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 :المقدمة

 وهي ، لإلحصاء العامة الهيئة ُتصدرها التي الهامة اإلحصائية الُمنتجات من العمل سوق إحصاءات نشرة ُتعد

 السجالت بيانات:  والثاني ،( العاملة القوى مسح)  المسح :األول مصدرين؛ من بياناتها ُتجمع سنوية ربع نشرة

 العامة ؤسسةوالم الجتماعية، والتنمية الموارد البشرية وزارة)  العمل بسوق المعنية الجهات لدى اإلدارية

 اإلحصائية الُمنتجات بقية إلى إضافة النشرة هذه وُتساهم ،(الوطني المعلومات ومركز الجتماعية، للتأمينات

ن ، السياسات وراسمي القرار متخذي دعم في الهيئة ُتصدرها التي  والباحثين المشتغلين إحصاءات:   وتتضمَّ

 الجنسية،: مثل المملكة لمناطق اإلداري التوزيع وفق  األساسية الُمتغيرات من العديد بحسب عمل عن

 من المستخلصة الرئيسية المؤشرات إلى باإلضافة التعليمي، والمستوى العمرية، والفئات والجنس،

  .وغيرها والتشغيل، القتصادية، والمشاركة البطالة، كمعدلت العاملة القوى مسح تقديرات

 بشكل م1999 عام إصداره بدأ والذي العاملة القوى مسح لتقرير امتداد العمل إحصاءات سوق نشرة وتُعد

 من بداية سنوي ربع وأصبح سنوي نصف إلصدار تحول ثم م2007 عام حتى سنوي كإصدار واستمر سنوي

 مع المسح نتائج تجمع نشرة ليكون تطويره تم 2016 عام من الرابع الربع وفي م2016 لعام الثاني الربع

  (العمل سوق إحصاءات )نشرة مسمى تحت. بالمملكة العمل بسوق المعنية تالجها لدى اإلدارية السجالت

ر كونها من النشرة هذه أهمية وتنبع  السعودية العربية المملكة في العمل سوق عن شاملة إحصاءات توفِّ

 والتخطيط اإلعداد في منها الستفادة ُيمكن العمل بسوق خاصة إحصائية بيانات قاعدة بناء   في وُتساهم

 .المملكة في المستقبلية والقتصادية الجتماعية التنموية للبرامج

ُم   في العمل بسوق المعنية الجهات من والعمالء الشركاء لكافة والتقدير بالشكر لإلحصاء العامة الهيئةُ  وتتقدَّ

ُم  كما العمل، سوق إحصاءات نشرة إنجاز في معها تعاونهم على المملكة  على األسر ألرباب الشكر بوافر تتقدَّ

 بعد األثر أكبر لتعاونهم كان العاملة إذ القوى مسح استمارة على واإلجابة الباحثين مع تجاوب من قدموه ما

 بالمقترحات تزويدها الجميع من الهيئة وتأمل المسح، في البيانات جمع ياتملع إتمام في الله توفيق

     اإللكتروني البريد)info@stats.gov.sa(  على النشرة هذه حول والمالحظات

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

..التوفيق ولي والله   

 

 

لإلحصاء العامة الهيئة      

mailto:info@stats.gov.sa
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 :المنهجية
عمٍل موحدة تنسااجم مع طبيعة كل  كافة أعمالها اإلحصااائية وفق منهجيةبتنفيذ الهيئة العامة لإلحصاااء  قومت

ة منتج إحصااااائي، وتعتمد بذلك على د   دليل إجراءات األعمال اإلحصااااائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتم 

مر   ضافةً  المنتج اإلحصائي بثماني مراحل لدى المنظمات الدولية، حيث ي  سية إ سا سعة تتمثل  أ إلى مرحلة تا

 : اتكما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروح في مرحلة "اإلدارة" الشاملة

 

)النطاق، والتصااااميم، والتنظيم(  مراحل تشاااااركية بين الهيئة العامة لإلحصاااااء  :مراحل الثالث األولىالوُتعد 

المرحلة الرابعة )جمع البيانات( مرحلة ، بينما تعد المختلفة وعمالئها مسااتخدمي البيانات من الكيانات التنموية

جمع لسااااتيفاء البيانات و ؛ وذلكاألساااار أو الُمنشاااا ت تشاااااركية بين الهيئة وبين المجتمع اإلحصااااائي سااااواءً 

يتم فيها )التبويب، والمراجعة، و ،المعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصااااااائية تقوم بها الهيئة

تتم المرحلة الثامنة )التقييم(، أما مرحلة )اإلدارة( فهي مرحلة ع العمالء رك موالنشااااار( ثم بعد ذلك وبالتشاااااا

 إدارية وتنظيمية تدخل في كافة المراحل، وقد تم تطبيق هذه المراحل في إحصاءات سوق العمل كما يلي: 

 :المرحلة األولى: مرحلة النطاق
المراحل التشاااااااركية بين الهيئة العامة  هي محطة النطالق إلنتاج )إحصاااااااءات سااااااوق العمل( كما ُتعد أولى

العامة  والمؤسسة ،الجتماعيةوزارة الموارد البشرية والتنمية من )نة لإلحصاء ومنظومة سوق العمل المكوَّ 

للتأمينات الجتماعية، وصاااااندوق تنمية الموارد البشااااارية( باإلضاااااافة إلى مركز المعلومات الوطني والقطا  

خاص واألكاديمي، هذه الجهات  ال ئة وبين  عات بين الهي ما لة عقد ورش عمل واجت هذه المرح وقد تم في 

للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم بوصفهم مقدمي أو مستخدمي بيانات في نفس 

 . الوقت

 أخذ آراء تلك الجهات بعين العتبار لضاااامان تحقيق جميع أهداف إحصاااااءات سااااوق العمل، والتي تتلخ تم و

 فيما يلي:

ثة وذات شااامولية  .1 دَّ دعم متخذي القرار، وراسااامي الساااياساااات، والباحثين والمهتمين بإحصااااءات ُمح 

 تتعلق بسوق العمل في المملكة العربية السعودية.

 والخاص من دراسة متغيرات سوق العمل لالستفادة منها. العامتمكين القطاعين:  .2

 واألبحاث الجتماعية والقتصادية. دعم القطاعات األكاديمية بمتطلبات الدراسات .3

لتقييما  

 الجمع التنظيم التصميم النطاق

 التبويب النشر المراجعة

 اإلدارة
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ثة عن: .4 دَّ  توفير إحصاءات ُمح 

 .المتغيرات من عدد حسب البطالة معدل •

 حسب عدد من المتغيرات.  العمل وقوة المتعطلين •

 . المتغيرات من عدد حسب المشتغلين •

 .والتشغيل في القوى العاملة المشاركة معدلت •

 .للمشتغلين العمل ساعات ومتوسط األجور متوسط •

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

متطلبات رؤية المملكة  تسااااهم في تلبية ساااتنشاااركما تم في هذه المرحلة التأكد من أنَّ اإلحصااااءات التي 

، إضاااااافًة إلى تغطيتها لمتطلبات إقليمية مثل متطلبات المركز اإلحصاااااائي الخليجي، ومتطلبات دولية 2030

 .(ILO)تتمثل في منظمة العمل الدولية 

 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم
لة يتم تحديد المجتمع ؛ فمن خالل هذه المرحبوصااافه منتًجا متكاماًل وهي مرحلة تصاااميم العمل اإلحصاااائي 

، وتصاااااميم بما في ذلك تعريف وحدات المعاينة اإلحصاااااائي، وتصاااااميم اإلطار اإلحصاااااائي وعينة المساااااح

، وفي كافة هذه اإلجراءات يتم إشاااراك العمالء والساااتفادة وأدوات جمع البياناتاساااتمارته وتحديد أسااالوب 

 المنتج اإلحصائي.من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن 

 وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي: 

 . المجتمع اإلحصائي:2.1

ن وغير وجميع األفراد )ساااااعودي تألف  المجتمع اإلحصاااااائي المساااااتهدف في إحصااااااءات ساااااوق العمل من

يُمون بصورة  اعتيادية في المملكة العربية السعودية. سعوديين( الذين يق 

 . مصادر اإلحصاءات:2.2

م صاااورة شااااملة عن قدِّ إحصااااءات ساااوق العمل في بياناتها على مصااادرين رئيساااين وهو ما يجعلها تُ تعتمد 

)مساااح القوى  األساااريساااوق العمل في المملكة العربية الساااعودية، حيث تتضااامن إحصااااءات من المساااح 

دارية عن ساااوق ربع سااانة ميالدية، ومن بيانات الساااجالت اإل يه الهيئة العامة لإلحصااااء كلَّ جر  العاملة( والذي تُ 

ربع ساااااانة ميالدية، لتقوم الهيئة  العمل في الجهات الحكومية ذات العالقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها كلَّ 

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

 . المصدر األول إلحصاءات سوق العمل: مسح القوى العاملة:2.2.1

يتم فيه   (الهيئة العامة لإلحصاااء يندرج تحت تصاانيف )اإلحصاااءات الجتماعية يهجر  تُ  هاتفي ُأسااريهو مسااح 

ة لساااكان كافة المناطق اإلدارية في المملكة العربية ل  ثِّ م  ُم  عينةالتصاااال الهاتفي بجمع المعلومات من خالل 

ألساااائلة، ومن خالله يتم توفير السااااعودية من األساااار، واسااااتيفاء اسااااتمارة إلكترونية تحتوي على عدد من ا
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المسااتقرين  (ساانة فأكثر15تقديرات ومؤشاارات تتعلق بقوة العمل للسااكان في ساان العمل للفئة العمرية )

( والسكان ليسوا في قوة العمل قوة العمل السكان في في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان )

 لة ومعدلت التشغيل وغيرها. وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلت البطا

 . المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمل: السجالت اإلدارية:2.2.2

ثة لدى الجهات الحكومية ذات العالقة بسوق العمل والناتجة من و هي البيانات والمعلومات الُمسجلة والمحدَّ

ع في هذه الجهات، حيث  ب  وزارة  :من قوم كل  يخالل علميات التساااجيل والتوثيق الرسااامي اإللكتروني الاااااااااُمتَّ

نات الجتماعية، ومركز المعلومات الوطني ، والمؤساااساااة العامة للتأمي.الموارد البشااارية والتنمية الجتماعية

تعد  هذه الجهات أن بتزويد الهيئة بالبيانات المسااااااجلة لديها عن طريق الربط اإللكتروني بشااااااكل دوري باعتبار 

 في المملكة العربية السعودية.  الخاصوالحكومي  ينا لبيانات المشتغلين في القطاعا رئيًس مصدرً 

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

 

  العمل: المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات سوق. 2.3

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

 . اإلطار اإلحصائي للمسح: 2.3.1.1 

لوحدات المجتمع اإلحصااائي المسااتند على إطار عملية  الدليل الشاااملقامت الهيئة العامة لإلحصاااء بتطوير 

 .م2020 في المباني والوحدات العقارية جميع حصر وترقيم

 

 ت والمؤشراتالبيانا الجهة مصدر البيانات

الهاتفي المسح 

 األسري

تقديرات قوة العمل والمتعطلين ومؤشرررررات القو   الهيئة العامة لإلحصاء

 العاملة.

 

 

 

 

 السجالت اإلدارية

وزارة الرررمررروارر الررر  رررررررررريرررة 

 والتنمية االجتماعية

 .الم تغلون في القطاع الحكومي

المؤسرررارررة العامة للت مينات 

 االجتماعية

الم ررررررترىون علا رمل العمل ال انررررررعون    مة 

ولوائح الترر مينررات االجتمرراعيررة في القطرراع ال ررا  

والرمررترروقر ررون عرن االشرررررررترررا  فري  والرحرركررومري 

التررر مينرررات االجتمررراعيرررة في الر   حارررررررر  ال ن  

  .عن االشترا  التوقفوال ناية وس   

 .العمالة المنزلية مرىز المعلومات الوطني
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  . عينة المسح:2.3.1.2 

مسااااااح القوى العاملة عليها، وتضاااااام  هذه العينة  إلجراءالمختارة  من اإلطار اإلحصااااااائي الممثلةهي العينة 

واحد، بمن فيهم العمالة المنزلية ومن  أفراد األسااار المعيشاااية المختارة الذين يعيشاااون في مساااكنٍ  مجمو   

 في حكمهم.

 . األسرة المعيشية:2.3.1.3 

الذي يقيمون  هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ل تربطهم صالة قرابة، ويشاتركون في المأكل والمساكن

 فيه وقت  المسح، ويدخُل ضمن أفراد األسرة ما يلي: 

ناء عملية المساااااح  .1 ُبوا عنها أث لذين يقيمون إقامة معتادة مع األساااااارة، وتغيَّ األفراد السااااااعوديون ا

خارج المملكة بصفة مؤقتة، مثل: رجال األعمال، والمسافرين للعالج أو للسياحة،  أو لوجودهم داخل

 ن في الخارج. والطالب الدارسي

األفراد الذين يقيمون مع األسرة بصفة معتادة، وتغيبوا عنها أثناء المسح لوجودهم في فترات عمل  .2

 مسائية، مثل: األطباء والممرضين والصيادين والعاملين في المطارات والحراس ... إلخ.

 األسرة.العامل المنزلي، والعاملة المنزلية، والسائق ومن في حكمهم الذين يقيمون مع  .3

 . رئيس األسرة: 2.3.1.4 

المسؤول عن  لها من بين أفرادها المقيمين معها، وعادة ما يكون هو هو الشخ  الذي تتخذه األسرة رئيًسا

نة من أطفال15عمره عن ) اتخاذ القرارات في الشاؤون األسااااااااارية، ول يقاااااااال  ( سانة، وإذا كانت األسارة مكوَّ

هم قريٌب له ل ضمن  م ل يقيم معهم، فال ُيعدووالدتهم، ويرعى شؤون  هذا القريب رئيًسا لألسرة، ول ُيسجَّ

 رئيس األسرة. مسجل ضمن أسرة أخرى، وتكون األم في هذه الحال هي أفرادها؛ ألنه

 . المهنة الرئيسة:2.3.1.5

 المشتغل في فترة اإلسناد الزمني. هي نو  العمل الرئيس الذي يزاوله

 القتصادي:. النشاط 2.3.1.6 

تجني الُمنشااااأة من  الُمنشااااأة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائًدا، وأحياًنا ل هو جميع ما تمارسااااه أو تقدمه

ا، كما هي الحال في  الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعاات. أعمالها مردوًدا ماديًّ

 . السكان )قوة العمل(:2.3.1.10

المشاااااااركين او المسااااااتعدين ساااااانةفأكثر(، 15األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلُغون من العمر ) هم جميع

 القتصاااادية أثناء فترة اإلساااناد الزمني، ساااواء كانوا يعملون للعمل في إنتاج السااالع والخدمات للمشااااركة

 بالفعل )مشتغلون(، أو يبحثون عن عمل )متعطلون(.
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 :قوى العاملةالمشتغلون في مسح ال. 2.3.1.7

 األسرة: للتواصل مع( السبعة أيام السابقةسنة فأكثر( الذين هم خالل فترة اإلسناد الزمني ) 15األفراد )

وا لمدة ساعة واحدة على األقل مااااقاباااال راتااااااااب أو ربااااح )نقدي أو عيني( كمو فين منتظمين أو  • ل  عم 

 مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم.

بدون مقابل في أي نو  من بمقابل أو أو قاموا بمساااااعدة أحد أفراد األساااارة لمدة ساااااعة على األقل  •

 األعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد األسرة.

أو تغيبوا مؤقتًا عن عملهم طيلة األساابو  بساابب إجازة أو مر  أو ألي ساابب آخر وسااوف يعودون إليه  •

  مجددًا.

لوا خالل السااابعويشااامل التعريف الط م  ة الب والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات البيوت ... الخ، الذين ع 

لمدة سااااعة واحدة على األقل ، مع مالحظة أن ذلك ل يشااامل األعمال  للتواصااال مع األسااارة يام الساااابقةأ

العادية التي يقوم  الصااايانة المنزليةأو أعمال  ربة المنزلالمنزلية مثل أعمال الطبخ والغسااايل الذي تقوم به 

 بها أحد أفراد األسرة.

 . المتعطلون:2.3.1.8 

سااااانة فأكثر( الذين كانوا خالل فترة اإلساااااناد 15هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلُغون من العمر )

 الزمني:

 السابقة لالتصال باألسرة.يام أ ةبدون عمل خالل السبع .1

ويشااامل ذلك الذين لم  .األربعة الساااابقة لالتصاااال باألسااارةيبحثون عن عمل بجدية خالل األساااابيع  .2

انتظار الحصول على  باألسرة بسببيقوموا بالبحث عن عمل خالل األسابيع األربعة السابقة لالتصال 

عمل، أو تأساااااايس عمل خاص بهم خالل الفترة القادمة، حيث ساااااابق لهم البحث عن عمل قبل فترة 

 اإلسناد.

ره )أي متاحون للعمل(  .3 األساااااابو  خالل قادرين على العمل ومسااااااتعدين لاللتحاق به في حال توف 

 القادمين األسبوعين باألسرة أولالتصال  السابق

 . المتعطلون الذين سبق لهم العمل:2.3.1.9 

ركوا أعمالهم يعملون في السااابق، وت ساانة فأكثر( الذين كانوا 15المتعطلون من الذكور واإلناث ) هم األفراد

عمل، ومستعدين لاللتحاق  وكانوا خالل فترة اإلسناد: بدون عمل ويبحثون بجدية عن ألي سبب من األسباب،

 بعمل في حال توفره.

 

 . السكان )خارج قوة العمل(: 2.3.1.11
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فين على أنهم )15) السكان يتم تصنيف هؤلء ، عن العمل شتغلين أو متعطلين(كمسنة فأكثر(، وغير المصنَّ

 قادرين على العمل أو غير غير أو ألنهم ل يعملون أو ل يبحثون عن عمل،األفراد على أنهم خارج قوة العمل 

للمساااح، مثل: الطالب، وربات البيوت، والمتقاعدين  خالل فترة اإلساااناد الزمني بالعملمساااتعدين لاللتحاق 

يرغبون في العمل ول يبحثون عنه ألية  عمل، واألفراد الذين ليعملون، واألفراد غير القادرين على ال الذين ل

 أسباب أخرى.

 

  . نو  القطا :2.3.1.12 

 يقصد بنو  القطا  الجهة التي يعمل فيها الفرد المشتغل، وتنقسم القطاعات إلى:

والبلديات، ويشاامل جميع األجهزة الحكومية؛ كالوزارات والهيئات، والمؤسااسااات الحكومية،  العام:قطا  ال .1

والمدارس والجامعات والمعاهد، والمسااااتشاااافيات الحكومية، والقطاعات العسااااكرية، والبنوك الحكومية 

 .البنك الزراعي( وصناديق التنميةمثل )بنك التنمية الجتماعية، و

، (الحكومة٪ أو أكثر من قبل 50أي ملكية ) ملًكا للدولةويكون رأس مالها  التي ُتنتج سلًعا أو خدمات والمنش ت

وتحت إشااارافها، مثل: )الخطوط الجوية الساااعودية، والمؤساااساااة العامة لخطوط الساااكك الحديدية، وشاااركة 

 أرامكو(.

   الخاص:قطا  ال .2

للساااوق والمملوكة  ةهالموجت التي تعمل في األعمال التجارية واإلنتاجية والخدمات  يشااامل جميع المنشااا

للشااركات والفراد )الشااركات والمؤسااسااات والمحالت والمشااروعات الصااغيرة ...الخ(، سااواء كانت رساامية أو 

٪ من قبل 50غير رسمية، منظمة أو غير منظمة والتي ليست مملوكة ملكية عامة )أو مملوكة بنسبة تقل عن 

 .م الخاص وأصحاب العمل هو القطا  الخاصالحكومة(، ويعتبر القطا  المؤسسي لجميع العاملين لحسابه

 : زراعيالقطا  ال .3

يشاامل القطا  غير المنظم لألنشااطة في المزار  وتربية الحيوانات والصاايد التي يمتلكها الفراد واألساار ول 

 .يشمل القطا  المنظم لألنشطة الزراعية وتربية الحيوانات التي تمتلكها الشركات الخاصة

 قطا  المنظمات غير الربحية:  .4

م سااالًعا أو خدمات للمجتمع دون مقابل، أو بساااعر رمزي، ول  هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقدِّ

 تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المهنية.

 قطا  العمالة المنزلية:  .5

مون خدمات لألساااااارة مقابل أجر  ويقيمون معها، كالعاملة المنزلية والسااااااائق، ويشاااااامل األفراد الذين يقدِّ

 والبستاني، وحارس المنزل الذي يقيم مع األسرة.
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 قطا  المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.  .6

فة. .7   القطاعات األخرى غير المصنَّ

 

 تعريف المؤشرات: . 2.3.1.13

 تعريفه المؤشر

سااانة فأكثر( في القوة  15) هو مؤشااار يقيس مشااااركة الساااكان في سااان العمل معدل البطالة

 التعبير ويتم) العاملة كمتعطلين، وهو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل

 (مئوية كنسبة عنه

في معدل المشاركة 

 القوى العاملة

سااانة فأكثر( في القوة  15هو مؤشااار يقيس مشااااركة الساااكان في سااان العمل )

 15ة العمل إلى السكان نسبة قوالعاملة كمشتغلين أو متعطلين، وهو عبارة عن 

 (مئوية كنسبة عنه التعبير ويتم) سنة فأكثر

سااانة فأكثر( في القوة  15هو مؤشااار يقيس مشااااركة الساااكان في سااان العمل ) معدل التشغيل

 عن نسبة المشتغلين إلى قوة العملالعاملة كمشتغلين، وهو عبارة 

متوسط ساعات 

 العمل األسبوعية

ساااااعات العمل العتيادية األساااابوعية للمشااااتغلين هو مؤشاااار يقيس متوسااااط 

 سنة فأكثر(، وهو عبارة عن مجمو  ساعات العمل إلى إجمالي المشتغلين.15)

متوسط األجر 

الشهري للمشتغلين 

 بأجر

سنة فأكثر(،  15هو مؤشر يقيس متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر )

المشتغلين مقابل اجر أو متدرب  اجماليالشهري إلى وهو عبارة عن مجمو  األجر 

  .باألجرمقابل اجر الذين ادلوا 

معدل التشغيل من 

 السكان

 عنه التعبير ويتمسنة فأكثر( ) 15هو مؤشر يقيس نسبة المشتغلين من السكان )

 (مئوية كنسبة

وقد اعتمدت الهيئة في احتساااب مؤشاارات سااوق العمل على المعادلت المعتمدة ضاامن المعايير الدولية 

لألمم المتحدة والمتوافقة مع معايير منظمة العمل الدولية، ويتم احتساااااااب المؤشاااااارات وفق المعادلت 

 التالية: 

 معادلة الحتساب المؤشر

 = )عدد المشتغلين + عدد المتعطلين(  قوة العمل

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

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

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

 X 100إجمالي قوة العمل( ÷ = )عدد المشتغلين  التشغيلمعدل 

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

 X 100إجمالي قوة العمل اإلناث( ÷ = )عدد المشتغلين اإلناث  معدل التشغيل لإلناث
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 الفئات العمرية المحدثة لنشرة سوق العمل: .2.3.1.14

 دراسةثالث فئات عمرية من السكان ذات أهمية في ، تم نشر 2021نشرة سوق العمل الربع الثالث من  بدءاً 

 هذه المجموعات هي: وتفسير  روف سوق العمل

 .سنة 24و  15األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  الفئة العمرية للشباب: •

في القوى المشااااااركة  معدل

 العاملة

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

في القوى معدل المشااااااركة 

 للذكورالعاملة 

ساانة  15إجمالي عدد السااكان الذكور في ساان العمل )÷ = )إجمالي قوة عمل الذكور 

 X 100( (فأكثر

في القوى معدل المشااااااركة 

 لإلناثالعاملة 

ساانة  15إجمالي عدد السااكان اإلناث في ساان العمل )÷ = )إجمالي قوة عمل اإلناث 

 X 100( (فأكثر

× سااانة فأكثر((  15إجمالي عدد الساااكان في سااان العمل )÷  المشاااتغلون)إجمالي  = معدل التشغيل من السكان

100 

لذكورمعدل التشاااااغيل  من  ا

 الذكور عدد السكان

سنة  15سن العمل )في الذكور إجمالي عدد السكان ÷  الذكور = )إجمالي المشتغلون

 100× فأكثر(( 

من  الناثمعدل التشاااااغيل 

 الناث عدد السكان

سنة  15في سن العمل )الناث إجمالي عدد السكان ÷  الناث = )إجمالي المشتغلون

 100× فأكثر(( 

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

 البطالة، ومعدل التشاااغيل، ومعدل في القوى العاملة، المشااااركة معدل مؤشااارات حسااااب يتم •

 نم الشهري األجر ومتوسط العمل األسبوعية، ساعات ومتوسطومعدل التشغيل من السكان ، 

يه التياألساااري المساااح  وهو العاملة( القوى مساااح) تقديرات واقع من المشاااتغلين بيانات  ُتجر 

 بالمسح. الستمارة الخاصة واستيفاءالتصال الهاتفي  الهيئة العامة لإلحصاء من خالل

نات • ية السااااااجالت من المشااااااتغلين بياا  يتم ل ولكن العمال، لسااااااوق مدلولت عدة لهاا اإلدار

ا لقياس استخدامها  .في القوى العاملة المشاركة أو التشغيل أو البطالة معدلت إحصائيًّ

  العمل. سوق مؤشرات في الدول بين الدولية المقارنات عملية يسهل المعايير بهذه اللتزام •
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 .سنة 54و  25األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  العمل:لسكان في سن الفئة العمرية ل •

 عاًما فأكثر. 55األشخاص الذين يبلغون من العمر  •

في تطوير  باإلحصاءاتتهم هذه المجموعات متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين 

تختلف  روف سوق العمل لهذه حيث  ئح مختلفة من السكان في سن العملالسياسات التي تستهدف شرا

 .الفئات العمرية

كل ملحوظ تختلف  روف تحديد مجموعتين فرعيتين تختلف  روف سوق العمل فيهما بشيمكن : الشباب

 .سوق العمل فيهما بشكل ملحوظ ضمن مجموعة الشباب

 ول يدخلونطالب  ،عاًما 19و  15تراوح أعمارهم بين العديد من األشخاص ت :سنة( 19-15الشباب ) •

مهتمين بالعمل في هذه الفئة عادة ما يكون المشاركون في القوى العاملة و، في القوى العاملة

 .خالل الجازات الدراسية ائف أو و، بدوام جزئي

الشباب الذين و بين الطالبهم مزيج  24-20الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين : (24إلى  20الشباب ) •

 إلى القوى العاملة.وسينتقلون أكملوا تعليمهم 

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

في انخفاًضا في المشاركة في القوى العاملة عادًة نشهد  عاًما فأكثر: 55يبلغون من العمر األشخاص الذين 

، يعملونفي الغالب أشخاص هذه الفئة تقاعد. ال حيث أن هذه الفئة العمرية تشمل سنهذه الفئة العمرية، 

  عن عمل. يبحثونيعملون و ل خارج القوى العاملة ، أي ل ، والغالب منهم  يبحثون عن عملهم عدد قليل منو
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ساااااوق  األجهزة الحكومية )المصااااادر الثاني إلحصااااااءات . المفاهيم المرتبطة بالساااااجالت اإلدارية لدى2.3.2

 العمل(:

 . المشتغلون )حسب السجالت اإلدارية(: 2.3.2.1

ة من الجهات ا د  مة لسوق هم جميع األفراد العاملين الذين يشغلون و ائف وفق األنظمة ولوائح معتم  لمنظِّ

العمل والمسجلين في السجالت اإلدارية، ويمكن تصنيف المشتغلين في السجالت اإلدارية وفق ا ألنظمة 

 واللوائح التي يخضعون لها كالتالي:

 األجهزة كافة في يعملون الذين السااااعوديين من المدنية الخدمة ولوائح أنظمة حسااااب المشااااتغلون •

ة و ائف يشغلون الذين العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح ي الميزانية العامة للدولة ف ُمعتمد 

والخاضااعين لنظام التقاعد المدني من مو فين ومسااتخدمين )ذكوًرا وإناًثا(، وكذلك غير السااعوديين 

 ممن يتم التعاقد معهم على هذه الو ائف وفًقا لالئحة تو يف غير السعوديين.

عمال، ويشااامل ذلك وال العمل ونظام الجتماعية تأميناتال نظام ولوائح أنظمة حساااب المشاااتغلون •

 السعوديين وغير السعوديين.

 ويشااامل المنازل، في يعملون الذين الجنساااين من الساااعوديين غير العاملون وهم: المنزلية العمالة •

 والممرضااااااين، والحراس، والساااااااائقين، الطعااام، ومقاادمي والطباااخين، التنظيف، وعمااال الخاادم،

  .المنازل في الخصوصيين والمدرسين

 

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

 العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية. .1

 العاملين غير المسجلين في سجالت التأمينات الجتماعية والخدمة المدنية ويشمل ذلك: .2

السااعوديين العاملين خارج المنشاا ت الذين يعملون لحسااابهم ول يخضااعون ألنظمة العمل، وغير  •

مسااااااجلين في التأمينات الجتماعية، مثل المشااااااتغلين في خدمات التوصاااااايل عبر التطبيقات 

 اإللكترونية على سبيل المثال. 

ت • حاب العمل السااااااعوديين الذين يعملون في المنشاااااا ت وغير المسااااااجلين في ال أمينات أصاااااا

 الجتماعية. 

 المو فين غير السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية األجنبية.  •

المو فين غير السااااااعوديين الذين يأُتون إلى المملكة ألعمال ل يسااااااتغرق إنجازها أكثر من ثالثة  .3

 أشهر في المعتاد.
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 . التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:2.4

ه مجموعة مرتبة من فئات ذات صاالة مسااتخدمة لتجميع البيانات وفًقا للتشااابه، ويشااكِّل ُيعرَّ  ف التصاانيف بأن 

التصااانيف األسااااس لجمع البيانات ونشااارها في مختلف المجالت اإلحصاااائية مثل: )النشااااط القتصاااادي، 

علومات بوضعها في فئات والُمنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخ( إذ يسمح تصنيف البيانات والم

ا وفًقا لخصائصها  ذات معنى من أجل إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيًبا دقيًقا ومنهجيًّ

المشااتركة لكي تكون اإلحصاااءات موثوقة وقابلة للمقارنة، وتخضااع إحصاااءات سااوق العمل للمعاير الدولية 

 اءات سوق العمل على التصانيف واألدلة التالية:في جمع بياناتها وتصنيفها، حيث تعتمد إحص

 . التصنيف الوطني لألنشطة القتصادية:2.4.1

د على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة القتصادية، حيث إن  م  هو تصنيف إحصائي ُمعت 

إلنتاجية، التصاااانيف الصااااناعي الدولي الموحد لألنشااااطة القتصااااادية هو التصاااانيف المرجعي لألنشااااطة ا

والغر  من اسااتخدام هذا التصاانيف في مسااح القوى العاملة هو تحديد النشاااط القتصااادي الرئيس الذي 

ف النشاااط القتصااادي بأنه )جميع ما تمارسااه أو  تزاوله المنشااأة التي يعمل بها أي فرد من األساارة، كما يعرَّ

ا،  ا تقدمه المنشأة من أعمال، أو خدمات تحقق لها عائًدا ماديًّ وأحيانا ل تجني المنشأة من أعمالها مردوًدا ماديًّ

 كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات(.

 . التصنيف السعودي للمهن:2.4.2

د على التصاااااانيف الدولي ) م  ًما لتصاااااانيف وتجميع ISCO_08هو تصاااااانيف إحصااااااائي ُمعت  ( الذي يوفر نظا

الحصول عليها عن طريق التعدادات والمسوح اإلحصائية، وكذلك من السجالت  المعلومات المهنية التي يتم  

اإلدارية، والغر  من اساااتخدام هذا التصااانيف في مساااح القوى العاملة هو تصااانيف المشاااتغلين حساااب 

 مهنهم.

 . التصنيف السعودي للتخصصات والمستويات التعليمية:2.4.3

د على التصنيف الدولي هو م  الموحد للتعليم، وهو التصنيف المرجعي لتنظيم البرامج  تصنيف إحصائي ُمعت 

(، كما أنه ISCED_13( ومجالته )ISCED_11التعليمية والمؤهالت ذات الصااااالة حساااااب مساااااتويات التعليم )

شاااااامل لجميع البرامج التعليمية ومساااااتويات وطرق التعليم، كما أنه يغطي جميع المراحل التعليمية بدًءا من 

ل وحتى مساااتويات الدراساااات العليا، والغر  من اساااتخدام هذا التصااانيف في مساااح مرحلة ريا  األطفا

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

 . الدليل الوطني للدول والجنسيات:2.4.4

عتمد التصااااانيف على المعيار هو تصااااانيٌف دولي معياري  موحد، شاااااامٌل للدول والمقاطعات التابعة لها، وي

(، ويقوم هذا التصاااااانيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة لها، ISO 3166) Country codesالدولي 

مما يوفر  ؛ من اساااتخدام اسااام الدولة مفيد لألغرا  اإلحصاااائيةحيث إن اساااتخدام تلك الرموز واألرقام بدًل 



 2021 - الثالثمنهجية إحصاءات سوق العمل للربع                                                           المنهجيات 

15 

التصااانيف في مساااح القوى العاملة هو تصااانيف األفراد  الوقت ويجنب األخطاء، والغر  من اساااتخدام هذا

 بحسب الجنسية إلى سعوديين وغير سعوديين.

 . تصميم استمارة المسح:2.5

بل من المسح استمارة وتصميم إعداد تم(: العمل سوق إلحصاءات األول المصدر) البيانات جمع استمارة  ق 

 التوصااايات تصاااميمها عند ُروعي وقد لإلحصااااء، العامة الهيئة في إدارة إحصااااءات القوى العاملة مختصاااي

 ها منظمُة العمل الدولية في مجال مساااااوح القوى العاملة، كما تمَّ ُتصااااادر التي الدولية والتعاريف والمعايير

ها على خبراء منظمة العمل الدولية خالل زيارتهم للهيئة، وتم عرضااااُ  ها كذلك على الجهات ذات العالقة عرضااااُ

ظاتهم عليها، وقد تم إعداد صااياغة األساائلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صاايغة ألخذ مرئياتهم ومالح

بل الباحثين.  توجيه السؤال من ق 

 

وبعد اعتماد اساااااتمارة المساااااح تم تحويلها إلى اساااااتمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع 

 يتميز بما يلي: والذي الحاسب اآلليالبيانات المطور باستخدام 

 أقسام حسب الموضو  لزيادة كفاءة الستمارة في تحقيق المواصفات ستةتقسيم الستمارة إلى تم 

 جمع البياناتالفنية لمرحلة 

خصائ  أفراد  البياااااااانات التعاااااااريفية

األسرة 

المعيشية 

)جميع أفراد 

 األسرة(

بيانات األفراد 

القتصادية 

سنة  15)

 فأكثر(

البحث عن عمل 

واإلتاحة للعمل 

سنة  15)األفراد 

فأكثر غير 

 المشتغلين(

جائحة 

كورونا 

COVID-

19 

نتيجة 

التصال 

 الهاتفي

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

اسم الشخ ، والجنسية، والعمر، والجنس، والعالقة برئيس األسرة، والحالة الزواجية، والحالة التعليمية، 

عن العمل  خالل والتخص  الدراسي للحاصلين على الشهادة الثانوية فما فوقها، والعاملون والمتغيبون 

أسباب عدم البحث والباحثون عن عمل، وأسلوب البحث عن عمل، و التصال باألسرة، السبعة أيام  السابقة  

عن عمل، ومدة البحث عن عمل، واإلتاحة للعمل، وخبرة العمل السابق، وأسباب ترك العمل السابق، 

جر والمهنة، واسم الجهة التي يعمل بها الفرد، ونو  القطا ، والنشاط القتصادي، والحالة العملية، واأل

الرئيس خالل السبعة الشهري الصافي للفرد المشتغل، والنظام التقاعدي المشتغلين، وعدد ساعات العمل 

 .أيام  السابقة ، وذلك إذا كان للفرد عمل آخر إضافة إلى عمله الرئيس.

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

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/LFS%20Questionnaire_2021Q3_Ar%20_22-
08-2021.pdf 
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 استعرا  منطقة عمل الباحث )عينة المسح(. (1

  (جابر نظام اتصالت )سيسكو باستخدامالهاتفي باألسرة  التصال (2

كتشاااااف أخطاء اإلدخال اسااااتيفاء البيانات بجودة عالية باسااااتخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )ل (3

 استيفاء البيانات(.ا لحظة والمدخالت الالمنطقية آليًّ 

 رسال واستقبال المالحظات مع الباحث.إالتواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل  (4

 . تحديد البيانات المطلوبة من السجالت اإلدارية:2.6 

 باسااتيفاء لإلحصاااء العامة الهيئة قامت(: العمل سااوق إلحصاااءات الثاني المصاادر) اإلدارية السااجالت بيانات

ية األساااااساااا البيانات على وتشااااتمل آلي، بشااااكلٍ  الحكومية الجهات من العمل سااااوق منظومة من البيانات

 يلي: ، وذلك كمابالمشتغلينالمهمة المتعلقة 

: واشااااتملت على البيانات المتعلقة وزارة الموارد البشاااارية والتنمية الجتماعيةمن البيانات المسااااتوفاة  .1

 حسب عدد من المتغيرات. ،ولوائح الخدمة المدنيةبالعاملين على رأس العمل الخاضعين ألنظمة 

المؤساااااساااااة العامة للتأمينات الجتماعية: واشاااااتملت على البيانات المتعلقة البيانات المساااااتوفاة من  .2

 حسب عدد من المتغيرات.  ،بالمشتركين على رأس العمل الخاضعين ألنظمة ولوائح التأمينات الجتماعية

 ،بالعمالة المنزلية: واشااااتملت على البيانات المتعلقة معلومات الوطنيمركز الالبيانات المسااااتوفاة من  .3

 حسب عدد من المتغيرات. 

 . التغطية:2.7 

 . التغطية المكانية:2.7.1

(  للمملكة 13تغطي إحصااااءات ساااوق العمل البيانات المتعلقة بساااوق العمل لكافة المناطق اإلدارية الااااااااا )

القوى العاملة )المصاااادر األول إلحصاااااءات سااااوق العمل( مناطق : العربية السااااعودية، حيث يغطي مسااااح 

وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية،  )الريا ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير،

بطريقة علمية  من أسااااار كل منطقة يتم اختيارهاالتصاااااال بعينة والجوف( عن طريق  وجازان، ونجران، والباحة،

لة ألساار المنطقة، فيما تشاامل بيانات السااجالت اإلدارية )المصاادر الثاني إلحصاااءات سااوق لتكو ث  ن عينة ُمم 

  العمل( كافة سكان المملكة  األفراد الموثقة بياناتهم في  سجالت الجهات الحكومية ذات العالقة.

 . التغطية الزمانية:2.7.2

صاااااءات سااااوق العمل( من حيث عدد أفراد األساااارة ُتسااااند بيانات مسااااح القوى العاملة )المصاااادر األول إلح

 وخصائصهم السكانية والجتماعية والقتصادية كما يلي:

 .التصال باألسرةعدد أفراد األسرة وخصائصهم السكانية إلى تاريخ تسند بيانات  (1

  .باألسرة للالتصاتسند بيانات المشتغلين إلى السبعة أيام السابقة  (2
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سابقة  (3 سابيع ال سند بيانات الباحثين عن عمل إلى األربعة أ ، ويقصد بااااااا )األربعة  باألسرة للالتصات

)من يوم األحد في األسبو  األول إلى  التصالأسابيع السابقة( آخر أربعة أسابيع كاملة تسبق تاريخ 

 يوم السبت في األسبو  األخير(.

، ويقصد له القادمين و األسبوعين، أابق ليوم التصالاألسبو  الستاحة للعمل إلى تستند بيانات اإل (4

من يوم األحد في األسبو  الالحق األول  ،التصاللتاريخ التاليين األسبوعين ) القادمينألسبوعين اب

 إلى يوم السبت في األسبو  الالحق الثاني(.

 للالتصااااألربعة أسااابيع السااابقة التدريبية إلى:  بالبرامج ساانة( 29 -15لشااباب )ا لتحاقاتسااند بيانات  (5

)من يوم  التصال ، ويقصد بااااااا )األربعة أسابيع السابقة( آخر أربعة أسابيع كاملة تسبق تاريخباألسرة

 .األحد في األسبو  األول إلى يوم السبت في األسبو  األخير(

آخر يوم في الربع فيما ُتسند بيانات السجالت اإلدارية )المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمل( إلى 

 .الميالدي من كل سنة

 

 اإلطار اإلحصائي في مسح القوى العاملة:. 2.8

 جميع على تحتوي م، كقائمة2020 إطار عملية حصاار وترقيم المباني والوحدات العقارية اسااتخدام تم •

 .المجتمع مفردات

 (.األسر) البيانات لختيار مقدمي للوحدات التحليلية والمواصفات والخرائط القوائم وضع تم •

ق الختبار، إطار وإنشااااء اإلحصاااائي اإلطار إلنشااااء المطلوبة الوصااافية البيانات تحديد تم •  من والتحق 

 .للمسح الحالية للدورة واستخدامه صحته

 . تصميم العينة:2.9 

 وكال وحاداتها، فاي النسابي بالتجاانس تتصاف متداخلاة غيار أجازاء إلاى المساح مجتماع تقسايم تم •

 .ُيعاد طبقاة، وكال طبقاة ُتعامال علاى أنهاا مجتماع مساتقل بذاتاه جازء

 المسحوبة المعاينة وحدات جميع دمج تم النهاية وفي مستقل، بشكل طبقة كل من عينااااة سحب تم •

 الكلياة. العيناة لتشكل

مع اإلحصاااااائي المجت لتغطية تصاااااميمها تم التي اإلحصاااااائية األطر بين من العينة وحدات اختيار تم •

من  (مناطق العد)المساااااتهدف على مرحلتين، في المرحلة األولى تم اختيار وحدات المعاينة األولية 

 المنتظمة باستخدام العينة العشوائيةو، م2020 إطار عملية حصر وترقيم المباني والوحدات العقارية

على جميع  موزعةً  منطقة عد (9560)من العينة الرئيسااااااية البالا حجمها  ( منطقة عد1334اختيار )تم 

الطبقات في جميع المناطق اإلدارية باسااااتخدام األساااالوب المتناسااااب مع الحجم بترجيح عدد األساااار 

مناطق العد  فيالسعودية فيها، ثم في المرحلة الثانية اختيار وحدات المعاينة النهائية، وهي األسر 
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أسرة من كل ( 40)بواقع  البسيطةلعشوائية التي تم اختيارها في المرحلة األولى باستخدام العينة ا

 أسرة على مستوى المملكة. (53360)  ةمنطقة عد، أي ما مجموع

 المطلوبة. بالجودة المخرجات تقديم بهدف العينة وحدات لختيار المثلى المنهجية إعداد تم •

 .واختيارها العينة وتخصي  اإلحصائي اإلطار لتطبيق المطلوبة الوصفية البيانات تحديد تم •

ق العينة، وتقييم اختبار تم •  .للمشرو  الحالي التكرار في واستخدامها صحتها من والتحق 

 

 

 وحدات المعاينة في مسح القوى العاملة:

اة التاي ُتساحب فاي المرحلاة  وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهاي عبارة عن وحادات المعاين

)األسر( هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس  دالمسح، بينما تعاألولى مااان تصميااام عيناااة 

 الوقت، وهاي وحادات المعايناة التاي يتام ساحُبها فاي المرحلاة الثانياة مان تصميام عيناة المسح، وتعد  

 كل وحادة معايناة ثانوياة جازًءا مان وحادات المعايناة األولية.
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 :مرحلة التنظيمالمرحلة الثالثة: 
وجمع البيانات، وقد تم فيها  مرحلة التصااااال باألساااارةتساااابق وهي المرحلة األخيرة من مراحل اإلعداد التي 

إعداد إجراءات سااير العمل المطلوبة إلعداد إحصاااءات سااوق العمل والتي سااتبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة 

اإلجراءات، وتحديد التساااالساااال األنسااااب لها من أجل الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم" وتنظيم وتجميع تلك 

مراجعة اإلجراءات التي  الوصااااول إلى منهجية تحقق أهداف إحصاااااءات سااااوق العمل، وفي هذه المرحلة تمَّ 

تمت عند اإلعداد لإلصدار السابق من إحصاءات سوق العمل لتطوير إجراءات العمل في هذا اإلصدار، كما تم 

لتسااااااهيل القيام بالتحديثات في الدورات المسااااااتقبلية، وتمت تجربة واختبار وصااااااف وتوثيق هذه اإلجراءات 

اإلحصااااائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد إحصاااااءات سااااوق العمل في شااااكلها  إجراءات سااااير العمل

 طريق للتنفيذ.  خريطة النهائي، واعتماد إجراءات سير العمل اإلحصائي، ووضع

دخال وعملية تناقل ومزامنة البيانات ومراجعتها والتي تتم من خالل النظام تجربة اختبار كفاءة أنظمة اإل وتعد  

 القوى العاملة من أبرز اإلجراءات التي تمت في هذه المرحلة. اللوحي أو النظام المكتبي لمسح

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

لة لمجتمع المسح على مستوى المملكة  (53360): تم اختيار عينة المسح بتحديد أوًل  أسرة كعينة مختارة وُممث 

 وموزعة حسب المناطق اإلدارية على النحو التالي: 

 

)مسااح القوى العاملة( بناء قاموا بالتصااال باألساار لجمع البيانات : تم اختيار العاملين المرشااحين كباحثين ثانًيا

 على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل:

 .التعليمي المستوى •

 .الخبرة السابقة في مسح القوى العاملة •

 الحواس، واللياقة الطبية والنفسية. ةسيرة والسلوك، وسالم  ال ُحسن: مثل الشخصية، الصفات •

  لمسح القوى العاملة. التدريبي للبرنامج المرشح اجتياز •

 . سنة 20 عن المرشح عمر يقل أل •

 

 عدد األسر المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية عدد األسر المنطقة اإلدارية

 2840 جازان 3600 عسير 8280 الرياا 

 2560 نجااران 2920 تبااوك 9680 مكاة المكرمة

 2400 الباااحة 2600 حائاال 3680 المدينة المنورة

 2640 الجااوف 2800 الحدود الشمالية 2640 القصاايم

  6720 المنطقة الشاارقية
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 تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين للعمل في جمع بيانات المسح، وفقًا لما يلي:: ثالًثا

وتوعوية، يتم خاللها شااااارح كتيب عقد برنامج تدريبي للباحثين تضااااامن تقديم محاضااااارات ارشاااااادية  •

التعليمات، والتعريف بأهداف المسااااااح وأساااااالوب جمع البيانات، وشاااااارحًا مفصاااااااًل لجميع أساااااائلة 

 الستمارة.

 إجراء تطبيق عملي على كيفية استيفاء الستمارة اإللكترونية للمسح. •

تيعابهم لالسااااااتمارة قبل البدء كما تم تجربة أداء الباحثين أثناء التدريب وتقييم أدائهم والتحقق من مدى اساااااا

  .بعملية التصال وجمع البيانات.

 

بالتصال باحث كل قام : استيفاء استمارة المسح وجمع البياناتل المباشر باألسرة في عملية التصا ا:رابعً 

تم اعتماد أسااالوب التصاااال المباشااار باألسااارة في عملية اساااتيفاء و ،األسااار الواقعة ضااامن عينة المساااحب

التصاااال الهاتفي بأرباب اساااتمارة المساااح وجمع البيانات، حيث يقوم الباحثين المكلفين بهذه العملية بإجراء 

األسر وعندها يقوم الباحث بالتعريف بنفسه، وإيضاح هدفه من التصال، وإعطاء نبذة عن المسح وأهدافه، 

وأخذ اإلذن لساااتيفاء البيانات المطلوبة مباشااارًة باساااتخدام اساااتمارة مساااح القوى العاملة اإللكترونية، ويتم 

اإلساااناد الزمني المحدد. ليتم تحميل ونقل البيانات المساااتوفاة اساااتيفاء بيانات اساااتمارة المساااح بناًء على 

 .لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات وتخزينها تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها

ا لساااتيفاء بيانات اساااتمارة المساااح بناًء على اإلساااناد  الحاساااب اآلليأجهزة الباحثين  : اساااتخدم كافةُ خامساااً

 أفااراد األساارة وخصائصااهم السكانية والجتماعية والقتصادية. الزمني المحدد وفًقا لعاادد

ا: يتم تحميل ونقل البيانات المسااتوفاة لألساارة بشااكل مباشاار إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في  سااادسااً

 المركز الرئيس بالهيئة، حيث تخزن بشكل معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها لحًقا

لضاامان اتساااق ودقة ومنطقية البيانات على اسااتمارة مسااح القوى  الكترونيًّ إتطبيق )قواعد التدقيق(  سااابًعا:

بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية بين  العاملة، وهي )قواعد إلكترونية تكتشااااااف تعار  اإلجابات( تمَّ 

ر عند اساااااتيفاء بيانات إجابات الساااااتمارة ومتغيراتها لتسااااااعد الباحث في اكتشااااااف أي خطأ بشاااااكل مباشااااا

عاملة:   نات مسااااااح القوى ال يا باحثين المكلفين بجميع ب ية التي تم تقديمها لل تدريب تتضاااااامن البرامج ال

محاضاااااارات عملية وتطبيقية على المواد الفنية والتقنية واإلدارية والتوعوية الُمسااااااتخدمة في عمليات 

البيانات كما يتم تعريف الباحثين بأهداف المسااح وأساالوب جمع البيانات، وتتضاامن البرامج التدريبية جمع 

كذلك شااااارًحا مفصااااااًل لجميع أسااااائلة الساااااتمارة، وللمهام الفنية واإلدارية، كما يتم التدريب على طرق 

 .التخاطب مع مقدمي البيانات وكيفية تقديم األسئلة بوقت قياسي
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السااااتمارة مع رب األساااارة بحيث ل تساااامح هذه القواعد الُمبرمجة من تمرير األخطاء إذا تعارضاااات اإلجابة مع 

 معلومة أو إجابة أخرى في الستمارة.

عة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث نفسااااااه والمفت   ثامًنا: ق من صااااااحة  البيانات الُمجمَّ تم التحق 

سااااؤول عنه، والمشاااارف على عملية المسااااح في منطقة اإلشااااراف، حيث خضااااعت جميع مناطق العمل الم

جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط ومراقبة  فريقلعملية مراقبة ومراجعة من 

 م األول إلى آخر يوم فيها. أداء جميع الفئات العاملة تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليو

 

 

 جودة البيانات:فريق 

 ،بكافة وساااااائل المتابعة  اإللكترونيةومزود  أعمال المساااااوح،بشاااااكل متزامن مع يعمل عمليات  هو فريق

مراجعااااة اتساااااق البيانااااات واكتشاف بيقوم فيها المراقبون وإخصائيو الجودة و ،وشاشات المراقبة والتتبع

بل الباحث ته من ق  ئتعب والقيااااام المتطرفاااااة أثناء عملية جمع البيانات من خالل متابعة ما يتمحالت الخطاااااأ 

بشااااااكل آني وفوري، و تهدف إلى التحقق من اتبا  الباحثين للتعليمات الخاصااااااة بالمسااااااح، و التحقق من 

ن موثوقية المقررة لألساااااارة ، والتأكد مالتصااااااالت منطقية وصااااااحة البيانات، والتأكد من تطبيق جدول 

مؤشاااااارات المسااااااح المهمة للتأكد من دقة البيانات، وتقوم غرفة جودة  ومنطقية البيانات ومراجعة بعض

 البيانات بعدة مهام أبرزها:

عة، البيانات مراجعة • ق إلى المالحظات وإرساااال الُمجمَّ ر   طريق عن مساااتوياتها مختلف على العمل ف 

 آلي سريع بشكل المالحظات لتصلهم الحاسب لدى الباحثونبأجهزة  المرتبط المكتبي اآللي النظام

 .عملهم مواقع في

ا التصااال • ق من سااالمة اسااتيفاء األساائل بعض وطرح باألساار، هاتفيًّ ة في السااتمارة عليهم للتحق 

الباحث للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات، والحصاااااول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها 

 الشكر ألرباب األسر على تعاونهم. وتقديم بعد،

 من أرباب األسر. أو الباحثين من سواء الستفسارات على الرد •
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 الثاني إلحصاءات سوق العمل(:  الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية )المصدر .4.2

على البيانات ة بسااوق العمل؛ للحصااول قامت الهيئة العامة لإلحصاااء بالتنساايق مع الجهات الحكومية المعنيَّ 

واقع بيانات السااجالت اإلدارية، وتم  المشااتغلين، منل، والتي شااملت بيانات الخاصااة بإحصاااءات سااوق العم

وتمت علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج اإلحصااااااائي العلمي  ،حفظها في قواعد البيانات في الهيئة

 رة البيانات.بالتنسيق مع الجهة ُمصد ، وذلكومعايير الجودة المتعارف عليها

 :المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب
اعتمدت علميات تبويب البيانات الخام لمسااح القوى العاملة على ُمدخالت التصاانيف والترميز التي تمت أثناء 

عملية جمع البيانات، بحيث تم تبوبيها بناًء على التصنيف المهني السعودي المعتمد على التصنيف الدولي، 

لألنشطة القتصادية، والدليل الوطني للدول والجنسيات المعتمد على الدليل الدولي، والتصنيف الوطني 

كتوزيع البيانات (، أو أي تصنيف أو ترميز آخر: ISCEDودليل التخصصات والمستويات التعليمية المعتمد على )

ة الجتماعية على مساااااتوى المناطق اإلدارية، و التصااااانيف النوعي والوصااااافي كتحديد نو  الجنس، أو الحال

  للفرد، والتصنيف الكمي مثل فئات الدخل.

خالل هذه المرحلة بعملية معالجة وتحليل البيانات  لقوى العاملةكما قام المختصااااااون في إدارة إحصاااااااءات ا

 والتي ارتكزت على عدة إجراءات، وكما يلي:

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

 البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة. تلخي  •

 الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة. •

 معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة. •

 معالجة البيانات غير المنطقية. •

 الى قاعدة بيانات.تحويل البيانات  •

 تنظيم وعر  البيانات وتفسيرها. •

مناسبة؛ لتسهيل عملية تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها، وتم عر  البيانات في جداول 

ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلولت إحصااائية عن مجتمع الدراسااة، كما يسااهل الرجو  إليها 

انات في صااااورة جداول دون الحاجة لالطال  على السااااتمارات األصاااالية، والتي في الغالب تحمل بعض البي

 مثل: أسماء األفراد وعناوينهم، وأسماء المدلين بالبيانات مما يخل بمبدأ سرية البيانات اإلحصائية.

كما أن من أهم إجراءات معالجة البيانات التي تمت "إخفاء هوية البيانات" فللحفاظ على سارية البيانات قامت 

فات الهوية من مجموعة البيانات  رِّ المدخلة من بيانات المسااااح خ كإخفاء اساااام رئيس األساااارة الهيئة بإزالة ُمع 

فات هويته؛ وذلك لضمان حماية خصوصية األفراد. رِّ  وعنوانه، وغير ذلك من ُمع 
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 أوزان المسح:

 تم إنشاء أوزان المسح إلنتاج جداول المؤشرات المستجيبة،بعد معالجة البيانات التي تم جمعها من األسر 

 ي إنشاء أوزان الستطال  هما:خطوتان رئيسيتان فباتبا  

 تعديل عدم الستجابة .1

 معايرة الوزن. .2

تم دمج مناطق لقد أوًل: منهجية. التم تعديل منهجية الترجيح بإجراء تغييرات على كلتا الخطوتين من أجل تحسين 

ًضا نسبًيا. منخف بهاالتي كان عدم الستجابة في نفس الطبقة  مناطق عد أخرىعدم استجابة عالية مع العد ذات 

حيث تم . وبالتالي أدى ذلك إلى تقليل تأثير عدم الستجابة العالية على التباين من خالل إدخال تحيز صغير

سيتم تطبيقه فقط إذا  مناطق العدالقاعدة التي تن  على أن تعديل عدم الستجابة على مستوى  استخدام

 . بالمائة 50ألن عدم الستجابة الكلي يبلا حوالي  3.0كان عامل التعديل أقل من 

وزان األء إلنشا raking ratioمعايرة بطريقة بتنفيذ إجراء  تم القيام،  2021في الربع الثالث من عام ثانيًا : 

 على النحو التالي: معايرة. تم تعريف ُبعدي الالنهائية

 الجنسية Xالجنس  X: التصنيف المتقاطع للفئة العمرية 1البعد 

 الجنسية. Xالجنس  X+(  15و  15الفئات العمرية )أقل من   Xالمنطقة التصنيف المتقاطع : 2البعد 

 64-55،  54-45،  44-35،  34-25،  24-15،  14-10،  9-5، 4-0هناك تسع فئات عمرية وهي } ،1بالنسبة للبعد 

سيتم تعيين األوزان المعايرة )المعروفة أيًضا باسم األوزان النهائية( لألشخاص الذين تم تعدادهم +{.  65، 

 من األسر المستجيبة. ثم تم استخدام األوزان النهائية إلنشاء جداول المؤشرات المطلوبة.

 

 :المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة
 أوًل: التحقق من صحة مخرجات البيانات: 

، وتم التحقق من سالمتها، قامت الهيئة في هذه الخامسةفي المرحلة  معالجة وتبويب البياناتبعد أن تمت 

على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت  المرحلة بعمليات الحتساااب واسااتخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها

العاملة باساااااتخدام تقنيات حديثة  عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصاااااصاااااين في إحصااااااءات القوى

 وبرمجية تم تصميمها ألغرا  المراجعة والتدقيق. 

 ثانًيا: التعامل مع البيانات السرية:

ه فإنَّ الهيئة ملتزمٌة بالساااااارية 1397-12-07( وتاريخ23عليه المرسااااااوم الملكي الكريم رقم ) تنفيًذا لما ن َّ 

لذلك تم حفظ البيانات  ؛امها إل في األغرا  اإلحصائية فقطوعدم استخد ،التامة لكافة البيانات المستوفاة

 بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.
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 :المرحلة السابعة: مرحلة النشر
 أوًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

في هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسااااااوح القوى العاملة، وتنساااااايق 

ثم تم إعداد وتجهيز  ،اإلدارية التي تحتويها نشااارة إحصااااءات ساااوق العملوتنظيم ومراجعة بيانات الساااجالت 

إعدادها تمَّ  مَّ البيانات الوصاااافية والمنهجية، ومن ث  وجداول النشاااار والرسااااوم البيانية للبيانات والمؤشاااارات، 

 باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 ا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: ثانيً 

د أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشااار موعد إصااادار النشااارة عبر موقعها الرسااامي على اإلنترنت، بع

تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل اإلعالم إضافة 

وم المحدد للنشاار، وُتنشاار ابتداًء إلى منصاااتها المختلفة في مواقع التواصاال الجتماعي، وتعلن عنها في الي

وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة  Excelفي الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة 

 إدراجها في المكتبة اإلحصائية على الموقع.كذلك يتم العمالء والمهتمين بسوق العمل، و

 

 ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:

إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة إحصاءات 

ساااوق العمل بالتواصااال مع العمالء وتزويدهم بالنشااارة، كما تساااتقبل أسااائلة واساااتفساااارات العمالء حول 

البيانات حيث يتم  اساااتقبال النشااارة ونتائجها عبر مختلف القنوات التصاااالية ليتواصااال عمالؤها معها لطلب 

 الطلبات والستفسارات عن طريق:  

  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 الريا  أو أحد فروعها بمناطق المملكة.  الزيارة الرسمية لمقر الهيئة •

ل يمكن بأيِّ حال من األحوال اإلفصاح عن أية بيانات فردية عن األسرة أو أفرادها، وما يتم إعداُده للنشر 

ق اإلدارية والمدن الرئيسة حسب هو فقط مجرد جداول إحصائية تجميعية على مستوى المملكة والمناط

 الخصائ  السكانية.

( الصااادر من صااندوق النقد الدولي SDDSالبيانات )تطبق الهيئة العامة لإلحصاااء المعيار الخاص لنشاار و

وبتأخر زمني ل  ،والذي يلزم األجهزة اإلحصاااائية بنشااار بيانات العمالة والبطالة واألجور بدورية ربع سااانوية

الربع المرجعي، وإذا كانت البيانات تعد من بيانات  ( بعد نهايةا فقطيوًم  90أي يزيد عن ربع ساااااانة واحد )

 يجوز نشرها بدورية وحداثة مختلفين.مصدرية مختلفة، 
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 الخطابات الرسمية. •

 (.920020081) :على رقم ، بالتصالالهاتف اإلحصائي •

 

 :المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم
هم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خاللها يلإالعودة تتم بعد إصااادار النشااارة ووصاااولها لكافة عمالء الهيئة 

تقييم كامل العملية اإلحصااائية التي تمت وذلك بهدف التحسااين الدائم للحصااول على بيانات ذات جودة يتم 

المنهجيات والعمليات واألنظمة، ومهارة  :قد تشااااااملالمسااااااتقبلية المقترحة التحسااااااينات علما بأنَّ عالية، 

مسااتخدمي البيانات وعمالء هذه المرحلة التشاااركية مع وتتم  الباحثين اإلحصااائيين، وأطر العمل اإلحصااائي،

 الهيئة عن طريق عدد من الخطوات: 

 : جمع مدخالت التقييم القابلة للقياس: أوًل 

جمُعه  ذلك ما تمَّ  أهم التعليقات والمالحظات من مصااااااادرها في مختلف المراحل، ومن يتم جمع وتوثيق

ُمه ا جامعو البيانات ومشااااارفوهم ، كما أن وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والمالحظات التي يقدِّ

جمُعه وتوثيُقه في مرحلة المراجعة، كالمالحظات التي يساااتنتُجها المختصاااون المعنيون بمراجعة  هناك ما تمَّ 

جمع وتوثيق التعليقات يتم ، وأخيًرا من الفريق أو المناطق الدارية وتحليل البيانات التي تم جمُعها وتدقيق

م   ما يتم رصده عبر وسائل اإلعالم أو باإلضافة إلى ة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، والمالحظات المقدَّ

 مالحظات العمالء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.

 ثانًيا: إجراُء التقييم:

ت، ومقارنُة نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبًقا، وبنايتم  ع   ًء على ذلكتحليل مدخالت التقييم التي ُجم 

وإشراك الجهات المعنية  تحديُد عدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشُتها مع المختصين والخبراء،يتم 

تم  خالل هذه الخطوة قياُس أداء استخدام العمالء لنتائج إحصاءات سوق العمل، و من منظومة سوق العمل،

تفاق على التوصااايات المقترحة للحصاااول  على بيانات ومدى رضااااهم عنها، وبناًء على هذه اإلجراءات يتم  ال

 القادمة إلحصاءات سوق العمل. ذات جودة عالية في النتائج

 :المرحلة التاسعة: مرحلة اإلدارة
 فمن خالل هذه المرحلة تمَّ ، وهي مرحلة شاملة تدخل في كل مرحلة من مراحل إنتاج إحصاءات سوق العمل

وضع الخطة العامة لإلنتاج والتي تشمل دراسة الجدوى وإدارة المخاطر وطرق التمويل وآليات اإلنفاق، ووضع 

مؤشااارات األداء ومقاييس الجودة وخارطة القوى البشااارية الالزمة لإلنتاج، ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى 

 التزامات الهيئة نحو عمالئها.ورفع التقارير لضمان تطبيق  ،اإلدارات المختلفة في كل مرحلة

 ،،، والله ولي التوفيق والسداد


