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 المحتويات:
 .مقدمةال

 المنهجية.

    .: مرحلة النطاقأولً 

 . ا: مرحلة التصميم انيً ث

 . ا: مرحلة التنظيم الثً ث

 . ا: مرحلة الجمععً برا

 . ا: مرحلة التبويبخامسً 

 .المراجعةا: مرحلة سادسً 

 . ا: مرحلة النشرسابعً 

 . ا: مرحلة التقييم ثامنً 

 . ا: مرحلة اإلدارة تاسعً 

 

 

 



 2021 - الرابعمنهجية إحصاءات سوق العمل للربع                                                            المنهجيات 

3 

 :المقدمة
تها تُعد نشرة إحصاءات سوق العمل من الُمنتجات اإلحصائية الهامة التي تُصدرها الهيئة العامة لإلحصاء ، وهي نشرة ربع سنوية تُجمع بيانا

الموارد  من مصدرين؛ األول: المسح ) مسح القوى العاملة (، والثاني : بيانات السجالت اإلدارية لدى الجهات المعنية بسوق العمل ) وزارة  
، وتُساهم هذه النشرة إضافة إلى بقية الُمنتجات  (والتنمية الجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية، ومركز المعلومات الوطني  البشرية

ن :  إحصاءات المشتغلين والباحثين عن عمل بحسب   اإلحصائية التي تُصدرها الهيئة في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات ، وتتضمَّ
اإلضافة  العديد من الُمتغيرات األساسية  وفق التوزيع اإلداري لمناطق المملكة مثل: الجنسية، والجنس، والفئات العمرية، والمستوى التعليمي، ب 
  .إلى المؤشرات الرئيسية المستخلصة من تقديرات مسح القوى العاملة كمعدلت البطالة، والمشاركة القتصادية، والتشغيل، وغيرها

م بشكل سنوي واستمر كإصدار سنوي  1999د نشرة إحصاءات سوق العمل امتداد لتقرير مسح القوى العاملة والذي بدأ إصداره عام  وتعُ 
  2016م وفي الربع الرابع من عام  2016  لعام  م ثم تحول إلصدار نصف سنوي وأصبح ربع سنوي بداية من الربع الثاني2007حتى عام  

تم تطويره ليكون نشرة تجمع نتائج المسح مع السجالت اإلدارية لدى الجهات المعنية بسوق العمل بالمملكة. تحت مسمى )نشرة إحصاءات  
  سوق العمل(

سعودية وتُساهم في بناءِّ قاعدة بيانات إحصائية  وتنبع أهمية هذه النشرة من كونها توف ِّر إحصاءات شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية ال
 . خاصة بسوق العمل يُمكن الستفادة منها في اإلعداد والتخطيط للبرامج التنموية الجتماعية والقتصادية المستقبلية في المملكة

العامة لإلحصاء بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية ب  سوق العمل في المملكة على تعاونهم معها في  وتتقدَُّم الهيئةُ 
ح  إنجاز نشرة إحصاءات سوق العمل، كما تتقدَُّم بوافر الشكر ألرباب األسر على ما قدموه من تجاوب مع الباحثين واإلجابة على استمارة مس

المسح، وتأمل الهيئة من الجميع تزويدها بالمقترحات  يات جمع البيانات في  ملالقوى العاملة إذ كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق هللا في إتمام ع
     البريد اإللكتروني)info@stats.gov.sa (  والمالحظات حول هذه النشرة على

 فمن شأن ذلك تحسين محتواها، وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة 

 

 

 

التوفيق.. وهللا ولي   

 

  

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء     
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 :المنهجية
 تقوم الهيئة العامة لإلحصااء بتنفيذ كافة أعمالها اإلحصاائية وفق منهجية عملم موحدة تنساجم مع طبيعة كل منتج إحصاائي، وتعتمد بذلك على

راحل  دليل إجراءات األعمال اإلحصااائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتَمَدة لدى المنظمات الدولية، حيي يَمرا المنتج اإلحصااائي بثماني م
 أساسية إضافةً إلى مرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "اإلدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات: 

 
والتصاميم، والتنظيم(  مراحل تشااركية بين الهيئة العامة لإلحصااء وعمالئها مساتخدمي البيانات من وتُعد المراحل الثالي األولى: )النطاق،  

ساار أو الكيانات التنموية المختلفة، بينما تعد المرحلة الرابعة )جمع البيانات( مرحلة تشاااركية بين الهيئة وبين المجتمع اإلحصااائي سااواًء األ
المعلوماات، فيماا تعاد المراحال المتبقياة مراحال إحصاااااائياة تقوم بهاا الهيئاة، ويتم فيهاا )التبوياب، جمع  الُمنشاااااذت؛ وذلاك لسااااتيفااء البيااناات و

تتم المرحلة الثامنة )التقييم(، أما مرحلة )اإلدارة( فهي مرحلة إدارية وتنظيمية تدخل  ع العمالء  والمراجعة، والنشار( ثم بعد ذلك وبالتشاارك م
 ذه المراحل في إحصاءات سوق العمل كما يلي: في كافة المراحل، وقد تم تطبيق ه

 :المرحلة األولى: مرحلة النطاق
هي محطة النطالق إلنتاج )إحصاااءات سااوق العمل( كما تُعد أولى المراحل التشاااركية بين الهيئة العامة لإلحصاااء ومنظومة سااوق العمل 

نة من ) والمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية( باإلضافة   الجتماعية،وزارة الموارد البشرية والتنمية  المكوَّ
إلى مركز المعلومات الوطني والقطاع الخاص واألكاديمي، وقد تم في هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات  

 تهم بوصفهم مقدمي أو مستخدمي بيانات في نفس الوقت. للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف على متطلبا

 أخذ آراء تلك الجهات بعين العتبار لضمان تحقيق جميع أهداف إحصاءات سوق العمل، والتي تتلخص فيما يلي:تم و
ي المملكة دعم متخذي القرار، وراسامي الساياساات، والباحثين والمهتمين بإحصااءات ُمَحدَّثة وذات شامولية تتعلق بساوق العمل ف .1

 العربية السعودية.
 والخاص من دراسة متغيرات سوق العمل لالستفادة منها. العامتمكين القطاعين:  .2
 دعم القطاعات األكاديمية بمتطلبات الدراسات واألبحاي الجتماعية والقتصادية. .3
 توفير إحصاءات ُمَحدَّثة عن: .4

 معدل البطالة حسب عدد من المتغيرات.  •

 المتعطلين وقوة العمل حسب عدد من المتغيرات.   •

 المشتغلين حسب عدد من المتغيرات.   •

 والتشغيل. في القوى العاملة معدلت المشاركة  •

 متوسط األجور ومتوسط ساعات العمل للمشتغلين.  •

   أسلوب البحي عن عمل للمتعطلين وفترة التعطل والخبرات السابقة للعمل والتدريب.  •

، إضاافةً إلى تغطيتها لمتطلبات 2030تسااهم في تلبية متطلبات رؤية المملكة    ساتنشاررحلة التأكد من أنَّ اإلحصااءات التي كما تم في هذه الم
 .(ILO)إقليمية مثل متطلبات المركز اإلحصائي الخليجي، ومتطلبات دولية تتمثل في منظمة العمل الدولية 

 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم
لعمل اإلحصاااائي بوصااافه منتًجا متكاماًل؛ فمن خالل هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع اإلحصاااائي، وتصاااميم اإلطار  وهي مرحلة تصاااميم ا

، وفي كافة هذه وأدوات جمع البيانات، وتصاااميم اساااتمارته وتحديد أسااالوب  بما في ذلك تعريف وحدات المعاينة اإلحصاااائي وعينة المساااح
 والستفادة من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج اإلحصائي.اإلجراءات يتم إشراك العمالء 

 وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي: 
 . المجتمع اإلحصائي:2.1

اعتيادية تألَف المجتمع اإلحصاائي المساتهدف في إحصااءات ساوق العمل من جميع األفراد )ساعوديون وغير ساعوديين( الذين يقِّيُمون بصاورة 
 في المملكة العربية السعودية.

 التقييم

 الجمع التنظيم التصميم النطاق

 التبويب النشر المراجعة

 اإلدارة
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 . مصادر اإلحصاءات:2.2
م صااورة شاااملة عن سااوق العمل في المملكة العربية  تعتمد إحصاااءات سااوق العمل في بياناتها على مصاادرين رئيسااين وهو ما يجعلها تُقد ِّ

يه  األسريالسعودية، حيي تتضمن إحصاءات من المسح   الهيئة العامة لإلحصاء كلَّ ربع سنة ميالدية، ومن   )مسح القوى العاملة( والذي تُجرِّ
الهيئة بيانات الساجالت اإلدارية عن ساوق العمل في الجهات الحكومية ذات العالقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها كلَّ ربع سانة ميالدية، لتقوم 

 في نشرة إحصاءات سوق العمل. األسريبحساب مؤشراتها وإصدارها مع مؤشرات المسح 

 . المصدر األول إلحصاءات سوق العمل: مسح القوى العاملة:2.2.1
يه الهيئة العامة لإلحصاااء يندرج تحت تصاانيف )اإلحصاااءات الجتماعية(  يتم فيه جمع المعلومات من خالل    هاتفي  هو مسااح أُسااري تُجرِّ
عينة ُمَمث ِّلَة لساكان كافة المناطق اإلدارية في المملكة العربية الساعودية من األسار، واساتيفاء اساتمارة إلكترونية تحتوي على التصاال الهاتفي ب 

سانة فأكثر( المساتقرين 15خالله يتم توفير تقديرات ومؤشارات تتعلق بقوة العمل للساكان في سان العمل للفئة العمرية )  عدد من األسائلة، ومن
( وكذلك حسااب أهم مؤشارات ساوق العمل الساكان في قوة العمل والساكان ليساوا في قوة العمل  في المملكة العربية الساعودية، وتقدير الساكان )

 التشغيل وغيرها. كمعدلت البطالة ومعدلت 

 . المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمل: السجالت اإلدارية:2.2.2
يق وهي البيانات والمعلومات الُمساجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العالقة بساوق العمل والناتجة من خالل علميات التساجيل والتوث 

م كلٌّ من: وزارة الموارد البشارية والتنمية الجتماعية.، والمؤساساة العامة للتأمينات الرسامي اإللكتروني الااااااُمتَّبَع في هذه الجهات، حيي يقو
الجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بتزويد الهيئة بالبيانات المسااااجلة لديها عن طريق الربط اإللكتروني بشااااكل دوري باعتبار أن هذه 

 في المملكة العربية السعودية.  اعين الحكومي والخاصالجهات تعدا مصدًرا رئيًسا لبيانات المشتغلين في القط

 جهة من مصادر إحصاءات سوق العمل:ويوضح الجدول التالي نوع البيانات التي تقدمها كل  

 

  العمل: . المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات سوق2.3
 بمسح القوى العاملة )المصدر األول: إلحصاءات سوق العمل(: ة. المصطلحات والمفاهيم المرتبط2.3.1

 . اإلطار اإلحصائي للمسح: 2.3.1.1 
المباني  جميع الدليل الشاااامل لوحدات المجتمع اإلحصاااائي المساااتند على إطار عملية حصااار وترقيمقامت الهيئة العامة لإلحصااااء بتطوير 

على ساابيل المثال سااكني او للعمال. ومكنت أشااغال  جميع المباني مصاانفة حسااب النوع،   اإلطار  ويضاام  م.2020  في  والوحدات العقارية
من الحصاول على رقم الهاتف ورقم الهوية لكل رؤسااء األسار في المباني المشاغولة بأسار. وبالتالي إطار المعاينة لمساح   2020الحصار في  

انت مشاغولة بأسار، غير مشاغولة بأسار أو قيد النشااء. وقد تم اساتغالل هذا القوى العاملة يتضامن كل المباني الساكنية التي تم حصارها ساواء ك
 .2022اإلطار لسحب عينة مسح الربع األول لسنة 

 . عينة المسح: 2.3.1.2 
ية المختارة إلجراء مسح القوى العاملة عليها، وتضما هذه العينة مجموَع أفراد األسر المعيشالمختارة  من اإلطار اإلحصائي    الممثلةهي العينة 

 الذين يعيشون في مسكنم واحد، بمن فيهم العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

وهي عينة من المسااااكن تم اختيارها من اإلطار، وشاااملت هذه العينة جميع المسااااكن بصااارف النظر عن حالتها خالل فترة دراساااة التعداد 
نشااء.  ولالطالع على تفاصايل منهجية المعاينة، يُرجى الرجوع إلى القسام  ؛ أي ساواء كانت مأهولة، أو فارغة أو قيد اإل2020الساكاني لعام 

2.11. 

 البيانات والمؤشرات  الجهة  مصدر البيانات 

 تقديرات قوة العمل والمتعطلين ومؤشرات القوى العاملة. الهيئة العامة لإلحصاء المسح الهاتفي األسري 

 
 
 
 

 السجالت اإلدارية 

والتنميااة  البشااااريااة  الموارد  وزارة 
 الجتماعية

 المشتغلون في القطاع الحكومي.

المشاتركون على رأس العمل الخاضاعون ألنظمة ولوائح التأمينات  المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية
عن  والمتوقفون  والحكومي،  الخاااص  القطاااع  في  الجتماااعيااة 
الشااااتراك في التاأميناات الجتمااعياة في الربع حساااااب الجنس  

 . عن الشتراك قفوالجنسية وسبب التو

 العمالة المنزلية.  مركز المعلومات الوطني
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ينة،  إذ واساتكماًل، يُمث ل اختيار المسااكن بصافتها وحدة معاينة تحوًل من تصاميم العينات الساابق، الذي كان يعتبر األسارة المعيشاية كوحدة معا
 ينة.تُمثل المساكن وحدة أكثًرا استقراًرا لغايات المعا

 

 . األسرة المعيشية:2.3.1.3 
هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ل تربطهم صالة قرابة، ويشاتركون في المأكل والمساكن الذي يقيمون فيه وقَت المساح، ويدخُل ضامن 

 أفراد األسرة ما يلي: 
ة المساح لوجودهم داخل أو خارج المملكة بصافة  األفراد الساعوديون الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسارة، وتغيَّبُوا عنها أثناء عملي  .1

 مؤقتة، مثل: رجال األعمال، والمسافرين للعالج أو للسياحة، والطالب الدارسين في الخارج. 
األفراد الذين يقيمون مع األساااارة بصاااافة معتادة، وتغيبوا عنها أثناء المسااااح لوجودهم في فترات عمل مسااااائية، مثل: األطباء   .2

 والصيادين والعاملين في المطارات والحراس ... إلخ.والممرضين 
 العامل المنزلي، والعاملة المنزلية، والسائق ومن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة. .3

 . رئيس األسرة: 2.3.1.4 
ا لها من بين أفرادها المقيمين معها، وعادة ما يكون هو المسااؤول عن  اتخاذ القرارات في الشااؤون  هو الشااخص الذي تتخذه األساارة رئيسااً

نة من أطفال ووالدتهم، ويرعى شؤونَهم قريٌب لهم ل يقيم معهم، فال يُعد هذا 15األسارية، ول يقال عمره عن ) ( سنة، وإذا كانت األسرة مكوَّ
ل ضمن أفرادها؛ ألنه مسجل ضمن أسرة أخرى، وتكون األم في هذه الحال هي   رئيس األسرة.القريب رئيًسا للسرة، ول يُسجَّ

 . المهنة الرئيسة:2.3.1.5
 هي نوع العمل الرئيس الذي يزاوله المشتغل في فترة اإلسناد الزمني.

 . النشاط االقتصادي:2.3.1.6 
ما هي كهو جميع ما تمارساااه أو تقدمه الُمنشاااأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائًدا، وأحيانًا ل تجني الُمنشاااأة من أعمالها مردوًدا مادي ا، 

 الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعاات.

 . السكان )قوة العمل(:2.3.1.10
للعمل في إنتاج الساالع   المشاااركين او المسااتعدين للمشاااركةساانةفأكثر(،  15هم جميع األفراد من الذكور واإلناي الذين يبلغُون من العمر )

 ي، سواء كانوا يعملون بالفعل )مشتغلون(، أو يبحثون عن عمل )متعطلون(.والخدمات القتصادية أثناء فترة اإلسناد الزمن 

 . المشتغلون في مسح القوى العاملة:2.3.1.7
 سنة فأكثر( الذين هم خالل فترة اإلسناد الزمني )السبعة أيام السابقة( للتواصل مع األسرة: 15األفراد )

لَوا لمدة ساعة واحدة على األقل مااااقاباااال   • راتااااااااب أو ربااااح )نقدي أو عيني( كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو عمِّ
 يعملون لحسابهم.

أو قاموا بمسااااعدة أحد أفراد األسااارة لمدة سااااعة على األقل بمقابل أو بدون مقابل في أي نوع من األعمال التجارية أو في مزرعة   •
 خاصة بأحد أفراد األسرة.

 يلة األسبوع بسبب إجازة أو مرض أو ألي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجدداً. أو تغيبوا مؤقتاً عن عملهم ط •

لوا خالل السابعة أيام الساابقة للتواصال مع األ سارة ويشامل التعريف الطالب والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات البيوت ... الخ  الذين َعمِّ
األعمال المنزلية مثل أعمال الطبخ والغسايل الذي تقوم به ربة المنزل أو أعمال لمدة سااعة واحدة على األقل   مع مالحظة أن ذلك ل يشامل  

 الصيانة المنزلية العادية التي يقوم بها أحد أفراد األسرة.

 . المتعطلون:2.3.1.8 
 مني:سنة فأكثر( الذين كانوا خالل فترة اإلسناد الز15هم جميع األفراد من الذكور واإلناي الذين يبلغُون من العمر )

 بدون عمل خالل السبعة أيام السابقة لالتصال باألسرة. .1
يبحثون عن عمل بجدية خالل األسااابيع األربعة السااابقة لالتصااال باألساارة. ويشاامل ذلك الذين لم يقوموا بالبحي عن عمل خالل   .2

م خالل الفترة القادمة، األسااابيع األربعة السااابقة لالتصااال باألساارة بساابب انتظار الحصااول على عمل، أو تأساايس عمل خاص به
 حيي سبق لهم البحي عن عمل قبل فترة اإلسناد.

قادرين على العمل ومساااتعدين لاللتحاق به في حال توفاره )أي متاحون للعمل( خالل األسااابوع الساااابق لالتصاااال باألسااارة أو  .3
 األسبوعين القادمين

 . المتعطلون الذين سبق لهم العمل:2.3.1.9 
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سانة فأكثر( الذين كانوا يعملون في الساابق، وتركوا أعمالهم ألي سابب من األساباب، وكانوا   15من الذكور واإلناي )  هم األفراد المتعطلون
 خالل فترة اإلسناد: بدون عمل ويبحثون بجدية عن عمل، ومستعدين لاللتحاق بعمل في حال توفره.

 السكان )قوة العمل(: .2.3.1.10
لفئة الساكانية النشاطة اقتصااديًا( مجموع عدد المشاتغلين والمتعطلين، وبذلك تشامل قوة العمل جميع األفراد  تُمث ل قوة العمل )المعروفة باسام ا

 الذين يساهمون أو ينتظرون للمساهمة في إنتاج السلع والخدمات خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح.

 

 . السكان )خارج قوة العمل(: 2.3.1.11

يتم تصاانيف هؤلء األفراد على أنهم خارج قوة  ، عن العمل  شااتغلين أو متعطلين(كمنَّفين على أنهم )ساانة فأكثر(، وغير المصاا15) السااكان
خالل فترة اإلساااانااد الزمني  بالعمالمسااااتعادين لاللتحااق    قادرين على العمال أو غير أو غير ألنهم ل يعملون أو ل يبحثون عن عمال،العمال  

لعمل للمساح، مثل: الطالب، وربات البيوت، والمتقاعدين الذين ل يعملون، واألفراد غير القادرين على العمل، واألفراد الذين ل يرغبون في ا
 ول يبحثون عنه ألية أسباب أخرى.

  . نوع القطاع:2.3.1.12 
 الفرد المشتغل، وتنقسم القطاعات إلى:يقصد بنوع القطاع الجهة التي يعمل فيها 

 
ويشاامل جميع األجهزة الحكومية؛ كالوزارات والهيئات، والمؤسااسااات الحكومية، والبلديات، والمدارس والجامعات    العام:قطاع  ال .1

البنك الزراعي(  الجتماعية، ووالمعاهد، والمسااااتشاااافيات الحكومية، والقطاعات العسااااكرية، والبنوك الحكومية مثل )بنك التنمية 
،  ٪ أو أكثر من قبل الحكومة( 50)أي ملكية    التي تُنتج سالعًا أو خدمات ويكون رأس مالها ملًكا للدولة  والمنشاذت  وصاناديق التنمية.

 وتحت إشرافها، مثل: )الخطوط الجوية السعودية، والمؤسسة العامة لخطوط السكك الحديدية، وشركة أرامكو(.
للساوق والمملوكة للشاركات    الموجهةت التي تعمل في األعمال التجارية واإلنتاجية والخدمات  ذيشامل جميع المنشا   ص:الخاقطاع  ال .2

والفراد )الشاركات والمؤساساات والمحالت والمشاروعات الصاغيرة ...الخ(، ساواء كانت رسامية أو غير رسامية، منظمة أو غير 
٪ من قبل الحكومة(، ويعتبر القطاع المؤساااساااي لجميع 50ة بنسااابة تقل عن  منظمة والتي ليسااات مملوكة ملكية عامة )أو مملوك

 .العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل هو القطاع الخاص
يشااامل القطاع غير المنظم للنشاااطة في المزارع وتربية الحيوانات والصااايد التي يمتلكها الفراد واألسااار ول  :  زراعيالالقطاع   .3

 .للنشطة الزراعية وتربية الحيوانات التي تمتلكها الشركات الخاصةيشمل القطاع المنظم 
م ساااالعًا أو خدمات للمجتمع دون مقابل، أو بسااااعر قطاع المنظمات غير الربحية:   .4 هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقد ِّ

 رمزي، ول تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المهنية.
مون خدمات للساااارة مقابل أجر ويقيمون معها، كالعاملة المنزلية والسااااائق،  لمنزلية:  قطاع العمالة ا .5 ويشاااامل األفراد الذين يقد ِّ

 والبستاني، وحارس المنزل الذي يقيم مع األسرة.
 قطاع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.  .6
 القطاعات األخرى غير المصنَّفة.  .7
 

 تعريف المؤشرات: . 2.3.1.13

 تعريفه  المؤشر 

سانة فأكثر( في القوة العاملة كمتعطلين، وهو عبارة   15هو مؤشار يقيس مشااركة الساكان في سان العمل ) معدل البطالة
 )ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية( عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل

معدل المشاركة في القوى  
 العاملة 

سانة فأكثر( في القوة العاملة كمشاتغلين أو متعطلين،   15الساكان في سان العمل )هو مؤشار يقيس مشااركة  
 سنة فأكثر )ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية( 15ة العمل إلى السكان وهو عبارة عن نسبة قو

ارة سانة فأكثر( في القوة العاملة كمشاتغلين، وهو عب   15هو مؤشار يقيس مشااركة الساكان في سان العمل ) معدل التشغيل 
 عن نسبة المشتغلين إلى قوة العمل

متوسط ساعات العمل  
 األسبوعية 

سانة فأكثر(، وهو عبارة عن 15هو مؤشار يقيس متوساط سااعات العمل العتيادية األسابوعية للمشاتغلين )
 مجموع ساعات العمل إلى إجمالي المشتغلين.
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متوسط األجر الشهري  
 للمشتغلين بأجر 

سانة فأكثر(، وهو عبارة عن مجموع   15هو مؤشار يقيس متوساط األجر الشاهري للمشاتغلين مقابل أجر )
  .باألجراجمالي المشتغلين مقابل اجر أو متدرب مقابل اجر الذين ادلوا األجر الشهري إلى 

 )ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية(سنة فأكثر(  15هو مؤشر يقيس نسبة المشتغلين من السكان ) السكان معدل التشغيل من 

 

وقد اعتمدت الهيئة في احتساااب مؤشاارات سااوق العمل على المعادلت المعتمدة ضاامن المعايير الدولية للمم المتحدة والمتوافقة مع معايير 
 منظمة العمل الدولية، ويتم احتساب المؤشرات وفق المعادلت التالية: 

 
 

 
 

 . الفئات العمرية المحدثة لنشرة سوق العمل: 2.3.1.14

، تم نشر ثالي فئات عمرية من السكان ذات أهمية في دراسة وتفسير ظروف سوق العمل هذه  2021نشرة سوق العمل الربع الثالي  بدءاً من  

 المجموعات هي: 

 معادلة الحتساب  المؤشر

 = )عدد المشتغلين + عدد المتعطلين(   قوة العمل

 X 100= )عدد المتعطلين ÷ إجمالي قوة العمل(  معدل البطالة

 X 100 = )عدد المتعطلين الذكور ÷ إجمالي قوة العمل الذكور(  معدل البطالة للذكور

 X 100= )عدد المتعطلين اإلناي ÷ إجمالي قوة العمل اإلناي(   معدل البطالة لإلناث

 X 100= )عدد المشتغلين ÷ إجمالي قوة العمل(  معدل التشغيل

 X 100= )عدد المشتغلين الذكور ÷ إجمالي قوة العمل الذكور(  معدل التشغيل للذكور

 X 100= )عدد المشتغلين اإلناي ÷ إجمالي قوة العمل اإلناي(   معدل التشغيل لإلناث

 100سنة فأكثر(( ×   15= )إجمالي قوة العمل ÷ إجمالي عدد السكان في سن العمل ) معدل المشاركة في القوى العاملة

معددل المشددددداركدة في القوى العداملدة  
 للذكور

 X 100سنة فأكثر((  15سن العمل ) = )إجمالي قوة عمل الذكور ÷ إجمالي عدد السكان الذكور في

معددل المشددددداركدة في القوى العداملدة  
 لإلناث

 X 100سنة فأكثر((   15= )إجمالي قوة عمل اإلناي ÷ إجمالي عدد السكان اإلناي في سن العمل )

 100سنة فأكثر(( ×    15= )إجمالي المشتغلون ÷ إجمالي عدد السكان في سن العمل ) معدل التشغيل من السكان

الذكور من عدد السدكان  معدل التشدغيل  
 الذكور

 100سنة فأكثر(( ×   15= )إجمالي المشتغلون الذكور ÷ إجمالي عدد السكان الذكور في سن العمل )

من عدد السددكان    معدل التشددغيل االناث
 االناث

 100فأكثر(( ×  سنة    15= )إجمالي المشتغلون الناي ÷ إجمالي عدد السكان الناي في سن العمل )

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

ومعدل التشااغيل من السااكان ،   البطالة،  ومعدل  التشااغيل،  ومعدل  في القوى العاملة،  المشاااركة  معدل  مؤشاارات  حساااب يتم •

  العاملة(  القوى  مساح) تقديرات  واقع من المشاتغلين بيانات نم  الشاهري  األجر  ومتوساط  األسابوعية،العمل    سااعات  ومتوساط

يه التياألسري المسح  وهو  بالمسح. الستمارة الخاصة واستيفاءالتصال الهاتفي  الهيئة العامة لإلحصاء من خالل تُجرِّ

  معدلت  إحصااائي ا لقياس  اسااتخدامها يتم  ل ولكن  العمل،  لسااوق  مدلولت عدة  لها  اإلدارية  السااجالت من المشااتغلين بيانات •

 .في القوى العاملة المشاركة أو التشغيل أو البطالة

  العمل. سوق مؤشرات في الدول بين الدولية المقارنات عملية يسهل المعايير بهذه اللتزام •
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 سنة.  24و  15الفئة العمرية للشباب: األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  •

 سنة.  54و  25أعمارهم بين الفئة العمرية للسكان في سن العمل: األشخاص الذين تتراوح  •

 عاًما فأكثر.  55األشخاص الذين يبلغون من العمر   •

ئح مختلفة  تهم هذه المجموعات متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين باإلحصاءات في تطوير السياسات التي تستهدف شرا

 الفئات العمرية. من السكان في سن العمل حيي تختلف ظروف سوق العمل لهذه 

: يمكن تحديد مجموعتين فرعيتين تختلف ظروف سوق العمل فيهما بشكل ملحوظ تختلف ظروف سوق العمل فيهما بشكل ملحوظ  الشباب

 ضمن مجموعة الشباب. 

دة  عاو، في القوى العاملة  ول يدخلون طالب    عاًما،  19و    15تراوح أعمارهم بين  العديد من األشخاص ت   سنة(:  19-15الشباب ) •

 . خالل الجازات الدراسية ظائف أو و ، مهتمين بالعمل بدوام جزئيفي هذه الفئة ما يكون المشاركون في القوى العاملة  

وسينتقلون الشباب الذين أكملوا تعليمهم  و  بين الطالب هم مزيج    24-20الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  (:  24إلى    20الشباب ) •

 إلى القوى العاملة. 

 سنة.  54و 25تتراوح أعمارهم بين  األشخاص الذين ن العمل األساسي:السكان في س 

حيي أن هذه  في هذه الفئة العمرية،  انخفاًضا في المشاركة في القوى العاملة  عادةً  نشهد    عاًما فأكثر:   55األشخاص الذين يبلغون من العمر  

خارج القوى العاملة  وعدد قليل منهم يبحثون عن عمل ، والغالب منهم  ،  يعملونهذه الفئة في الغالب أشخاص  تقاعد.  ال  الفئة العمرية تشمل سن

 عن عمل. يعملون و ل يبحثون ، أي ل 

 

 . المفاهيم المرتبطة بالسجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية )المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمل(:2.3.2
يع األفراد العاملين الذين يشاااغلون وظائف وفق األنظمة ولوائح معتَمَدة من هم جم . المشددددتغلون )حسددددب السددددجالت اإلدارية(:  2.3.2.1

مة لسااوق العمل والمسااجلين في السااجالت اإلدارية، ويمكن تصاانيف المشااتغلين في السااجالت اإلدارية وفق ا ألنظمة واللوائح  الجهات المنظ ِّ
 التي يخضعون لها كالتالي:

الخدمة المدنية من الساعوديين الذين يعملون في كافة األجهزة والمصاالح الحكومية والمؤساساات  المشاتغلون حساب أنظمة ولوائح   •
العامة الذين يشاغلون وظائف ُمعتمَدة في الميزانية العامة للدولة والخاضاعين لنظام التقاعد المدني من موظفين ومساتخدمين )ذكوًرا  

 على هذه الوظائف وفقًا لالئحة توظيف غير السعوديين. وإناثًا(، وكذلك غير السعوديين ممن يتم التعاقد معهم

 المشتغلون حسب أنظمة ولوائح نظام التأمينات الجتماعية ونظام العمل والعمال، ويشمل ذلك السعوديين وغير السعوديين. •

العماالاة المنزلياة: وهم العااملون غير السااااعوديين من الجنسااااين الاذين يعملون في المناازل، ويشاااامال الخادم، وعماال التنظيف،  •
   والممرضين، والمدرسين الخصوصيين في المنازلوالطباخين، ومقدمي الطعام، والسائقين، والحراس، 

 التالية:بيانات المشتغلين في إحصاءات سوق العمل والمستقاة من السجالت اإلدارية ال تشمل الفئات 

 العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية. .1
 العاملين غير المسجلين في سجالت التأمينات الجتماعية والخدمة المدنية ويشمل ذلك: .2

السااعوديين العاملين خارج المنشااذت الذين يعملون لحسااابهم ول يخضااعون ألنظمة العمل، وغير مسااجلين في التأمينات  •
 في خدمات التوصيل عبر التطبيقات اإللكترونية على سبيل المثال.  الجتماعية، مثل المشتغلين

 أصحاب العمل السعوديين الذين يعملون في المنشذت وغير المسجلين في التأمينات الجتماعية.  •

 الموظفين غير السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية األجنبية.  •
 ديين الذين يأتُون إلى المملكة ألعمال ل يستغرق إنجازها أكثر من ثالثة أشهر في المعتاد.الموظفين غير السعو .3
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 . التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:2.4
ل التصانيف األسااس لجمع البيانا ف التصانيف بأن ه مجموعة مرتبة من فئات ذات صالة مساتخدمة لتجميع البيانات وفقًا للتشاابه، ويشاك ِّ ت يُعرَّ

لقتصاادي، والُمنتجات، والنفقات، والمهن أو الصاحة، ... إلخ( إذ يسامح تصانيف ونشارها في مختلف المجالت اإلحصاائية مثل: )النشااط ا
قًا  البيانات والمعلومات بوضاااعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصااااءات مفيدة، حيي إن جمع البيانات يتطلب ترتيبًا دقيقًا ومنهجي ا وف

ارنة، وتخضااع إحصاااءات سااوق العمل للمعاير الدولية في جمع بياناتها لخصااائصااها المشااتركة لكي تكون اإلحصاااءات موثوقة وقابلة للمق
 وتصنيفها، حيي تعتمد إحصاءات سوق العمل على التصانيف واألدلة التالية:

 . التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية:2.4.1
د على التصانيف الصاناعي الدولي الموحد لجميع األنشاطة القتصاادية، حيي إن التصانيف الصاناعي الدولي الموحد    هو تصانيف إحصاائي ُمعتَمِّ

للنشاطة القتصاادية هو التصنيف المرجعي للنشطة اإلنتاجية، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القوى العاملة هو تحديد النشاط 
ف النشااط القتصاا دي بأنه )جميع ما تمارساه أو تقدمه القتصاادي الرئيس الذي تزاوله المنشاأة التي يعمل بها أي فرد من األسارة، كما يعرَّ

ات الخيرية  المنشااأة من أعمال، أو خدمات تحقق لها عائًدا مادي ا، وأحيانا ل تجني المنشااأة من أعمالها مردوًدا مادي ا كما هي الحال في الجمعي 
 التي تعتمد على التبرعات(.

 . التصنيف السعودي للمهن:2.4.2
د على ال ( الذي يوفر نظاًما لتصانيف وتجميع المعلومات المهنية التي يتما الحصاول  ISCO_08تصانيف الدولي )هو تصانيف إحصاائي ُمعتَمِّ

عليها عن طريق التعدادات والمساوح اإلحصاائية، وكذلك من الساجالت اإلدارية، والغرض من اساتخدام هذا التصانيف في مساح القوى العاملة 
 هو تصنيف المشتغلين حسب مهنهم.

 التصنيف السعودي للتخصصات والمستويات التعليمية:. 2.4.3
د على التصانيف الدولي الموحد للتعليم، وهو التصانيف المرجعي لتنظيم البرامج التعليمية والمؤهالت ذات الصالة   هو تصانيف إحصاائي ُمعتَمِّ

يمية ومساتويات وطرق التعليم، كما (، كما أنه شاامل لجميع البرامج التعلISCED_13( ومجالته )ISCED_11حساب مساتويات التعليم )
أنه يغطي جميع المراحل التعليمية بدًءا من مرحلة رياض األطفال وحتى مساتويات الدراساات العليا، والغرض من اساتخدام هذا التصانيف في  

 .سنة فأكثر( حسب مستوياتهم وتخصصاتهم التعليمية 15مسح القوى العاملة هو تصنيف األفراد )

 وطني للدول والجنسيات:. الدليل ال2.4.4
 ISO 3166) Countryهو تصاانيٌف دولي معياريٌّ موحد، شااامٌل للدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد التصاانيف على المعيار الدولي  

codesدام اساام  (، ويقوم هذا التصاانيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة لها، حيي إن اسااتخدام تلك الرموز واألرقام بدًل من اسااتخ
الدولة مفيد للغراض اإلحصائية؛ مما يوفر الوقت ويجنب األخطاء، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القوى العاملة هو تصنيف 

 األفراد بحسب الجنسية إلى سعوديين وغير سعوديين.

 . تصميم استمارة المسح:2.5
في الهيئة العامة لإلحصاااء، وقد ُروعي عند تصااميمها   ءات القوى العاملةإدارة إحصاااتم إعداد وتصااميم اسااتمارة المسااح من قِّبل مختصااي  

ها على خبراء  التوصااايات والمعايير والتعاريف الدولية التي تُصااادرها منظمةُ العمل الدولية في مجال مساااوح القوى العاملة، كما تمَّ عرضاااُ
هاا كاذلاك على الجها ات ذات العالقاة ألخاذ مرئيااتهم ومالحظااتهم عليهاا، وقاد تم إعاداد منظماة العمال الادولياة خالل زياارتهم للهيئاة، وتم عرضااااُ

 صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من قِّبل الباحثين.

عندما تم تغيير منهجية جمع البيانات إلجراء المقابالت الشااخصااية بمساااعدة   اسااتمارة مسااح القوى العاملةتم إدخال بعض التعديالت على  
ماا لم يعادد ، عناد2019في عاام   COVID19(، في باداياة جاائحاة  CATI( إلى المقاابالت الهااتفياة بمسااااااعادة الكمبيوتر )CAPIالكمبيوتر )

 ،رالمقابالت الهاتفية بمسااعدة الكمبيوت تلزم التغيير إلى إجراء المساوحات المنزلية عبر زيارات األشاخاص والمقابالت الشاخصاية. اساممكنا 
 لتقليل طول المقابلة لجعلها أكثر مالءمة للمقابلة الهاتفية. تعديالت في الستمارة

 لبعض التحساينات اإلضاافية. كان عدد من هذه التوصايات لمعالجة التوصايات المنبثقة عناساتبيان مساح القوى العاملة منذ ذلك الحين، خضاع  
واسااتمر اسااتخدامها في الربع األول من  2021. تم إدخال أحدي التغييرات في الربع الرابع من عام  2021للمسااح في عام   SMOتدقيق  
 .2022عام 

تم تضامين ملخص ألحدي التغييرات في هذا القسام. يخضاع مساح القوى العاملة حاليًا لعملية تحول ، وسايكون أحد عناصار هذا التحول هو 
لجعله متوافقًا مع أحدي توصايات منظمة العمل الدولية وأفضال الممارساات الدولية للمكتب  ساتمارةجة إلى مزيد من التنقيحات لالدراساة الحا

األوروبياة والادول الرائادة األخرى بماا في ذلاك الولياات المتحادة ، كنادا والمملكاة المتحادة ، وكاذلاك لمعاالجاة أي متطلباات    للادولاإلحصاااااائي 
 ملكة العربية السعودية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية.خاصة بسياق الم
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الحاسااب  وبعد اعتماد اسااتمارة المسااح تم تحويلها إلى اسااتمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع البيانات المطور باسااتخدام  
 يتميز بما يلي: والذي اآللي

 استعراض منطقة عمل الباحي )عينة المسح(. (1
  (جابر نظام اتصالت )سيسكو باستخدامالهاتفي باألسرة  التصال (2
اساتيفاء البيانات بجودة عالية باساتخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )لكتشااف أخطاء اإلدخال والمدخالت الالمنطقية آلي ا لحظة   (3

 استيفاء البيانات(.
 التواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل إرسال واستقبال المالحظات مع الباحي. (4

 
 : االستمارة تطوير واختبار التغييرات في منهجية  . 2.6

مساااح القوى العاملة من قبل الهيئة العامة لإلحصااااء، كما يتم النظر في الحاجة إلى  اساااتمارةوفقًا لما هو موضاااح أعاله، يتم تحديد محتوى  
مع معايير وإرشاادات منظمة العمل الدولية    الساتمارةإدخال أسائلة جديدة أو إجراء تغييرات على األسائلة الحالية من أجل اإلبقاء على توافق  

ن ضارورة األخذ بعين العتبار المعلومات التي تحتاجها اإلدارات الحكومية التي وغير ذلك من أفضال الممارساات الدولية األخرى، فضااًل ع
  تُمث ل الجهات الرئيسية المستخدمة للبيانات.

 

 ، وذلك عبر اتباع اإلجراءات التالية:اضافتها الى الستمارةتم اختبار التغييرات والتحقق منها بصورةم شاملةم قبل 

معايير منظمة العمل الدولية وأفضال الممارساات الدولية، إلى جانب   بما يتماشاى معئلة الجديدة  صاياغة األسائلة: تمت صاياغة األسا .1
 النظر فيما قد يلزم من تعديالت للسئلة لتتالءم مع السياق المحلي للمملكة العربية السعودية.

التي يتم اختيار وء الختبارات المعرفية،  الختبارات المعرفية: يُعنى مركز إعداد السااااتبيانات في الهيئة العامة لإلحصاااااء بإجرا .2
في الساااتطالعات الساااابقة، من   من المشااااركين  عينة صاااغيرة من األفراد للمشااااركة فيها، وغالبًا ما يتم اختيار المدلي بالبيانات

، فيتم اختيار المنظمالحالت ذات الصاالة باألساائلة الجديدة قيد الدراسااة. فعلى ساابيل المثال، إذا كانت األساائلة تتعلق بالعمل غير 
للمشااااااركاة في الختباارات المعرفياة.  وتنطوي منهجياات هاذه   منظماةاألفراد الاذين عملوا في وظاائف تميال إلى كونهاا غير  

الختباارات على السااااتفاادة من خبرات األفراد المعنيين باإجراء المقاابالت المادربين على اإلجراءات ذات الصاااالاة باالختباارات 
ح هؤلء األفراد على المدلي بالبيانات األسئلة الجديدة، ومن ثم يسألونهم عن مدى فهمهم لااا: األسئلة المطروحة،  المعرفية، إذ يطر

والمعلومات التي يتعين عليهم تقديمها، فضاااًل عن معرفة مدى قدرتهم على تقديم المعلومات المطلوبة أو الصااعوبات التي تنطوي  
سااااترجااع المعلوماات، وماا إلى ذلاك(. وبنااًء على هاذه المالحظاات والتعقيباات، يتم إدخاال  عليهاا هاذه العملياة، إن وجادت )مثاًل: ا

 التعديالت على األسئلة من أجل جعلها أكثر وضوًحا وسهولةً لإلجابة عليها. 
تطوير األدوات الالزمة للمقابالت الهاتفية باسااتخدام الحاسااب: ومن ثم، تُعنى إدارة تقنية المعلومات بتنفيذ التغييرات المدخلة على  .3

المنفذ عبر المقابالت الهاتفية باساتخدام الحاساب.  كما تُعنى إدارة مساح القوى    الساتجوابوتخصايصاها لتالءم صايغة    الساتمارة
 ختبارات المكتبية للدوات الجديدة من أجل التحقق من التسلسل المنطقي للسئلة وظهورها بالترتيب الصحيح.العاملة بإجراء ال

بمثابة اختبار صااغير لالسااتبيان الجديد يُنفذ على عينة من األساار، وينطوي على اختبار جميع العمليات  التشااغيلية: تُعدالختبارات   .4
ينطوي على تحليل البيانات بغرض التحقق من  البيانات، كماداد الملفات الالزمة لتجهيز التشاغيلية التي تتضامنها عمليتي جمع وإع

أن إجابات األساائلة كانت على النحو المتوقع.  ومن ناحية أخرى، ل تُعد الختبارات التشااغيلية كافيةً للكشااف عن الختالفات في  
يل المثال، ولكنها تضاامن أن التغييرات على السااتمارة نُفذت من على سااب  لالسااتمارةالبيانات؛ أي بين النسااخة القديمة والجديدة  

 تم تقسيم االستمارة إلى ستة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات الفنية لمرحلة جمع البيانات 

خصائص أفراد   البياااااااانات التعاااااااريفية
األسرة المعيشية  
)جميع أفراد  
 األسرة( 

بيانات األفراد  
  15القتصادية )
 سنة فأكثر( 

البحي عن عمل  
واإلتاحة للعمل  

سنة    15)األفراد 
 فأكثر غير المشتغلين(

جائحة  
كورونا  

COVID-
19 

نتيجة التصال  
 الهاتفي 

 أمثلة على ما تضمنته استمارة مسح القوى العاملة )المصدر األول إلحصاءات سوق العمل(: 

الشخص، والجنسية، والعمر، والجنس، والعالقة برئيس األسرة، والحالة الزواجية، والحالة التعليمية، والتخصص الدراسي للحاصلين اسم 
  على الشهادة الثانوية فما فوقها، والعاملون والمتغيبون عن العمل  خالل السبعة أيام  السابقة  التصال باألسرة،  والباحثون عن عمل، 

عن عمل، وأسباب عدم البحي عن عمل، ومدة البحي عن عمل، واإلتاحة للعمل، وخبرة العمل السابق، وأسباب ترك العمل   وأسلوب البحي 
السابق، والمهنة، واسم الجهة التي يعمل بها الفرد، ونوع القطاع، والنشاط القتصادي، والحالة العملية، واألجر الشهري الصافي للفرد  

المشتغلين، وعدد ساعات العمل الرئيس خالل السبعة أيام  السابقة ، وذلك إذا كان للفرد عمل آخر إضافة إلى   المشتغل، والنظام التقاعدي
 عمله الرئيس.. 

 يمكن الطالع على الستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت 

 .................................... 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/LFS%20Questionnaire_2021Q2_Ar.pdf
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الناحية التشاااغيلية وفقًا للمواصااافات المطلوبة، وكذلك تضااامن أن البيانات الجديدة أُدخلت دون اإلضااارار بعمليتي جمع ومعالجة  
 البيانات الحالية.

 2021التغييرات المدخلة على استمارة المسح في الربع الرابع لعام  2.7 

 ، تم إدخال ثالي تغييرات على استمارة المسح على النحو التالي:2021في الربع الرابع لعام  

 البحث عن عمل    شمولية أساليب .1

سُاؤل األفراد ممن ليس لديهم عمل أو مشاروع حول اإلجراءات التي اتخذوها خالل األربع أساابيع الماضاية للبحي عن عمل أو  
، تم تضاامين قائمة باإلجراءات المحتملة ليجيب عليها المدلي بالبيانات بنعم 2021من الربع الرابع لعام   بمشااروع، وبدايةالبدء 

عمل، وتكون اإلجابة  للبحي عن   ةالمتبعالسااااليب   حولساااتمارة على ساااؤال للمدلي بالبيانات ال  احتوتأو ل. أما ساااابقا فقد  
يهدف األساالوب الجديد إلى تقديم  الصاالة، لكنويتوافق كال األساالوبان مع معايير منظمة العمل الدولية والتعاريف ذات    تلقائيا.

 ذات أهمية بالنسبة للسياسات العامة.  بيانات أفضل حول األساليب المتبعة للبحي عن عمل التي تُعد 

 

 تنظيم العمل  .2

الربع الرابع للسنوات األخيرة، وسيتم   استماراتعلى أساسم سنوي في    المنظمتم تضمين مجموعة أسئلة جديدة لقياس مؤشر العمل غير 
 .  ةمستقبلي سوح الربعية الالمفي كل  2021في الربع الرابع من عام ضافتها التي تم إالجديدة من األسئلة تضمين المجموعة 

 ، على النحو التالي: منظمغير ال العملوتتواءم هذه األسئلة مع مفاهيم منظمة العمل الدولية والتعريفات ذات الصلة بالقطاع و

، الذي يتألف من المنظميضم المشتغلين العاملين في مؤسسات ضمن القطاع غير  :  منظمفي القطاع غير ال  العمل •

مؤسسات غير مسجلة ول تحمل صفة اعتبارية، وتساهم بصورةم جزئيةم على األقل في منتجات السوق، ويُستثنى  

الخاصة،    من ذلك األسر التي تُنتج بشكلم حصري  لحسابها الخاص، والتي تعمل في الزراعة وفي بناء مساكنها

 وما إلى ذلك. 

الوطنية، مثل:  :  المنظمغير    عملال • العمل  العاملين في وظائف غير محمية بموجب تشريعات  المشتغلين  يضم 

الضمان الجتماعي أو نظام التقاعد، وكذلك ل تتضمن استحقاقات عمل معينة، مثل اإلجازات السنوية المدفوعة  

العاملين في وحدات اإلنتاج التي تُعد  العاملين لحسابهم الخاص أصحاب العمل و واإلجازات المرضية. كما يضم 

 . منظمةغير 

 العمل الناقص المرتبط بالوقت  .3

عدد األفراد المشاتغلين بدوام جزئي ألساباب اقتصاادية، ممن يرغبون في العمل لسااعات    العمل الناقص المرتبط بالوقتيقيس  
 ساعات إضافية.  إضافية مقابل أجر أو ربح، وممن هم متاحين للعمل ل

 . تحديد البيانات المطلوبة من السجالت اإلدارية:2.7 
بيانات الساجالت اإلدارية )المصادر الثاني إلحصااءات ساوق العمل(: قامت الهيئة العامة لإلحصااء باساتيفاء البيانات من منظومة ساوق العمل 

 ، وذلك كما يلي:بالمشتغلينمن الجهات الحكومية بشكلم آلي، وتشتمل على البيانات األساسية المهمة المتعلقة 

: واشااااتملات على البيااناات المتعلقاة باالعااملين على رأس العمال موارد البشاااارياة والتنمياة الجتمااعياةوزارة الالبيااناات المسااااتوفااة من   .1
 الخاضعين ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية، حسب عدد من المتغيرات.

س العمل الخاضاعين البيانات المساتوفاة من المؤساساة العامة للتأمينات الجتماعية: واشاتملت على البيانات المتعلقة بالمشاتركين على رأ .2
 ألنظمة ولوائح التأمينات الجتماعية، حسب عدد من المتغيرات. 

 حسب عدد من المتغيرات.  ،بالعمالة المنزلية: واشتملت على البيانات المتعلقة مركز المعلومات الوطنيالبيانات المستوفاة من  .3

 . التغطية:2.8 
 . التغطية المكانية:2.8.1
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(  للمملكة العربية الساعودية، حيي يغطي مساح 13تغطي إحصااءات ساوق العمل البيانات المتعلقة بساوق العمل لكافة المناطق اإلدارية الاااااا )
القوى العاملة )المصادر األول إلحصااءات ساوق العمل( مناطق : )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصايم، والشارقية، وعساير، 

من أسار كل منطقة يتم اختيارها بطريقة  التصاال بعينة ائل، والحدود الشامالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف( عن طريق  وتبوك، وح
ثِّلة ألسار المنطقة، فيما تشامل بيانات الساجالت اإلدارية )المصادر الثاني إلحصااءات ساوق العمل( كافة ساكان المملك ة  علمية لتكون عينة ُمم 

 ة بياناتهم في  سجالت الجهات الحكومية ذات العالقة. األفراد الموثق

 . التغطية الزمانية:2.8.2
تُساند بيانات مساح القوى العاملة )المصادر األول إلحصااءات ساوق العمل( من حيي عدد أفراد األسارة وخصاائصاهم الساكانية والجتماعية 

 والقتصادية كما يلي:
 .التصال باألسرةتسند بيانات عدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية إلى تاريخ  (1
  .لالتصال باألسرةتسند بيانات المشتغلين إلى السبعة أيام السابقة  (2
، ويقصاد باااااا )األربعة أساابيع الساابقة( آخر أربعة لالتصاال باألسارة تساند بيانات الباحثين عن عمل إلى األربعة أساابيع الساابقة   (3

 )من يوم األحد في األسبوع األول إلى يوم السبت في األسبوع األخير(. التصالسابيع كاملة تسبق تاريخ أ
)األسبوعين   القادمينله، ويقصد باألسبوعين    القادمين، أو األسبوعين  األسبوع السابق ليوم التصالتستند بيانات اإلتاحة للعمل إلى   (4

 في األسبوع الالحق األول إلى يوم السبت في األسبوع الالحق الثاني(. ، من يوم األحدالتصالالتاليين لتاريخ 
األربعة أسابيع السابقة لالتصال باألسرة، ويقصد باااا )األربعة  بالبرامج التدريبية إلى:    سنة(  29  -15الشباب )  لتحاقاتسند بيانات  (5

حد في األساابوع األول إلى يوم الساابت في األساابوع أسااابيع السااابقة( آخر أربعة أسااابيع كاملة تساابق تاريخ التصااال )من يوم األ
 .األخير(

 فيما تُسند بيانات السجالت اإلدارية )المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمل( إلى آخر يوم في الربع الميالدي من كل سنة.
 

 . اإلطار اإلحصائي في مسح القوى العاملة:2.8

، هذا اإلطار هو  2020يتألف إطار مسح القوى العاملة من قائمة بجميع المباني السكنية في المملكة التي تم إنشاؤها إلى عام  •

في المساكن، فضاًل عن المساكن المأهولة   نتيجة ألعمال التحضير للتعداد السكاني.  وينطوي اإلطار على تحديد المباني، ومعر 

 القائمة، ورقم الهاتف والهوية لرئيس األسرة في المباني السكنية المأهولة.    بتاريخ إعداد 2020خالل عام 

 تم وضع القوائم، والخرائط، والمواصفات التحليلية للوحدات لختيار عينات المساكن.   •

واستخدامه للدورة  تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء اإلطار اإلحصائي وإنشاء إطار الختبار، والتحقاق من صحته   •

 الحالية للمسح. 

سنة فأكثر المدنيون سعوديين وأجانب    15لذلك السكان المستهدفون في مسح القوى العاملة في المملكة العربية السعودية هم السكان من  

غير السعودية هي    األسر التي تسكن في مساكن مؤسسية عامة. ستكون معايير األهلية للسر باستثناء   والذين يقيمون في مساكن دائمة

أن األسرة غير السعودية التي تقطن المسكن كانت في المملكة لمدة ستة أشهر على األقل. يجب التأكيد على أن وحدة المعاينة هي  

 .المسكن وأن األسرة التي تشغل المسكن هي وحدة المراقبة أي يتم جمع البيانات من األسرة التي تشغل المسكن

 . تصميم العينة:2.9
.  ووفقًا  2021إعادة تصميم عينة مسح القوى العاملة من أجل بدء العمل بتصميم العينة الجديد في الربع الرابع لعام   تمت

 . 2021لما هو موضح أدناه، سيتم تضمين الخاصية النهائية للتصميم الجديد المتمثلة في تبديل العينة خالل الربع األول لعام 

 لرئيسية للعينة الُمعاد تصميمها:  وبهذا الصدد، يرد أدناه الخصائص ا

 اعتماد المساكن بصفتها وحدة معاينة للمرحلة الثانية  . 2.11.1     

يُعد اختيار وحدة المعاينة للمرحلة الثانية إحدى الخصائص األساسية التي ل تؤثر على تصميم العينة فحسب، بل على إجراءات  

 جمع البيانات أيًضا.   

.   ففي التصميم القديم، كانت األسرة تُمث ل وحدة المعاينة للمرحلة الثانية، ويُقصد باألسرة األفراد المقيمين بالمساكن المأهولة

ومع ذلك، في حال لم تكن األسرة أو المسكن بمثابة وحدة المعاينة، فينبغي أن يتم اإلبقاء عليها ضمن العينة عند انتقال األسرة.   

إضافةً إلى ما تقد م، تؤدي تنقالت األسر منذ وقت إعداد اإلطار، وعند أخذ األسرة كعينة إلى عرقلة التواصل معها، إضافةً  

يدات المتعلقة بوضع التقديرات، نظًرا لحتمالية تغير طبقة األسرة؛ أي قد ل تبقى ضمن الطبقة التي  إلى ظهور بعض التعق

كانت عليها في األصل عندما تم اختيارها كعينة،  وكذلك، قد تؤدي التغييرات في تركيبة األسرة بمرور الوقت إلى إضافة  
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التغيي  النهج.  ومن األمثلة على  إلى هذا  التعقيدات  للمعاينة  بعض  المساكن كوحدة  رات األساسية في تصميم العينة، اعتماد 

 للمرحلة الثانية.  

 التقسيم   .2.11.2

الطبقات األساسية، ومن ثم قُس مت إلى طبقات فرعية   13طبقةً، وشك لت المناطق اإلدارية الا  55تضمن التصميم القديم 

 طبقات فرعية داخل كل منطقة.   4بحسب درجة التحضر، لينتج 

وفي التصميم الجديد، تمث لت نقطة البداية الحالية للتقسيم في الطبقات المشمولة في التصميم القديم، لذا تم استحداي نظام  

 طبقة.    350وبذلك يتضمن التصميم الجديد  تقسيم جغرافي أعمق عبر استخدام البلديات كطبقات للتقسيم.  

حققة من التقسيم في أنه سيزيل جميع التباينات القائمة بين الطبقات في  إضافةً إلى ما تقد م، تتمثل الميزة األساسية المت 

تقديرات الستطالعات، ويتمثل النهج المثالي المتبع في التقسيم في تحقيق التجانس داخل الطبقات، وإزالتها فيما بينها من 

 ا للحد من التباينات في تقديرات المسوح. أجل إظهار الخصائص الهامة،  وبقدر ما يتحقق ذلك، يُمث ل التقسيم وسيلة قوية جدً 

ومن أجل تنفيذ التقسيم "بشكلم مثالي"، قد يرغب البعض في تشكيل الطبقات عبر استخدام بيانات التعداد التفصيلية التي  

،  2010تتناول الخصائص السكانية، وبما أن آخر معلومات التعداد المتاحة وقت إعادة تصميم العينة كانت من تعداد عام 

 فقد تقرر تشكيل الطبقات بدًل من التقسيم الجغرافي العميق.  

 ومن المزايا اإلضافية التي تم اعتمادها للتقسيم الجغرافي العميق، ضمان التوزيع الجغرافي الجيد للعينة. 

 توزيع العينة  .2.11.3

المتطلبات الخاصة بالبيانات على المستويين انطوت عملية توزيع العينة في التصميم القديم على اتباع حاًل توفيقيًا بين 

الوطني واإلقليمي.  ويتجسد التوزيع األمثل للتقديرات الوطنية في التوزيع النسبي، حيي تتناسب حجم العينة لكل منطقة مع  

فإن الحال  حصتها من إجمالي عدد سكان المملكة.  وفي حين أن نظام التوزيع هذا يُعد األفضل بالنسبة للتقديرات الوطنية، 

يختلف بالنسبة للتقديرات اإلقليمية؛ إذ أن المناطق األصغر لن تكون لديها أحجام كافية من العينات لتقديم بيانات موثوق بها.   

وعليه، يلزم اتباع نظام لتوزيع العينات يضمن أن تتوفر في جميع المناطق أحجام كافية من العينات لتقديم بيانات موثوق  

ظر عن استحسان نظام التوزيع النسبي للتقديرات الوطنية، وبهذا الصدد، يُعد نظام التوزيع التوافقي هذا  بها، دون صرف الن 

 إحدى الخصائص التي تمي ز نظام التصميم القديم والجديد أيًضا. 

ي عدد السكان،  واستكماًل، يستند نظام توزيع العينات على المناطق في نظام التصميم الجديد إلى الجذر المربع لنسبة إجمال 

 إذ تُستخدم هذه الطريقة بكثرة لتلبية المتطلبات الخاصة بالبيانات على المستويين اإلقليمي والوطني. 

 تحديد حجم العينة .2.11.4

ل حجم العينة في التصميم القديم نحو  أسرة، وكان من بين العتبارات التي تمت مراعاتها في إعادة تصميم   000 50َشمِّ

التصميم الجديد لها محايًدا من حيي التكلفة، وذلك من ناحية التكاليف المترتبة على عملية جمع البيانات   العينة أن يكون

( في تخفيض تكاليف جمع البيانات لكل  2.11.6المتواصلة، كما سيساهم إدخال نهج تبديل العينة )يُرجى الطالع على قسم 

 وحدة معاينة. 

حيي التكلفة إمكانية زيادة حجم العينة، مع اإلبقاء على التكاليف اإلجمالية المترتبة على  وبهذا الصدد، أتاح تحقيق الكفاءة من 

  000 80عملية جمع البيانات كما هي.  وعليه، أتاحت هذه العتبارات المطبقة إمكانية زيادة الحجم اإلجمالي للعينة لتشمل 

 مسكن.   

 
 األوليةمعاينة واختيار وحدة المعاينة  .2.11.5

كوحدات معاينة أولية، كما انطوى التصميم الجديد    2010انطوى التصميم القديم على اعتماد مناطق التعداد السكاني لعام 

كوحدات معاينة أولية، مع استثناء أنه تم   2020على اعتماد مناطق تحديي العنونة الوطنية الخاصة بالتعداد السكاني لعام 

 حجًما، لتجنب الوقوع في وضع يتم فيه اختيار مناطق التعداد الكبيرة ضمن العينة بشكلم مؤكد.  تقسيم مناطق التعداد األكبر
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أسرةً من   40وتناول القرار التالي درجة تجميع العينات ضمن وحدات المعاينة األولية، ففي التصميم القديم للعينة، تم اختيار 

مسكنًا لكل   14إلى  13العينة على تخفيض حجم التجمع ليشمل  كل وحدة معاينة أولية، بينما انطوت عملية إعادة تصميم

مسكنًا لكل وحدة    13وحدة معاينة أولية،  ما أدى إلى الوصول إلى تصميم أقل احتشاًدا وأكثر كفاءةً.  ويُعزى سبب اختيار 

 معاينة أولية إلى تبديل العينات، ما سيتم مناقشته لحقًا. 

المساكن ووحدات المعاينة األولية عبر اختيار احتمالت عشوائية تتناسب مع الحجم، ووفقًا   إضافةً إلى ما تقد م، تمت معاينة

لعينة منظمة لقائمة بوحدات المعاينة األولية داخل كل مستوى، وذلك عبر استخدام معدلت المعاينة المستندة إلى القرارات  

العشوائية في تنفيذ المعاينة المنظمة في تحديد وحدات المعاينة   المتعلقة بنظام توزيع العينات وأحجماها.   كما تساهم البداية 

األولية المختارة، فضاًل عن المساكن المختارة ضمن كل وحدة.  إذ يتم اختيار العينات الجديدة للمساكن ضمن وحدات  

وحدة    016 6م اختيار  وتحت إطار التصميم الجديد، ت   المعاينة األولية كما هو مطلوب ببساطة من خالل البدء العشوائي.

 معاينة أولية. 

 
 تبديل العينات وتحديد مجموعات التبديل .2.11.6

 
ثمة خاصاية تم إدخالها في التصاميم الجديد تتمثل في تبديل العينات، إذ تنطوي على إبقاء المسااكن في العينة لمدة أربعة أرباع     

%  75لولدة المشاامولة في العينة المسااتخدمة ألول مرة، ويتألف % من العينة في كل ربع من مساااكن ا25متتالية، بحيي يتألف  
 من العينة من المساكن الالحقة، أي تلك المشمولة بالفعل ضمن عينات األرباع السابقة.  

ويُعزى السبب الرئيسي لتصميم نظام تبديل العينات إلى الحد من التباينات القائمة في التقديرات ذات الصلة بالتغييرات 

ة من ربع إلى آخر، ففي أي استطالع مستمر، تُعد تقديرات التغييرات المنفذة من فترة إلى أخرى تليها تقديرات واحدة،  المنفذ

 إن لم تكن أكثر أهمية.   

إضافةً إلى ما تقد م، يساهم تصميم نظام تبديل العينات في الحد من التباينات القائمة في تقديرات التغييرات، وذلك بسبب  

 يجابي المتحقق استجابةً لتشابه من يُدلون بالبيانات من ربعم إلى ربعم آخر. الترابط اإل

إذ سيسهم الحد من التباينات القائمة في تقديرات التغييرات في زيادة قدرة الستطالعات على الكشف عن التغييرات 

 الربع واآلخر ضمن السالسل الزمنية. اإلحصائية الكبيرة من ربع إلى آخر، إلى جانب مساهمته في الحد من التقلبات بين 

ولتنفيذ نظام تبديل العينات، يتم إعطاء وحدات المعاينة األولية المشمولة ضمن الطبقة بصورةم عشوائية إحدى أرقام التبديل  

 ، الذي يحدد وقت تبديل العينة. 4إلى  1من 

ول من أي سنة، يتم إزالة المساكن المشمولة ضمن  فبمجرد النتهاء من التصميم "التدريجي" للعينة بالكامل خالل الربع األ

.  وبنحوم مماثل، يتم 1، واستبدالها بعينة جديدة من المساكن التي تحمل رقم التبديل 1الربع السابق التي تحمل رقم التبديل 

دال المساكن التي  خالل الربع الثاني من أي سنة )ليتم بذلك استب   2إدخال عينة جديدة من المساكن التي تحمل رقم التبديل 

 والمشمولة ضمن الربع السابق التي تم "تبديلها" من العينة(.  2تحمل رقم التبديل 

 
 ةالعين دويرمراحل ت .2.11.7

الربع الرابع  تم خالل    التبديل، إذ الربع األول لتصميم العينة الجديد، وبداية مراحل تصميم نظام    2021يُمث ل الربع الرابع لعام  

، تم إزالة المساكن  2022.  وفي الربع األول لعام  4إلى    1إدخال عينات جديدة من المساكن لكافة مجموعات التبديل من    2021

، واستبدالها بعينة جديدة للمساكن من مجموعة التبديل ذاتها، وذلك مع اإلبقاء  1المشمولة في عينة الربع الرابع من مجموعة التبديل  

 العينة من مجموعات التبديل األخرى.  على المساكن المشمولة في 

،  2022والربع األول لعام   2021% من تداخل عينات الربع الرابع لعام 75، سيتم تحقيق نسبة 2022وفي الربع األول لعام 

منها  % 75% منها في العينة المستخدمة ألول مرة، وكذلك بقاء نسبة 25ومع ذلك لن يتم إطالق العينة بالكامل؛ نظًرا لبقاء نسبة 

 في العينة المستخدمة للمرة الثانية.  
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.  ومن ثم،  1، مع استبدال العينات من مجموعة التبديل رقم 2022وسيتم مواصلة اتباع هذا النمط خالل كل ربع من عام 

من  % 25أرباع؛ وذلك عندما تشكل المساكن الجديدة نسبة الا 3يتم النتهاء من اإلطالق "التدريجي" للعينة بالكامل بعد 

 العينة، التي ستتواجد بهذه النسبة ضمن العينة المستخدمة للمرة الثانية، والثالثة والرابعة. 
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 ملخص الخصائص الرئيسية لعينة مسح القوى العاملة الُمعاد تصميمها  .2.3.1
 

 م القديم للعينة أدناه الخصائص الرئيسية لعينة مسح القوى العاملة الُمعاد تصميمها مقارنةً بخصائص التصمي  1-2يلخص الجدول 

 ( الخصائص الرئيسية لمسح القوى العاملة الُمعاد تصميمه 1-2الجدول )

خصائص التصميم  
 الرئيسية

 بعد  قبل 
اآلثار المترتبة /  

 المبررات 
 

الحد من التباينات على  • 350 55 التقسيم العميق  •
 المستويين الوطني واإلقليمي

ع 
رب
 ال
ل
ال
خ
 ،
قة
حق
مت
ة 
ري
فو
ر 
آثا

بع
را
ال

 

 13 40 الحد من االحتشاد  •

المعاينة اإلضافية للمناطق   •
 األصغر حجًما 

ضمان موثوقية البيانات  • 
اإلقليمية )اتخاذ إجراءات  

مماثلة لتلك المتخذة في التصميم  
 القديم(

اتخاذ الوحدة السكنية كوحدة   •
معاينة خالل المرحلة الثانية  

للمعاينة؛ بما يشمل جميع األسر  
المباني السكنية  المقيمة داخل 

 المأهولة التي تمت مقابلتها 

المرحلة األولى للمعاينة: 
 مناطق التعداد السكاني

 المرحلة الثانية للمعاينة: األسر  
الوحدة التي تمت مقابلتها:  

 األسر  

المرحلة األولى للمعاينة: وحدات  
المعاينة األولية )مناطق التعداد  

 الكاملة/المقسمة(السكاني 
المرحلة الثانية للمعاينة: الوحدات  

 السكنية
 الوحدة التي تمت مقابلتها: األسر  

تُعد الوحدات السكنية أكثر   •
استقراًرا لتخاذها كوحدة  
معاينة، إلى جانب توفيرها  

 لتغطية أفضل 

تصميم نظام تبديل العينات   •
%  75بنسبة تداخل تصل إلى 

 المتتالية بين األرباع  
 % 25تبديل بنسبة  ل يوجد تبديل 

تعزيز كفاءة تقديرات التغييرات   •
 بين كل ربعين متتالين 

ل  
ال
خ
ف 
الي
تك
 ال
ي
حي
ن 
 م
ءة
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لك
 ا
ق
قي
ح
ت

ده
بع
ا 
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ل 
ألو
 ا
بع
ر
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 )أسرة(  360 53 زيادة حجم العينة  •
 )وحدة سكنية( 029 80

 )أسرة(  000 62نحو 

تم تمكين هذه الزيادة بفضل   •
المكاسب الناتجة عن تحقيق  

الكفاءة من حيي التكاليف نتيجةً  
لتبديل العينات؛ فضاًل عن الحد  
من التباينات )توفير بيانات أثر  

 موثوقية(  

تنفيذ العمليات الميدانية   •
للمقابالت الشخصية بمساعدة  

الحاسوب بغرض تحديث حاالت  
  اإلشغال ومعلومات التواصل

الخاصة بالمساكن المشمولة في  
 العينات 

 نعم ل
زيادة مدى تغطية الستطالع   •

 ومعدلت اإلجابة على أسئلته  
 

 عملية جمع البيانات المتواصلة   •
جمع البيانات لمدة شهر واحد  

 من الربع  
جمع البيانات خالل كل أسبوع من  

 الربع 

تحسين تمثيل العينات ضمن   •
والتقديرات  البعد الزمني، 

الشهرية الرئيسية، فضاًل عن  
تحسين أداء األفراد المتفرغين  

المتخصصين بإجراء  
المقابالت، وتحسين التعديالت  

 الموسمية
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 العينات الُمعاد تصميمها، والعينات ذات التصميم القديم  –(: أحجام العينات بحسب المناطق 2-2الجدول )

 المنطقة 

 حجم العينة  

 العينات الُمعاد تصميمها

 )الوحدات السكنية(  

 

 العينات القديمة

 )األسر( 

 280 8 103 12 الرياض

 680 9                        531 13 مكة المكرمة 

 680 3 838 6 المدينة المنورة 

 640 2 373 5 القصيم

 720 6 450 9 المنطقة الشرقية 

 600 3 978 6 عسير

 920 2 537 4 تبوك

 600 2 649 3 حائل 

 800 2 464 2 الحدود الشمالية 

 840 2 377 5 جازان

 560 2 191 3 نجران

 400 2 482 3 الباحة 

 640 2 100 3 الجوف 

 360 53 80,072 السعودية 

 

 العمليات الميدانية للمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 2.11.8 
، فقد تم إدخال برنامج العمليات الميدانية للمقابالت الشخصية بمساعدة  2020نظًرا لستناد إطار العينات إلى قائمة المساكن لعام 

الحاسوب بغرض تحديي عينات المساكن المختارة لكل ربع، ويرد وصف للعمليات الميدانية للمقابالت الشخصية في قسم جمع  

 البيانات. 

 

 وحدات المعاينة في مسح القوى العاملة:
وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهااي عبارة عن وحاادات المعاينااة التااي تُسااحب فااي المرحلااة األولى ماان تصمياام عينااة 

وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، وهاااي وحااادات المعايناااة التاااي يتااام ساااحبُها فاااي  ( هي المساكن)ا دالمسح، بينما تع
 كل وحادة معايناة ثانوياة جازًءا مان وحادات المعايناة األولية. المرحلاة الثانياة مان تصميام عيناة المسح، وتعدا 
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 :المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم
وجمع البيانات، وقد تم فيها إعداد إجراءات ساااير العمل مرحلة التصاااال باألسااارة  اد التي تسااابق  وهي المرحلة األخيرة من مراحل اإلعد

المطلوبة إلعداد إحصاااااءات سااااوق العمل والتي سااااتبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" وتنظيم وتجميع تلك 
العمل، وفي هذه المرحلة تمَّ مراجعة    اإلجراءات، وتحديد التسالسال األنساب لها من أجل الوصاول إلى منهجية تحقق أهداف إحصااءات ساوق

اإلجراءات التي تمت عند اإلعداد لإلصاادار السااابق من إحصاااءات سااوق العمل لتطوير إجراءات العمل في هذا اإلصاادار، كما تم وصااف  
اإلحصااائي للتأكد من   وتوثيق هذه اإلجراءات لتسااهيل القيام بالتحديثات في الدورات المسااتقبلية، وتمت تجربة واختبار إجراءات سااير العمل

 أنها تلبي متطلبات إعداد إحصاءات سوق العمل في شكلها النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل اإلحصائي، ووضع خريطة طريق للتنفيذ. 

النظاام المكتبي   وتعادا تجرباة اختباار كفااءة أنظماة اإلدخاال وعملياة تنااقال ومزامناة البيااناات ومراجعتهاا والتي تتم من خالل النظاام اللوحي أو
 لمسح القوى العاملة من أبرز اإلجراءات التي تمت في هذه المرحلة.

 :المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع

 جمع البيانات في مسح القوى العاملة   .4.1

 العمليات الميدانية للمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب  4.1.1
يزور فريق العمل الميداني المعني كل مسكن أخذت عينات منه، ويحد ي حالته على أنه مشغول، أو شاغر، أو قيد اإلنشاء، أو مهدوم، أو  

  خارج نطاق مسح القوى العاملة. أما المساكن الواقعة خارج النطاق فهي تلك التي ل يشكل سكانها جميعًا جزًءا من السكان المستهدفين في 

ومثال ذلك جميع المقيمين من الدبلوماسيين األجانب أو أفراد أسرهم، أو تلك المستخدمة ألغراض العمل فقط ول يقيم   –ى العاملة مسح القو

 فيها أي شخص.  

 غير أن التمييز بين المساكن المشغولة والشاغرة قد يتطلب العديد من الزيارات للعثور على شخص ما في المنزل. 

ولة ألغراض سكنية، فيقدم العمال الميدانيون للمقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر خطابًا مسبقًا من رئيس الهيئة  بالنسبة للمساكن المشغ

العامة لإلحصاء يوضح الغرض من مسح القوى العاملة وأهمية المشاركة فيه،  إلى جانب منشورات توضيحية ذات صلة. ويعبأ استبيان 

خصية بمساعدة الحاسوب، بما يشمل هوية رب األسرة ورقم هاتفه، وتعبأ قائمة بأفراد األسرة، ومعلومات  العمليات الميدانية للمقابالت الش 

 عن أفضل وقت لالتصال. 

 

م  وترسل نتائج العمليات الميدانية إلى المقر الرئيسي يوميًا، لتزويد مركز التصال الخاص بالمقابالت الهاتفية باستخدام الحاسوب بأرقا 

 دَّثة للتواصل مع المساكن المشمولة في العينة إلجراء المقابالت المطلوبة. الهواتف المح

 

تساهم العمليات الميدانية ذات الصلة في تحسين تغطية مسح القوى العاملة، وذلك بتحديد جميع المساكن المشغولة أولً، وبتوفير بيانات  

الذين كان معدل الشغور فيه أعلى من المتوقع. ونجحت   2020داد لعام اتصال محدثة.  ومن النتائج المتحققة من هذا اإلجراء إطار التع

، وبالتالي زيادة التغطية في مسح القوى العاملة المعاد  2020هذه العملية الميدانية في خفض معدل الشغور عن إطار أخذ العينات لعام 

 تصميمه.    

 

عينة  بما أن كل العينة هي ، و2021لميدانية. وفي الربع الرابع من عام  أدرجت جميع المساكن ألول مرة في العينة عند إجراء العمليات ا

، يتم إدراج مساكن  من المسح ةوخالل الدورات الالحق ألفًا إلى المعنيين بالعمل الميداني.   80الجديدة، أرسلت جميع المساكن البالغ عددها 

العمليات الميدانية، إضافةً إلى حالت مثل المساكن التي انتقل فيها شاغلها، ويجب  % من إجمالي العينة، في 25، التي تمثل العينة الجديدة

، تمكنت الهيئة العامة  2022وقبل بداية العمل الميداني لعينة الربع األول   الحصول على معلومات التصال الخاصة بالشاغلين الجدد.

ستخدام هذه البيانات للتقليص قدر  . وتم ا 2022ل أعمال الحصر لتعداد لإلحصاء من الحصول على نتائج الحصر الميداني للمباني من خال

       ي.المستطاع من جمع البيانات ميدانيا في مسح القوى العاملة. فقط عينة المساكن التي احتاجت التأكد من حالتها تم ارسالها للعمل الميدان 

 

ني، فيتم إرجاع الستبيانات المعبأة، وترسل هذه الحالت لجمع البيانات  خالل العمل الميداالتحقق من انها مشغولة أما المساكن التي تم 

 بالمقابالت الهاتفية بمساعدة الحاسوب.   

 

وتشمل الخطوة الوسطى قبل جمع المقابالت الهاتفية بمساعدة الحاسوب الحصول على مزيد من المعلومات من مركز المعلومات الوطني  

ة رب األسرة.  ويساعد هذا اإلجراء في ضمان اكتمال قائمة أفراد األسرة، ويوفر بعض المعلومات  حول أفراد األسرة، بناًء على هوي 
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الديموغرافية الخاصة بهم، بحيي ل يكون جمعها مباشرة من المدلي بالبيانات ضروريًا، وبالتالي تقل مدة المقابلة والعبء على المدلي  

 بالبيانات. 

 تعيين الباحثين   4.1.2
مسح القوى العاملة بناء على عدة معايير عملية  في بالتصال باألسر لجمع البيانات  ، والذين يقومون ن المرشحين كباحثينتم اختيار العاملي 

 وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل: 

 المستوى التعليمي •

 الخبرة السابقة في مسح القوى العاملة  •

 الحواس، واللياقة الطبية والنفسية الصفات الشخصية، مثل: ُحسن السيرة والسلوك، وسالَمة  •

 سنة   20أل يقل عمر المرشح عن  •

 اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح القوى العاملة  •

 تدريب الباحثين  4.1.3
، والموظفين المتعاونين من الوكالت الحكومية األخرى( للتدريب والتأهيل للعمل في جمع بيانات  هيئةخضع جميع المرشحين )موظفي ال  

 المسح من خالل برامج تدريب خاص، وفقاً لما يلي: 

كتيب   • شرح  خاللها  يتم  وتوعوية،  إرشادية  محاضرات  تقديم  تضمن  للباحثين  تدريبي  برنامج  عقد 

 . الستمارةوأسلوب جمع البيانات، وشرحاً مفصاًل لجميع أسئلة المسح التعليمات، والتعريف بأهداف 

 اإللكتروني للمسح.  الستمارةإجراء تطبيق عملي على كيفية استيفاء  •

  
 

 نات. كما تم تجربة أداء الباحثين أثناء التدريب وتقييم أدائهم والتحقق من مدى استيعابهم لالستبيان قبل البدء بعملية التصال وجمع البيا

 

 

 ات وجمع البيانات منهم االتصال بالمدلي بالبيان  4.1.4

يعمل الباحثون في مركز التصال الخاص بالمقابالت الهاتفية بمساعدة الحاسوب.  وعندما ينتهي الباحي من إحدى الحالت، يتم تكليفه   

توكوًل يتضمن  .  وعند التصال بإحدى األسر، يتبع الباحي بروالتصالت باألسرة التالية على قائمة النتظار الموجودة في نظام إدارة  

   التعريف بالذات، وبيان سبب المكالمة، وإعطاء نظرة عامة على المسح وأهدافه، والحصول على موافقة المدلي بالبيانات لمتابعة المقابلة.

 تصال به. وإذا لم يكن المدلي بالبيانات متاًحا لتعبئة الستبيان عند التصال به في البداية، يتم ترتيب موعد آخر أفضل لمعاودة ال

 عمليات التحرير في أثناء عملية الجمع عبر المقابالت الهاتفية بمساعدة الحاسوب  4.1.5

لضمان اتساق البيانات التي تم جمعها ودقتها ومنطقها. ووضعت هذه القواعد بربط العالقة المنطقية  الستمارة  توضع قواعد التحرير في  

بين اإلجابات وأسئلة ومتغيرات مختلفة لمساعدة الباحي في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند تعبئة البيانات مع األسرة. فعلى سبيل  

قًا عن مهنة تتطلب تعليًما متقدًما، مثل جراح دماغ، سيؤدي ذلك إلى ظهور رسالة  المثال، إذا أبلغ شخص بمستوى تعليمي ابتدائي لح

ها  خطأ، يجب حلها بين الباحي والمدلي بالبيانات قبل متابعة المقابلة. ويمكن أن يؤدي هذا التحرير إلى تحسين جودة البيانات التي تم جمع

 انات.   بشكل كبير عن طريق حل التناقضات مباشرة مع المدلي بالبي 

المكلفين للباحثين  التدريبية التي تم تقديمها  البرامج  العاملة  تتضمن  القوى  محاضرات عملية  :  بجميع بيانات مسح 

البيانات جمع  عمليات  في  الُمستخدمة  والتوعوية  واإلدارية  والتقنية  الفنية  المواد  على  تعريف  .  وتطبيقية  يتم  كما 

الباحثين بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات، تتضمن البرامج التدريبية كذلك شرًحا مفصًًل لجميع أسئلة االستبيان،  

 . وللمهام الفنية واإلدارية، كما يتم التدريب على طرق التخاطب مع مقدمي البيانات وكيفية تقديم األسئلة بوقت قياسي
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 المراقبة واإلشراف   4.1.6

ل المكالمات مع األسر، ويستمع المشرفون إلى عينة من المكالمات للتأكد من أن الباحثين يتبعون اإلجراءات الصحيحة في طرح   تُسجَّ

لمشرفون مالحظاتهم  بناًء على الردود المقدمة.  وتتم مراقبة عشرة في المئة من األسر بهذه الطريقة، ويقدم ا  الستمارة األسئلة وتعبئة  

للباحثين لتحسين عملهم. أما في الحالت التي لم يتم فيها إجراء المقابلة بشكل صحيح، فتتم إعادة التصال باألسرة لتوضيح المشكالت  

 المتعلقة بالمقابلة األصلية.   

دة أو الخاطئة التي جمعها الباحثون، وتستخدم  باإلضافة إلى هذا اإلجراء، يتم إعداد عدد من التقارير التي توضح معدلت البيانات المفقو

 هذه التقارير في تدريب الباحثين. ويتم استبدال الباحثين الذين يعانون من مشكالت مستمرة في األداء.  

 الثاني إلحصاءات سوق العمل(:   الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية )المصدر  4.2.0
ل، بالتنسايق مع الجهات الحكومية المعنيَّة بساوق العمل؛ للحصاول على البيانات الخاصاة بإحصااءات ساوق العمقامت الهيئة العامة لإلحصااء  

واقع بيااناات السااااجالت اإلدارياة، وتم حفظهاا في قواعاد البيااناات في الهيئاة، وتمات علمياات تادقيقهاا  المشااااتغلين، منوالتي شااااملات بيااناات  
 ومراجعتها وفق المنهج اإلحصائي العلمي ومعايير الجودة المتعارف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهة ُمصدرة البيانات.

 

 :المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب
نات الخام لمسااح القوى العاملة على ُمدخالت التصاانيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات، بحيي تم اعتمدت علميات تبويب البيا

  تبوبيها بناًء على التصانيف المهني الساعودي المعتمد على التصانيف الدولي، والتصانيف الوطني للنشاطة القتصاادية، والدليل الوطني للدول
(، أو أي تصانيف أو ترميز آخر:  ISCEDالدولي، ودليل التخصاصاات والمساتويات التعليمية المعتمد على )والجنسايات المعتمد على الدليل  

كتوزيع البيانات على مساتوى المناطق اإلدارية، و التصانيف النوعي والوصافي كتحديد نوع الجنس، أو الحالة الجتماعية للفرد، والتصانيف 
  الكمي مثل فئات الدخل.

ي إدارة إحصااءات القوى العاملة خالل هذه المرحلة بعملية معالجة وتحليل البيانات والتي ارتكزت على عدة إجراءات،  كما قام المختصاون ف
 وكما يلي:

 فرز وترتيب البيانات على شكل تسلسل أو في مجموعات أو فئات مختلفة. •

 تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة. •

 ء البيانات وجعلها مترابطة.الجمع بين العديد من أجزا •

 معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة. •

 معالجة البيانات غير المنطقية. •

 الى قاعدة بيانات.تحويل البيانات  •

 تنظيم وعرض البيانات وتفسيرها. •

منها، ومقارنتها بغيرها من البيانات، وتم عرض البيانات في جداول مناساابة؛ لتسااهيل عملية تلخيصااها وفهمها واسااتيعابها واسااتنتاج النتائج 
والخروج منها بمدلولت إحصاائية عن مجتمع الدراساة، كما يساهل الرجوع إليها في صاورة جداول دون الحاجة لالطالع على الساتمارات  

يخل بمبدأ سااارية البيانات األصااالية، والتي في الغالب تحمل بعض البيانات مثل: أساااماء األفراد وعناوينهم، وأساااماء المدلين بالبيانات مما  
 اإلحصائية.

فات   الهوية من كما أن من أهم إجراءات معالجة البيانات التي تمت "إخفاء هوية البيانات" فللحفاظ على سارية البيانات قامت الهيئة بإزالة ُمعَر ِّ
فات هويته؛ وذلك لضااامان حماية  مجموعة البيانات المدخلة من بيانات المساااح / كإخفاء اسااام رئيس األسااارة وعنوانه، وغير ذلك من  ُمعَر ِّ

 خصوصية األفراد.
 

 أوزان المسح:
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أوزان التصااميم الحتمالت المختلفة ألخذ العينات. تصااميم العينة ذو ترجيح ذاتي على مسااتوى المنطقة اإلدارية. هذا يعني أن جميع   تعكس
احتمال الختيار. هذا إذا كان احتمال الختيار   عكسالمسااااكن في المنطقة اإلدارية لها نفس احتمالية الختيار في العينة. وزن التصاااميم هو  

( في المنطقة  هاداخل  فراد. تتلقى جميع األسار المساتجيبة )واأل200، فإن الوزن التصاميمي للمنطقة اإلدارية سايكون 1/200قة ما هو في منط
 وزن للمنطقة.نفس قيمة ال

خطوتان رئيسايتان في إنشااء بعد معالجة البيانات التي تم جمعها من األسار المساتجيبة، تم إنشااء أوزان المساح إلنتاج جداول المؤشارات باتباع  
 أوزان الستطالع هما:

 تعديل اوزان الناتجة عن عدم الستجابة •

 معايرة الوزن. •
 

 عدم االستجابةالناتجة عن تعديل اوزان 
م  تعاني من عدم الستجابة. عادة ما يتم تعويض عدم الستجابة عن طريق تعديل الوزن. عادةً ما يتم تطبيق عامل تعديل عدلمسوح جميع ا

كل وحدة  ، وهذا هو المستوى الذي يتم تطبيقه في مسح القوى العاملة. داخل  وحدات المعاينة األولية الستجابة على مستوى منخفض مثل 
 ، يكون عامل تعديل عدم الستجابة هو ببساطة:  معاينة أولية

 ر المستجيبة في وحدة المعاينة األولية( معامل تعديل عدم الستجابة = )عدد األسر في وحدة المعاينة األولية( / )عدد األس
 

تم تعديل منهجية الترجيح بإجراء تغييرات على كلتا الخطوتين من أجل تحسااااين المنهجية. أولً: لقد تم دمج مناطق العد ذات عدم اسااااتجابة  
ا نساابيًا. وبالتالي أدى ذلك إلى تقليل تأثير عدم السااتجابة   عالية مع مناطق عد أخرى في نفس الطبقة التي كان عدم السااتجابة بها منخفضااً

العالية على التباين من خالل إدخال تحيز صاغير. حيي تم اساتخدام القاعدة التي تنص على أن تعديل عدم الساتجابة على مساتوى مناطق العد 
 بالمائة.  50ألن عدم الستجابة الكلي يبلغ حوالي  3.0سيتم تطبيقه فقط إذا كان عامل التعديل أقل من 

 
 معايرة االوزان
إلنشاااااء األوزان النهائية. تم تعريف بُعدي   raking ratio، تم القيام بتنفيذ إجراء معايرة بطريقة    2021الربع الثاالي من عام انطالقا من 

 المعايرة على النحو التالي:
 الجنسية Xالجنس  X: التصنيف المتقاطع للفئة العمرية 1البعد 
 الجنسية. Xالجنس  X( 25، وأكثر من 24-15، و15أقل من الفئات العمرية )  X: التصنيف المتقاطع المنطقة 2البعد 

+{.    65،   64-55،    54-45،   44-35،   34-25،   24-15،   14-10،    9-5،  4-0، هناك تساااع فئات عمرية وهي  1بالنسااابة للبعد 
ا  باساام األوزان النهائية( للشااخاص الذين تم تعدادهم من األساار المسااتجيبة. ثم تم اسااتخدام ساايتم تعيين األوزان المعايرة )المعروفة أيضااً

 األوزان النهائية إلنشاء جداول المؤشرات المطلوبة.
رات وتقلل خطوة المعايرة من التباين في تقديرات المساااح، وذلك بإزاحة أي خطأ في أخذ العينات في تقديرات العينة اإلجمالية.  فتتوافق تقدي 

 العينة اإلجمالية مع الضوابط الخارجية ذات الصلة.
وتجدر اإلشااارة إلى أن الفتراض األساااسااي في تقدير التباين هو أن تقديرات العينة الخارجية خالية من األخطاء. لكن األمر ليس كذلك في  

الزمنية،  ويرجع لذلك لسااببين:  يرتبط األول بفترة   الواقع،  فمن المعروف في المملكة أن التقديرات السااكانية تمثل مشااكلة في هذه المرحلة
.  وتشاتمل التقديرات الساكانية المساتخدمة  2010التقدير،  أما الفترة األسااساية للتقديرات الساكانية فهي التعداد الساكاني الساابق، أي تعداد عام 

ثاني بمنهجية التقدير. يقوم قسااام الساااكان في الهيئة العامة حاليًا على "توقع" تقديرات التعداد لثنتي عشااارة سااانة قادمة.  ويرتبط العامل ال
 لإلحصاء بالبحي في تطوير منهجيات تقدير محسنة مع زيادة استخدام البيانات اإلدارية.

م متاحة، وساتكون تقديرات الساكان المحسانة متاحة لالساتخدا  2022وينتظرنا الحد من هذه المشاكالت في المساتقبل عندما تصابح نتائج تعداد 
 في خطوة المعايرة النهائية.

 
 تقدير األخطاء في أخذ العينات   5.2

هذه باساااتخدام منهجيات التكرار. وتوجد إجراءات    العينات، وتحتسااابوبعد الترجيح، تبدأ الخطوة التالية لوضاااع تقديرات للخطاء في أخذ  
   SASلتطبيق هذه المنهجيات في برمجيات إحصائية، مثل: 

للتكرار، حيي كان عدد التكرارات مسااااويًا لعدد وحدات العينة   Jackknifeطريقة    2021اساااتخدمت في الربعين الثاني والثالي من عام 
، وبتقاديم التصااااميم الجادياد، كاان هنااك عادد أكبر بكثير من وحادات  الموالياة والربااع 2021ابع  األولياة مطروحًاا مناه واحاد.  وفي الربع الر

حيي يكون  BRRصااعبة من الناحية الحسااابية. ومن ثم، اعتمدت طريقة "التكرار المتوازن"    Jackknifeالعينة األولية، ما يجعل طريقة  
 .عدد الطبقاتة وأكبر أو يساوي ، اصغر عدد مضاعف ألربع 352عدد التكرارات المطلوبة هو 
، بما في ذلك معامالت التباين وتأثيرات التصاميم وفواصال الثقة لمؤشارات المساح الرئيساية.  وفي هذا الجودة  ويتم إنتاج عدد من مؤشارات

ير تلخص مقاييس المنعطف، تراقب هذه المؤشاارات داخليًا بواسااطة الهيئة العامة لإلحصاااء. ومن المقرر أن تؤدي الخطط إلى وضااع تقار
ر بعد فترة مخصصة للمراقبة الداخلية وتحليلها.  جودة المسح المطو 

 

 :المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة
 أواًل: التحقق من صحة مخرجات البيانات: 
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، وتم التحقق من سااااالمتها، قامت الهيئة في هذه المرحلة بعمليات الحتساااااب  الخامسااااةفي المرحلة   معالجة وتبويب البياناتبعد أن تمت  
واسااتخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصااصااين في  

 غراض المراجعة والتدقيق. إحصاءات القوى العاملة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها أل

 ثانيًا: التعامل مع البيانات السرية:
ه فإنَّ الهيئة ملتزمةٌ بالساارية التامة لكافة البيانات المسااتوفاة، 1397-12-07( وتاريخ23تنفيذًا لما نصَّ عليه المرسااوم الملكي الكريم رقم )

 البيانات بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.وعدم استخدامها إل في األغراض اإلحصائية فقط؛ لذلك تم حفظ 

 

 

 :المرحلة السابعة: مرحلة النشر
 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

في هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمساااوح القوى العاملة، وتنسااايق وتنظيم ومراجعة بيانات الساااجالت  
داد وتجهيز جداول النشاار والرسااوم البيانية للبيانات والمؤشاارات، والبيانات اإلدارية التي تحتويها نشاارة إحصاااءات سااوق العمل، ثم تم إع

 الوصفية والمنهجية، ومن ثَمَّ تمَّ إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 ا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: ثانيً 
لنشارة عبر موقعها الرسامي على اإلنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشار موعد إصادار ا

اإلعالمية الخاصاة لإلعالن عن صادروها عبر كافة وساائل اإلعالم إضاافة إلى منصااتها المختلفة في مواقع التواصال الجتماعي، وتعلن عنها 
وذلك لضامان انتشاارها ووصالها   Excelب مختلفة كبيانات مفتوحة بصايغة  في اليوم المحدد للنشار، وتُنشار ابتداًء في الموقع الرسامي بقوال

 لكافة العمالء والمهتمين بسوق العمل، وكذلك يتم إدراجها في المكتبة اإلحصائية على الموقع.

 

 ل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:ثالثًا: التواص
إيمانًا من الهيئة بأهمية التواصاال مع العمالء من مسااتخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صاادور نشاارة إحصاااءات سااوق العمل بالتواصاال مع 
 العمالء وتزويدهم بالنشارة، كما تساتقبل أسائلة واساتفساارات العمالء حول النشارة ونتائجها عبر مختلف القنوات التصاالية ليتواصال عمالؤها

 البيانات حيي يتما استقبال الطلبات والستفسارات عن طريق:  معها لطلب 

  www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة  •

 info@stats.gov.saالبريد اإللكتروني الرسمي للهيئة  •

 cs@stats.gov.sa  (ClientSupport)البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء  •

 الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.  الزيارة الرسمية لمقر الهيئة •

 الخطابات الرسمية. •

 (.920020081) :على رقم ، بالتصالالهاتف اإلحصائي •
 

 :المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم
ائية بعد إصادار النشارة ووصاولها لكافة عمالء الهيئة تتم العودة إليهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خاللها يتم تقييم كامل العملية اإلحصا
ت االتي تمت وذلك بهدف التحساين الدائم للحصاول على بيانات ذات جودة عالية، علما بأنَّ التحساينات المساتقبلية المقترحة قد تشامل: المنهجي 

والعمليات واألنظمة، ومهارة الباحثين اإلحصااائيين، وأطر العمل اإلحصااائي، وتتم هذه المرحلة التشاااركية مع مسااتخدمي البيانات وعمالء 
 الهيئة عن طريق عدد من الخطوات: 

 : جمع مدخالت التقييم القابلة للقياس: أوالً 

ِّ حال من األحوال اإلفصاااااح عن أية بيانات فردية عن األساااارة أو أفرادها، وما يتم إعداُده للنشاااار هو فقط مجرد جداول   ل يمكن بأي 

 إحصائية تجميعية على مستوى المملكة والمناطق اإلدارية والمدن الرئيسة حسب الخصائص السكانية.

يلزم األجهزة  ( الصااااادر من صااااندوق النقد الدولي والذي  SDDSتطبق الهيئة العامة لإلحصاااااء المعيار الخاص لنشاااار البيانات )و

(  ا فقط يومً   90أي  وبتأخر زمني ل يزيد عن ربع ساانة واحد )  ،اإلحصااائية بنشاار بيانات العمالة والبطالة واألجور بدورية ربع ساانوية

 الربع المرجعي، وإذا كانت البيانات تعد من بيانات مصدرية مختلفة، يجوز نشرها بدورية وحداثة مختلفين. بعد نهاية
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تلف المراحال، ومن ذلاك ماا تمَّ جمعُاه وتوثيقاه أثنااء مرحلاة الجمع، مثال:  يتم جمع وتوثيق أهم التعليقاات والمالحظاات من مصاااااادرهاا في مخ
ُمهاا جامعو البياانات ومشاااارفوهم ، كماا أن هنااك ما تمَّ جمعاُه وتوثيقُه في مرحلة المراجعة، كالمالحظا ت التي التعليقاات والمالحظاات التي يقاد ِّ

، وأخيًرا يتم جمع وتوثيق ت التي تم جمعُها من الفريق أو المناطق الداريةوتحليل البيانا  يسااااتنتُجها المختصااااون المعنيون بمراجعة وتدقيق
التي التعليقات والمالحظات المقدََّمة من مساتخدمي البيانات بعد نشارها، باإلضاافة إلى ما يتم رصاده عبر وساائل اإلعالم أو مالحظات العمالء 

 تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.

 ييم:ثانيًا: إجراُء التق
عَات، ومقاارنةُ نتاائج هذا التحليال بالنتاائج المتوقعاة مساااابقًاا، وبنااًء على ذلك يتم تحاديُد عدد من  التحساااايناات يتم تحليال مدخالت التقييم التي ُجمِّ

اُس أداء والحلول الممكنة ومناقشااتُها مع المختصااين والخبراء، وإشااراك الجهات المعنية من منظومة سااوق العمل، وتما خالل هذه الخطوة قي 
اساااتخدام العمالء لنتائج إحصااااءات ساااوق العمل، ومدى رضااااهم عنها، وبناًء على هذه اإلجراءات يتما التفاق على التوصااايات المقترحة  

 للحصولِّ على بيانات ذات جودة عالية في النتائج القادمة إلحصاءات سوق العمل.

 :المرحلة التاسعة: مرحلة اإلدارة
ي كل مرحلة من مراحل إنتاج إحصاااءات سااوق العمل، فمن خالل هذه المرحلة تمَّ وضااع الخطة العامة لإلنتاج وهي مرحلة شاااملة تدخل ف

والتي تشااامل دراساااة الجدوى وإدارة المخاطر وطرق التمويل وآليات اإلنفاق، ووضاااع مؤشااارات األداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى  
الموكلة إلى اإلدارات المختلفة في كل مرحلة، ورفع التقارير لضااامان تطبيق التزامات الهيئة   البشااارية الالزمة لإلنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام

 نحو عمالئها.
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 2021الملحق "أ": المخططات النسيابية لستبيان الربع الرابع لعام 

 

 | ------------------------------- "1 -أ  .............   القسم "ب 

 |-------------------------   "2 -أ  ............. القسم "ج 

 | ------------------   "3 -أ  .............. القسم "د 

 | ----------   "4 -أ  .............. القسم "ز 
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 ،،، وهللا ولي التوفيق والسداد 


