لحظة استيفاء البياناتح.
والمدخالت الالمنطقية ًّ
4ح التواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل إرسال واستقبال المالحظات مع الباحث.
 .2.6تحديد البيانات المطلوبة من السجالت اإلدارية:
بيانات السااااجالت اإلدارية (المصاااادر الثانم إلحصاااااءات سااااوق العملح :قامت الهيئة العامة لإلحصاااااء باسااااتيفاء
ل آلمد وتشاتمل عل
البيانات من منظومة ساوق العمل من الجهات الح ومية بشا ٍ
المتعلقة بالمشتغلين وتأشيرات العملد وذل

كما يلم:
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 .1البيانات المسااااااتوفاة من وزارة الموارد البشاااااارية والتنمية الجتماعية :واشااااااتملت عل
بالعاملين عل
إل

رأس العمل اللا ااعين ألنظمة ولوائح اللدمة المدنيةد حسااب عدد من المتغيرات .باإل ااافة

بيانات تأشيرات العمل للقطا اللا

.

 .2البيانات المسااااااتوفاة من المؤسااااااساااااااة العامة للتأمينات الجتماعية :واشااااااتملت عل
بالمشتركين عل

البيانات المتعلقة

البيانات المتعلقة

رأس العمل اللا عين ألنظمة ولوائح التأمينات الجتماعيةد حسب عدد من المتغيرات.

 .3البيانات المسااااااتوفاة من مركو المعلومات الوطنم :واشااااااتملت عل

البيانات المتعلقة بالعمالة المنولية

وتأشيرات القطا الح ومم واألفرادد حسب عدد من المتغيرات.
 .2.7التغطية:
 .2.7.1التغطية المكانية:
تغطم إحصاءات سوق العمل البيانات المتعلقة بسوق العمل ل افة المناطق اإلدارية الااااااا (13ح للممل ة العربية
السااعوديةد حيث يغطم مسااح القوى العاملة (المصاادر األول إلحصاااءات سااوق العملح مناطق ( :الرياسد وم ة
الم رمةد والمدينة المنورةد والقصاايمد والشاارقيةد وعساايرد وتبو د وحائلد والحدود الشااماليةد وجازاتد ونجراتد
والباحةد والجوفح عن طريق التصااااااال بعينة من أساااااار كل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لت وت عينة ُم جمثِ لة
ألسااار المنطقةد فيما تشااامل بيانات الساااجالت اإلدارية (المصااادر الثانم إلحصااااءات ساااوق العملح كافة سااا ات
الممل ة األفراد الموثقة بياناتهم فم سجالت الجهات الح ومية ذات العالقة.
 .2.7.2التغطية الزمانية:
تُ سااااااند بيانات مسااااااح القوى العاملة (المصاااااادر األول إلحصاااااااءات سااااااوق العملح من حيث عدد أفراد األساااااارة
وخصائصهم الس انية والجتماعية والقتصادية كما يلم:
1ح تسند بيانات عدد أفراد األسرة وخصائصهم الس انية إل
2ح تسند بيانات المشتغلين إل

تاريخ التصال باألسرة.

السبعة أيام السابقة لالتصال باألسرة.

3ح تسند بيانات الباحثين عن عمل إل

األربعة أسابيع السابقة لالتصال باألسرة د ويقصد با (األربعة أسابيع

السااااابقةح آخر أربعة أسااااابيع كاملة تساااابق تاريخ التصااااال (من يوم األحد فم األساااابو األول إل

يوم

السبت فم األسبو األخيرح.
4ح تسااتند بيانات اإلتاحة للعمل إل

األساابو السااابق ليوم التصااالد أو األساابوعين القادمين لهد ويقصااد

باألسااابوعين القادمين (األسااابوعين التاليين لتاريخ التصاااالد من يوم األحد فم األسااابو الالحق األول
إل

يوم السبت فم األسبو الالحق الثانمح.

5ح تساااند بيانات التحاق الشاااباب ( 29 -15سااانةح بالبرامج التدريبية إل  :األربعة أساااابيع الساااابقة لالتصاااال
باألساارة د ويقصااد باااااااا (األربعة أسااابيع السااابقةح آخر أربعة أسااابيع كاملة تساابق تاريخ التصااال (من يوم
األحد فم األسبو األول إل

يوم السبت فم األسبو األخيرح.
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فيما تُ سااند بيانات السااجالت اإلدارية (المصاادر الثانم إلحصاااءات سااوق العملح إل

آخر يوم فم الربع الميالدي

من كل سنة.
 .2.8اإلطار اإلحصائي في مسح القوى العاملة:
•

تم اسااااااتلدام إطار عملية حصاااااار وترقيم المبانم والوحدات العقارية 2020مد كقائمة تحتوي عل

جميع

مفردات المجتمع.
•

تم و ع القوائم واللرائط والمواصفات التحليلية للوحدات لختيار مقدمم البيانات (األسرح.

•

تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء اإلطار اإلحصائم وإنشاء إطار الختبارد والتحقق من صحته
واستلدامه للدورة الحالية للمسح.

 .2.9تصميم العينة:
•

تم تقسايم مجتماع المساح إلا

أجاواء غيار متداخلاة تتصاف بالتجاانس النسابم فام وحاداتهاد وكال جاوء

ُيعاد طبقاةد وكال طبقاة تُ عامال علا
•

أنهاا مجتماع مساتقل بذاتاه.

تم سحب عينااااااااة من كل طبقة ب ش ل م ستقلد وفم النهاية تم دمج جميع وحدات المعاينة الم سحوبة
لتش ل العيناة ال لياة.

•

تم اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصاااااااائية التم تم تصااااااميمها لتغطية المجتمع اإلحصاااااااائم
المسااتهدف عل

تم اختيار وحدات المعاينة األولية (مناطق العدح من إطار

مرحلتيند فم المرحلة األول

عملية حصااااار وترقيم المبانم والوحدات العقارية 2020مد وباساااااتلدام العينة العشاااااوائية المنتظمة تم
موزعة عل
ً
اختيار (1334ح منطقة عد من العينة الرئيسية البالغ حجمها (9560ح منطقة عد

جميع الطبقات

فم جميع المناطق اإلدارية باستلدام األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح عدد األسر السعودية فيهاد
ثم فم المرحلة الثانية اختيار وحدات المعاينة النهائيةد وهم األساااااار فم مناطق العد التم تم اختيارها
فم المرحلة األول

باساااتلدام العينة العشاااوائية البسااايطة بواقع (40ح أسااارة من كل منطقة عدد أي ما

مجموعة (53360ح أسرة عل
•

تم إعداد المنهجية المثل
األعباء عل

مستوى الممل ة.

لختيار وحدات العينة بهدف تقديم الملرجات بالجودة المطلوبةد مع تقليل

مقدمم البياناتد عبر طرق إحصااااااائية معروفة لدى اإلحصااااااائيين مثل اسااااااتلدام أساااااااليب

التناوب ومراقبة التداخل.
•

تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيق اإلطار اإلحصائم وتلصي

•

تم اختبار وتقييم العينةد والتحقق من صحتها واستلدامها فم الت رار الحالم للمشرو .

15

العينة واختيارها.

المنهجيات

منهجية إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2021 -

وحدات المعاينة في مسح القوى العاملة:
وحدات المعاينة األولية هم مناطق العدد وهااام عبارة عن وحااادات المعايناااة التااام تُ ساااحب فااام المرحلاااة
األول

مااااان تصميااااام عيناااااة المسحد بينما تعد (األسرح هم وحدات المعاينة الثانوية والنهائية فم نفس

ساحبها فام المرحلاة الثانياة مان تصميام عيناة المسحد وتعد كل
الوقتد وهام وحادات المعايناة التام يتام
ُ
جاوءا مان وحادات المعايناة األولية.
وحادة معايناة ثانوياة
ً

المرحلة الثالثة :مرحلة التنظيم:

وهم المرحلة األخيرة من مراحل اإلعداد التم تساابق مرحلة التصااال باألساارة وجمع البياناتد وقد تم فيها إعداد
إجراءات سااير العمل المطلوبة إلعداد إحصاااءات سااوق العمل والتم سااتبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع"
اإلجراءاتد وتحديد التسلسل األنسب لها من أجل الوصول إل

وتنتهم "بمرحلة التقييم" وتنظيم وتجميع تل

منهجية تحقق أهداف إحصاااااااءات سااااااوق العملد وفم هذه المرحلة تم مراجعة اإلجراءات التم تمت عند اإلعداد
لإلصدار السابق من إحصاءات سوق العمل لتطوير إجراءات العمل فم هذا اإلصدارد كما تم وصف وتوثيق هذه
اإلجراءات لتسااااااهيل القيام بالت حديثات فم الدورات المسااااااتقبليةد وتمت تجربة واختبار إجراءات سااااااير العمل
اإلحصائم للتأكد من أنها تلبم متطلبات إعداد إحصاءات سوق العمل فم ش لها النهائمد واعتماد إجراءات سير
العمل اإلحصائمد وو ع خريطة طريق للتنفيذ.
وتعد تجربة اختبار كفاءة أنظمة اإلدخال وعملية ت ناقل وموامنة البيانات ومراجعتها والتم تتم من خالل النظام
اللوحم أو النظام الم تبم لمسح القوى العاملة من أبرز اإلجراءات التم تمت فم هذه المرحلة.

المرحلة الرابعة :مرحلة الجمع:

 .4.1جمع البيانات في مسح القوى العاملة (المصدر األول إلحصاءات سوق العمل):

ً
وممثِ لة لمجتمع المساااح عل
أوال :تم اختيار عينة المساااح بتحديد (53360ح أسااارة كعينة ملتارة ُ
وموزعة حسب المناطق اإلدارية عل

مساااتوى الممل ة

النحو التالم:

المنطقة اإلدارية

عدد األسر

المنطقة اإلدارية

عدد األسر

المنطقة اإلدارية

عدد األسر

الريااس

8280

عسير

3600

جازات

2840

م اة الم رمة

9680

تبااو

2920

نجاارات

2560

المدينة المنورة

3680

حائاال

2600

الباااحة

2400

القصاايم

2640

الحدود الشمالية

2800

الجااوف

2640

المنطقة الشاارقية

6720
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ثانيا :تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين قاموا بالتصال باألسر لجمع البيانات (مسح القوى العاملةح بناء عل
ً
عدة معايير عملية ومو وعية تتعلق بطبيعة العملد مثل:
•

المستوى التعليمم.

•

اللبرة السابقة فم مسح القوى العاملة.

•

الصفات الشلصيةد مثلُ :حسن السيرة والسلو د وسالمة الحواسد واللياقة الطبية والنفسية.

•

اجتياز المرشح للبرنامج التدريبم لمسح القوى العاملة.

•

أل يقل عمر المرشح عن  20سنة.

ً
ً
وفقا لما يلم:
ثالثا :تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين للعمل فم جمع بيانات المسحد
•

عقد برنامج تدريبم للباحثين تضاااااامن تقديم محا اااااارات ارشاااااااادية وتوعويةد يتم خاللها شاااااار ،كتيب
ً
ً
مفصال لجميع أسئلة الستمارة.
وشرحا
التعليماتد والتعريف بأهداف المسح وأسلوب جمع البياناتد

•

إجراء تطبيق عملم عل

كيفية استيفاء الستمارة اإلل ترونية للمسح.

كما تم تجربة أداء الباحثين أثناء التدريب وتقييم أدائهم والتحقق من مدى استيعابهم لالستمارة قبل البدء بعملية
التصال وجمع البيانات..
تتضمن البرامج التدريبية التم تم تقديمها للباحثين الم لفين بجميع بيانات مسح القوى العاملة :محا
عملية وتطبيقية عل

رات

المسااتلدمة فم عمليات جمع البيانات كما
المواد الفنية والتقنية واإلدارية والتوعوية ُ

يتم تعريف الباحثين بأهداف الم سح وأ سلوب جمع البياناتد وتت ضمن البرامج التدريبية كذل
لجميع أسئلة الستمارةد وللمهام الفنية واإلداريةد كما يتم التدريب عل

شرحا مف ً
صال
ً

طرق التلاطب مع مقدمم البيانات

وكيفية تقديم األسئلة بوقت قياسم.
رابعا :التصاااال المباشااار باألسااارة فم عملية اساااتيفاء اساااتمارة المساااح وجمع البيانات :قام كل باحث بالتصاااال
ً
باأل سر الواقعة

من عينة الم سحد وتم اعتماد أ سلوب الت صال المبا شر باأل سرة فم عملية ا ستيفاء ا ستمارة

الم سح وجمع البياناتد حيث يقوم الباحثين الم لفين بهذه العملية بإجراء الت صال الهاتفم بأرباب األ سر وعندها
يقوم الباحث بالتعريف بنفساااااهد وإيضاااااا ،هدفه من التصاااااالد وإعطاء نبذة عن المساااااح وأهدافهد وأخذ اإلذت
لسااتيفاء البيانات المطلوبة مباشاارةً باسااتلدام اسااتمارة مسااح القوى العاملة اإلل ترونيةد ويتم اسااتيفاء بيانات
بناء عل
ا ستمارة الم سح ً
إل

اإل سناد الومنم المحدد .ليتم تحميل ونقل البيانات الم ستوفاة لر سرة ب ش ل مبا شر

تمهيدا لمراجعتها ومعالجتها.
قاعدة البيانات وتلوينها
ً

بناء عل
ُ
خام ًسا :ا ستلدم
كافة الباحثين أجهوة الحا سب اآللم ل ستيفاء بيانات ا ستمارة الم سح ً
وفقا لعاادد أفااراد األساارة وخصائصااهم الس انية والجتماعية والقتصادية.
ً
المحدد
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سادسا :يتم تحميل ونقل البيانات المستوفاة لرسرة بش ل مباشر إل
ً

قاعدة البيانات المرتبطة بها فم المركو

لحقا
ً
تمهيدا لمراجعتها ومعالجتها
الرئيس بالهيئةد حيث تلوت بش ل معين
ً
ترونيا لضاااامات اتساااااق ودقة ومنطقية البيانات عل
ساااابعا :تطبيق (قواعد التدقيقح إل
ًّ
ً

اسااااتمارة مسااااح القوى

العاملةد وهم (قواعد إل ترونية ت تشااف تعارس اإلجاباتح تم بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية بين إجابات
الساتمارة ومتغيراتها لتسااعد الباحث فم اكتشااف أي خطأ بشا ل مباشار عند اساتيفاء بيانات الساتمارة مع رب
المبرمجة من تمرير األخطاء إذا تعار ااات اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخرى
األسااارة بحيث ل تسااامح هذه القواعد ُ
فم الستمارة.
المجم عة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث نفساااااااه والمفت
ِ
ثامنا :تم التحقق من
ً
صااااااحة البيانات ُ
المسااؤول عنهد والمشاارف عل

عملية المسااح فم منطقة اإلشاارافد حيث خضااعت جميع مناطق العمل لعملية

أيضا بضبط ومراقبة أداء جميع
مراقبة ومراجعة من فريق جودة البيانات فم المركو الرئيس بالهيئةد والتم تقوم ً
بدءا من اليوم األول إل
الفئات العاملة توامنً ا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات ً

آخر يوم فيها.

فريق جودة البيانات:
هو فريق عمليات يعمل بشاااااا ل متوامن مع أعمال المسااااااو،د وموود ب افة وسااااااائل المتابعة اإلل ترونيةد
وشاشات المراقبة والتتبعد ويقوم فيها المراقبوت وإخصائيو الجودة بمراجعاااااة اتسااااااق البياناااااات واكتشاف
حالت اللطااااااأ والقياااااام المتطرفااااااة أثناء عملية جمع البيانات من خالل متابعة ما يتم تعبئته من ِقبل الباحث
بشاااااا ل آنم وفوريد و تهدف إل

التحقق من اتبا الباحثين للتعليمات اللاصااااااة بالمسااااااحد و التحقق من

منطقية وصااااااحة البياناتد والتأكد من تطبيق جدول التصاااااااالت المقررة لرساااااارة د والتأكد من موثوقية
ومنطقية البيانات ومراجعة بعض مؤشاااااارات المسااااااح المهمة للتأكد من دقة البياناتد وتقوم غرفة جودة
البيانات بعدة مهام أبرزها:
•

المجمعةد وإرساااال المالحظات إل
مراجعة البيانات ُ

ِفرق العمل عل

ملتلف مساااتوياتها عن طريق

النظام اآللم الم تبم المرتبط بأجهوة الحاسب لدى الباحثوت لتصلهم المالحظات بش ل آلم سريع
فم مواقع عملهم.
•

هاتفيا باألساارد وطر ،بعض األساائلة فم السااتمارة عليهم للتحقق من سااالمة اسااتيفاء
التصااال
ًّ
الباحث للبياناتد ومدى التوامه بالتعليماتد والحصااااااول عل
بعدد وتقديم الش ر ألرباب األسر عل

•

الرد عل

البيانات المفقودة التم لم يتم تلقيها

تعاونهم.

الستفسارات سواء من الباحثين أو من أرباب األسر.
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الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية (المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمل):

قامت الهيئة العامة لإلحصااااااء بالتنسااااايق مع الجهات الح ومية المعنية بساااااوق العمل؛ للحصاااااول عل

البيانات

اللاصااة بإحصاااءات سااوق العملد والتم شااملت بيانات المشااتغليند وعدد التأشاايرات الصااادرة من واقع بيانات
الساااااجالت اإلداريةد وتم حفظها فم قواعد البيانات فم الهيئةد وتمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج
اإلحصائم العلمم ومعايير الجودة المتعارف عليهاد وذل

بالتنسيق مع الجهة ُمصدرة البيانات.

المرحلة الخامسة :مرحلة التبويب:

اعتمدت علميات تبويب البيانات اللام لمسااااااح القوى العاملة عل
بناء عل
عملية جمع البياناتد بحيث تم تبوبيها ً

ُمدخالت التصاااااانيف والترميو التم تمت أثناء

التصاااانيف المهنم السااااعودي المعتمد عل

التصاااانيف الدولمد

والتصااانيف الوطنم لرنشاااطة القتصااااديةد والدليل الوطنم للدول والجنسااايات المعتمد عل
ودليل التلصاااصاااات والمساااتويات التعليمية المعتمد عل
عل

الدليل الدولمد

(ISCEDحد أو أي تصااانيف أو ترميو آخر :كتوزيع البيانات

مسااتوى المناطق اإلداريةد و التصاانيف النوعم والوصاافم كتحديد نو الجنسد أو الحالة الجتماعية للفردد

والتصنيف ال مم مثل فئات الدخل.
كما قام الملتصااوت فم إدارة إحصاااءات القوى العاملة خالل هذه المرحلة بعملية معالجة وتحليل البيانات والتم
ارت وت عل
•

عدة إجراءاتد وكما يلم:
فرز وترتيب البيانات عل

ش ل تسلسل أو فم مجموعات أو فئات ملتلفة.
نقاط أو بيانات رئيسة.

البيانات التفصيلية إل

•

تللي

•

الجمع بين العديد من أجواء البيانات وجعلها مترابطة.

•

معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة.

•

معالجة البيانات غير المنطقية.

•

تحويل البيانات أو تبديلها إل

•

تنظيم وعرس البيانات وتفسيرها.

بيانات ذات دللت إحصائية.

وتم عرس البيانات فم جداول مناسااابة؛ لتساااهيل عملية تلليصاااها وفهمها واساااتيعابها واساااتنتاج النتائج منهاد
ومقارنتها بغيرها من البياناتد واللروج منها بمدلولت إحصائية عن مجتمع الدراسةد كما يسهل الرجو إليها فم
صااااااورة جداول دوت الحاجة لالطال عل

السااااااتمارات األصااااااليةد والتم فم الغالب تحمل بعض البيانات مثل:

أسم اء األفراد وعناوينهمد وأسماء المدلين بالبيانات مما يلل بمبدأ سرية البيانات اإلحصائية.
كما أت من أهم إجراءات معالجة البيانات التم تمت "إخفاء هوية البيانات" فللحفاظ عل

ساااااارية البيانات قامت

الهيئة بإزالة ُمعر فات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة من بيانات ا لمسااااااح ا كإخفاء اساااااام رئيس األساااااارة
وعنوانهد وغير ذل

من ُمعرفات هويته؛ وذل

لضمات حماية خصوصية األفراد.
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المرحلة السادسة :مرحلة المراجعة:

ً
أوال :التحقق من صحة مخرجات البيانات:

بعد أت تمت معالجة وتبويب البيانات فم المرحلة اللامسااااةد وتم التحقق من سااااالمتهاد قامت الهيئة فم هذه
المرحلة بعمليات الحتساااااااب واسااااااتلراج النتائجد وتحميل الملرجات وتلوينها عل

قاعدة البياناتد ومن ثم تمت

عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتلصصين فم إحصاءات القوى العاملة باستلدام تقنيات حديثة وبرمجية
تم تصميمها ألغراس المراجعة والتدقيق.
ثان ًيا :التعامل مع البيانات السرية:
تنفيذا لما ن
ً

ملتومة بالساااارية التامة
ل
عليه المرسااااوم المل م ال ريم رقم (23ح وتاريخ1397-12-07ه فإت الهيئة

ل افة البيانات المساااتوفاةد وعدم اساااتلدامها إل فم األغراس اإلحصاااائية فقط؛ لذل

تم حفظ البيانات بشااا ل

محمم فم خوادم البيانات بالهيئة.
إعداده للنشااار
ل يم ن بأي حال من األحوال اإلفصاااا ،عن أية بيانات فردية عن األسااارة أو أفرادهاد وما يتم
ُ
هو فقط مجرد جداول إحصاااائية تجميعية عل
اللصائ

مساااتوى الممل ة والمناطق اإلدارية والمدت الرئيساااة حساااب

الس انية.

المرحلة السابعة :مرحلة النشر:

ً
أوال :إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:

فم هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسو ،القوى العاملةد وتنسيق وتنظيم
ومراجعة بيانات ال سجالت اإلدارية التم تحتويها ن شرة إح صاءات سوق العملد ثم تم إعداد وتجهيو جداول النشر
والرسااااااوم البيانية للبيانات والمؤشااااااراتد والبيانات الوصاااااافية والمنهجيةد ومن ثم تم إعدادها باللغتين العربية
واإلنجليوية.
ثانيا :إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة:
ً
بعد أت قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمم عل

اإلنترنتد تقوم

فم هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية اللاصاااااة لإلعالت عن صااااادروها عبر كافة وساااااائل اإلعالم إ اااااافة إل
ابتداء فم
منصاااااتها الملتلفة فم مواقع التواصاااال الجتماعمد وتعلن عنها فم اليوم المحدد للنشاااارد وتُ نشاااار
ً
الموقع الرسامم بقوالب ملتلفة كبيانات مفتوحة بصايغة  Excelوذل
والمهتمين بسوق العملد وكذل

لضامات انتشاارها ووصالها ل افة العمالء

يتم إدراجها فم الم تبة اإلحصائية عل
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وتطبق الهيئة العامة لإلحصاء المعيار اللا

لنشر البيانات (SDDSح الصادر من صندوق النقد الدولم والذي

يلوم األجهوة اإلحصااااائية بنشاااار بيانات العمالة والبطالة واألجور بدورية ربع ساااانويةد وبتأخر زمنم ل يويد عن
يوما فقطح بعد نهاية الربع المرجعمد وإذا كانت البيانات تعد من بيانات مصااااااادرية
ربع ساااااانة واحد (أي ً 90
ملتلفةد يجوز نشرها بدورية وحداثة ملتلفين.
ً
ثالثا :التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:
إيمانً ا من الهيئة بأهمية التواصاال مع العمالء من مسااتلدمم البيانات تقوم الهيئة فور صاادور نشاارة إحصاااءات
سوق العمل بالت وا صل مع العمالء وتوويدهم بالن شرةد كما ت ستقبل أ سئلة وا ستف سارات العمالء حول النشرة
ونتائجها عبر ملتلف القنوات التصااااااالية ليتواصاااااال عمالؤها معها لطلب البيانات حيث يتم اسااااااتقبال الطلبات
والستفسارات عن طريق:
•

الموقع اإلل ترونم الرسمم للهيئة www.stats.gov.sa

•

البريد اإلل ترونم الرسمم للهيئة info@stats.gov.sa
بدعم العمالء (ClientSupport) cs@stats.gov.sa

•

البريد اإلل ترونم اللا

•

الويارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمم فم الرياس أو أحد فروعها بمناطق الممل ة.

•

اللطابات الرسمية.

•

الهاتف اإلحصائمد بالتصال عل

رقم920020081( :ح.

المرحلة الثامنة :مرحلة التقييم:

بعد إصااادار النشااارة ووصاااولها ل افة عمالء الهيئة تتم العودة إليهم مرة أخرى فم هذه المرحلةد ومن خاللها يتم
تقييم كامل العملية اإلحصاااائية التم تمت وذل

بهدف التحساااين الدائم للحصاااول عل

بيانات ذات جودة عاليةد

علما بأت التحسااااااينات المسااااااتقبلية المقترحة قد تشاااااامل :المنهجيات والعمليات واألنظمةد ومهارة الباحثين
اإلحصاااائييند وأطر العمل اإلحصاااائمد وتتم هذه المرحلة التشااااركية مع مساااتلدمم البيانات وعمالء الهيئة عن
طريق عدد من اللطوات:
ً
أوال :جمع مدخالت التقييم القابلة للقياس:
يتم جمع وتوثيق أهم التعليقااات والمالحظااات من مصااااااااادرهااا فم ملتلف المراحاالد ومن ذل ا

جمع اه
مااا تم
ُ

وتوثيقه أثناء مرحلة الجمعد مثل :التعليقات والمالحظات التم يقد ُم ها جامعو البيانات ومشاااااارفوهم د كما أت
هنا

يسااااااتنتجها الملتصااااااوت المعنيوت بمراجعة
وتوثيقه فم مرحلة المراجعةد كالمالحظات التم
ُ
جمعه
ما تم
ُ
ُ

وأخيرا يتم جمع وتوثيق التعليقااات
جمعهااا من الفريق أو المناااطق الداريااةد
وتاادقيق وتحلياال البيااانااات التم تم
ً
ُ
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والمالحظات المقدمة من مسااتلدمم البيانات بعد نشاارهاد باإل ااافة إل

ما يتم رصااده عبر وسااائل اإلعالم أو

مالحظات العمالء التم تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.
إجراء التقييم:
ثانيا:
ُ
ً
وبناء عل
مساااااابقاد
ً
ومقارنة نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة
ُ
يتم تحليل مدخالت التقييم التم ُج ِمعتد
ً
تحديد عدد من التحساااينات والحلول المم نة ومناقشاااتُ ها مع الملتصاااين واللبراءد وإشااارا
يتم
ُ

ذل

الجهات المعنية

قياس أداء اسااتلدام العمالء لنتائج إحصاااءات سااوق العملد
من منظومة سااوق العملد وتم خالل هذه اللطوة
ُ
وبناء عل
ومدى ر اااهم عنهاد
ً

هذه اإلجراءات يتم التفاق عل

للحصااول عل
التوصاايات المقترحة
ِ

بيانات ذات

جودة عالية فم النتائج القادمة إلحصاءات سوق العمل.

المرحلة التاسعة :مرحلة اإلدارة:

وهم مرحلة شاااااملة تدخل فم كل مرحلة من مراحل إنتاج إحصاااااءات سااااوق العملد فمن خالل هذه المرحلة تم
و ااع اللطة العامة لإلنتاج والتم تشاامل دراسااة الجدوى وإدارة الملاطر وطرق التمويل وآليات اإلنفاقد وو ااع

مؤشاااااارات األداء ومقاييس الجودة وخار طة القوى البشاااااارية الالزمة لإلنتاجد ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إل
اإلدارات الملتلفة فم كل مرحلةد ورفع التقارير لضمات تطبيق التوامات الهيئة نحو عمالئها.

والله ولم التوفيق والسداد ددد

22

