
سـاعـدنـا بفهـم سـوق العمل في 
المملكة العر�ية السعودية.



مسـح القـوى العاملـة (LFS) هـو مسح ربع سنوي تج��ه الهيئة 
العـامـة لإلحصاء بهدف تق�يم الوضع الحالي لسوق العمل في 
المملكة العر�ية السعودية. وهو أداة تستخدم لحساب معـدالت 
التشغـيـل والبطالة (السعود�ين - المقيمين) من �ين العديـد من 

المؤش�ات األخرى.
�تم االستفـادة مـن �تـائج المسح التخـاذ ق�ا�ات مهمة فيما يتعلق 
بخـلـق فـرص العـمـل والتعـلـيـم والتـد��ـب ودعـم المـتـقـاعديـن 
والدخل. كذلـك يعـطـي المـسـح تصـور عن هـيكل وتطور سـوق 
العمل في المملكة العر�ية السعودية وذلـك من خـالل تغطيـة 

األسئلة الرئيسية مثل: 
ـر معدل البطالة فـي المملكة العر�ية السعوديـة  • ما مدى تغـيُّ

وكيف يتطور؟
• ما هي أنواع الوظائف المشغولة؟

• ما هو متوسط ساعات العمل؟
• ما هو متوسط األجر؟

للحـصـول على �تـائـج منتظمـة تصف سوق العمل في المملكة 
العر�ية السعودية، يتم اختيار عينة ممثلة من األسر بشكل عشوائي 
مـــن جمـيـــع أنحـاء المملكة ويتم إج�اء مقابـالت كل ثالثة أشهر. 
يجمـع المسـح المعلومـات من جميـع أفـ�اد األسرة الـذيـن تبـلـغ 

أعمارهم 15 عاًما أو أكثر.

�تلـقـى األسـرة المشـاٍركـة ألول مرة في مسح القوى العاملة 
رسـالـة نصيـة قصيـرة لإلشارة إلى أنهم جزء من العينـة المختارة. 
ستقوم الهيئة العامة لإلحصاء باالتصال بهذه األسرة عبر الها�ف 

إلج�اء المقابلة.



فـي تلـك األوقات غير المسبوقة، ومع استم�ار المملكة العر�ية 
السعـوديـة فـي التـعـامـل مـع جـائحـة كوفيد - 19، مـن المهـم 
تكـويـن فـهـم شـامـل ودقـيـق لسوق العـمـل وتكلفة المعيشـة 
واالقتصاد الكلي أكثر من أي وقت مضى. وعليه �تم االستفـادة 
مـن النتـائـج التي تـم الحصول عليهـا من هذا المسح إلبالغ صناع 
القـ�ا�ات وصـانـعـي السيـاسيـات الحكومـيـة مـن أجل مساعـدة 

المملكة بشكل أفضل.

سـواء كـان الشـخـص مشتـغـًال أو عـاطًال عن العمل أو غير نشط، 
فإن المشاركة ض�و��ة للتأكد من أن جميع الفئات الممثلة لسوق 

العمل في المملكة العر�ية السعودية تم تمثيلها في هذا المسح.

فترة الجمع:
يـتـم إجـ�اء المسح على أساس ربع سنوي، ويتم جمع ال�يانات 

بنهاية كل ربع سنوي.
يتـم إجـ�اء المقابالت الها�فية إما نهاً�ا و مساًء، بما في ذلك 
عطالت نهايـة األسبـوع والعطالت الرسمية، ويتم نشـر النتائـج 

في نهاية كل ربع سنة.

ط��قة الجمع:
ُتـجـرى المقـابـالت عـبـر الهـا�ـف فـقـط مـنـذ مــارس 2020، 
وذلــك لـضـمـان صـحــة وسـالمــة األشـخـاص الـذيــن تـمــت 
مقابلتـهـم ومـن يـقـوم �إجـ�اء المقـابالت من الهيئة العامـة 

لإلحصاء.



يـط�ح القـائـم �إجـ�اء المقـابـلة أسئلـة حـول المواضيع الرئيسيـة 
المتعلقة بحالة العمل مثل:

• التشغيل.
• البطالـة.
• األجـــور.

• ساعات العمل.
• طـ�ق البحـث عن عمل، ومدة البطالة، وخب�ات العمل والتد��ب 

السابقة.

تحفظ ال�يانات التي يتم جمعها بس��ة ولن يتم ت�ويدها ألي فـرد 
أو منظمة ألي غرض كان. وسيتم استخدام االستجابـات التي تم 
جمعها لألغـ�اض اإلحصائـيـة فقط ولـن يكون لهـا أي تأ�ـيـر على 

الم�ايا التي قد �تلقاها بأي شكل من األشكال.

تحافـظ الهيئة العامة لإلحصاء على خصوصية أي فـرد تـم إجـ�اء 
مقابلة معه.
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للـمـ��ـد مـن المعـلـومــات أو عـنـد وجـود
 استفسا�ات أخرى، قم ب��ارة موقعنا على: 


