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 :المقدمة

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

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

والتنمية الجتماعية، والمؤسسة العامة  الموارد البشريةاإلدارية لدى الجهات المعنية بسوق العمل ) وزارة 

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

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

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

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

  .معدلت البطالة، والمشاركة القتصادية، والتشغيل، وغيرهاتقديرات مسح القوى العاملة ك

م بشكل 1999وتُعد نشرة إحصاءات سوق العمل امتداد لتقرير مسح القوى العاملة والذي بدأ إصداره عام 

م ثم تحول إلصدار نصف سنوي وأصبح ربع سنوي بداية من 2007سنوي واستمر كإصدار سنوي حتى عام 

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

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

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

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

 .للبرامج التنموية الجتماعية والقتصادية المستقبلية في المملكة

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

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

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

سح، وتأمل الهيئة من الجميع تزويدها بالمقترحات يات جمع البيانات في المملتوفيق الله 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

.والله ولي التوفيق.  

  

 

 الهيئة العامة لإلحصاء    

mailto:info@stats.gov.sa
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 :المنهجية

تقوم الهيئة العامة لإلحصاااء بتنفيذ كافة أعمالها اإلحصااائية وفق منهجية عملح موحدة تنسااجم مع طبيعة كل 

ة  د  منتج إحصاااااائي، وتعتمد بذلك على دليل إجراءات األعمال اإلحصاااااائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتم 

مرُّ المنتج اإلحصاائي بثماني مراحل أسااساية إضاافًة إلى مرحلة تاساعة تتمثل لدى المنظمات الدولية ، حيث ي 

 في مرحلة "اإلدارة" الشاملة كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي وما يلحقه من شروحات: 

 

لإلحصااااااء  وُتعد المراحل الثالث األولى: )النطاق، والتصاااااميم، والتنظيم(  مراحل تشااااااركية بين الهيئة العامة

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

جمع تشاااااركية بين الهيئة وبين المجتمع اإلحصااااائي سااااواًء األساااار أو الُمنشاااايت؛ وذلك لسااااتيفاء البيانات و

ة تقوم بها الهيئة، ويتم فيها )التبويب، والمراجعة، المعلومات، فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصااااااائي

تتم المرحلة الثامنة )التقييم(، أما مرحلة )اإلدارة( فهي مرحلة ع العمالء والنشاااااار( ثم بعد ذلك وبالتشااااااار  م

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

 :ولى: مرحلة النطاقالمرحلة األ

هي محطة النطالق إلنتاج )إحصاااااااءات سااااااوق العمل( كما ُتعد أولى المراحل التشاااااااركية بين الهيئة العامة 

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

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

الخاا  واألكااديمي، وقاد تم في هاذه المرحلاة عقاد ورو عمال واجتمااعاات بين الهيئاة وبين هاذه الجهات 

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

 الوقت. 

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

 فيما يلي:

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

 تتعلق بسوق العمل في المملكة العربية السعودية.

 ت سوق العمل لالستفادة منها.والخا  من دراسة متغيرا العامتمكين القطاعين:  .2

ييمالتق  

 الجمع التنظيم التصميم النطاق

 التبويب النشر المراجعة

 اإلدارة
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 دعم القطاعات األكاديمية بمتطلبات الدراسات واألبحاث الجتماعية والقتصادية. .3

ثة عن: .4 دَّ  توفير إحصاءات ُمح 

 معدل البطالة حسب عدد من المتغيرات. •

 المتعطلين وقوة العمل حسب عدد من المتغيرات.  •

 المشتغلين حسب عدد من المتغيرات.  •

 والتشغيل.في القوى العاملة كة معدلت المشار •

 متوسط األجور ومتوسط ساعات العمل للمشتغلين. •

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

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

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

 .(ILO)تتمثل في منظمة العمل الدولية 

 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم

وهي مرحلة تصاااميم العمل اإلحصاااائي بوصااافه منتًجا متكاماًل؛ فمن خالل هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع 

، وتصاااااميم بما في ذلك تعريف وحدات المعاينة يم اإلطار اإلحصاااااائي وعينة المساااااحاإلحصاااااائي، وتصااااام

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

 من مرئياتهم لتلبية كافة المتطلبات وضمان وجودها ضمن المنتج اإلحصائي.

 ة ما يلي: وأهم مخرجات هذه المرحل

 . المجتمع اإلحصائي:2.1

تألف  المجتمع اإلحصاااااائي المساااااتهدف في إحصااااااءات ساااااوق العمل من جميع األفراد )ساااااعوديون وغير 

 سعوديين( الذين يِقيُمون بصورة اعتيادية في المملكة العربية السعودية.

 . مصادر اإلحصاءات:2.2

م صاااورة شااااملة عن تعتمد إحصااااءات ساااوق العمل في بياناتها على مصااادرين رئ يساااين وهو ما يجعلها ُتقدِّ

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

العاملة( والذي ُتجِريه الهيئة العامة لإلحصااااء كلَّ ربع سااانة ميالدية، ومن بيانات الساااجالت اإلدارية عن ساااوق 

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

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

 . المصدر األول إلحصاءات سوق العمل: مسح القوى العاملة:2.2.1
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درج تحت تصااانيف )اإلحصااااءات الجتماعية(  يتم فيه ُتجِريه الهيئة العامة لإلحصااااء ين هاتفي هو مساااح ُأساااري

ة لساااكان كافة المناطق اإلدارية في المملكة العربية التصاااال الهاتفي بجمع المعلومات من خالل  ل  ثِّ عينة ُمم 

السااااعودية من األساااار، واسااااتيفاء اسااااتمارة إلكترونية تحتوي على عدد من األساااائلة، ومن خالله يتم توفير 

ساانة فأكثر( المسااتقرين 15تتعلق بقوة العمل للسااكان في ساان العمل للفئة العمرية )تقديرات ومؤشاارات 

( الساكان في قوة العمل والساكان ليساوا في قوة العمل في المملكة العربية الساعودية، وتقدير الساكان )

 وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلت البطالة ومعدلت التشغيل وغيرها. 

 ثاني إلحصاءات سوق العمل: السجالت اإلدارية:. المصدر ال2.2.2

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

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

والتنمية الجتماعية.، والمؤساااساااة العامة للتأمينات الجتماعية، ومركز المعلومات الوطني الموارد البشااارية 

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

 عربية السعودية. في المملكة ال مصدًرا رئيًسا لبيانات المشتغلين في القطاعين الحكومي والخا 

 جهة من مصادر إحصاءات سوق العمل:ويوضح الجدول التالي نو  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

 حصائي للمسح: . اإلطار اإل2.3.1.1 

 البيانات والمؤشرات الجهة مصدر البيانات

المسح الهاتفي 

 األسري

تقديرات قوة العمل والمتعطلين ومؤشاارات القوى  الهيئة العامة لإلحصاء

 العاملة.

 

 

 

 

 السجالت اإلدارية

وزارة الاااماااوارد الااابشااااااااارياااة 

 والتنمية الجتماعية

 المشتغلون في القطا  الحكومي.

لعامة للتأمينات المؤساااساااة ا

 الجتماعية

المشاااااتركون على رأم العمل الخاضاااااعون ألنظمة 

ولوائح التااأمينااات الجتماااعيااة في القطااا  الخااا  

ترا  في  عن الشااااااا لمتوقفون  حكومي، وا ل وا

التااأمينااات الجتماااعيااة في الربع حسااااااااب الجنس 

 . عن الشترا  والجنسية وسبب التوقف

 منزلية.العمالة ال مركز المعلومات الوطني
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الدليل الشااامل لوحدات المجتمع اإلحصااائي المسااتند على إطار عملية قامت الهيئة العامة لإلحصاااء بتطوير 

 م.2020 في المباني والوحدات العقارية جميع حصر وترقيم

 . عينة المسح: 2.3.1.2 

عليها، وتضاااااامُّ هذه العينة إلجراء مسااااااح القوى العاملة المختارة من اإلطار اإلحصااااااائي  الممثلةهي العينة 

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

 في حكمهم.

وهي عينة من المسااكن تم اختيارها من اإلطار، وشاملت هذه العينة جميع المسااكن بصارف النظر عن حالتها 

؛ أي سااواء كانت مأهولة، أو فارغة أو قيد اإلنشاااء.  ولالطال  2020لعام خالل فترة دراسااة التعداد السااكاني 

 .2.11على تفاصيل منهجية المعاينة، ُيرجى الرجو  إلى القسم 

ل اختيار المساااكن بصاافتها وحدة معاينة تحوًل من تصااميم العينات السااابق، الذي كان يعتبر  واسااتكماًل، ُيمث 

 ذ ُتمثل المساكن وحدة أكثًرا استقراًرا لغايات المعاينة.األسرة المعيشية كوحدة معاينة،  إ

 

 . األسرة المعيشية:2.3.1.3 

هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ل تربطهم صاالة قرابة، ويشااتركون في المأكل والمسااكن الذي يقيمون 

 فيه وقت  المسح، ويدخُل ضمن أفراد األسرة ما يلي: 

لذين يقيمون  .1 ناء عملية المسااااااح األفراد السااااااعوديون ا ها أث ُبوا عن إقامة معتادة مع األساااااارة، وتغيَّ

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

 والطالب الدارسين في الخارج. 

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

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

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

 . رئيس األسرة: 2.3.1.4 

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

نة من أطفال 15اتخاذ القرارات في الشااؤون األساااااااااارية، ول يقاااااااال عمره عن ) ( ساانة، وإذا كانت األساارة مكوَّ

ل ضمن  هم قريٌب لهم ل يقيم معهم، فال ُيعد هذا القريب رئيًسا لألسرة، ول ُيسجَّ ووالدتهم، ويرعى شؤون 

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

 . المهنة الرئيسة:2.3.1.5

 هي نو  العمل الرئيس الذي يزاوله المشتغل في فترة اإلسناد الزمني.
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 . النشاط القتصادي:2.3.1.6 

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

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(، 15هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلُغون من العمر )

القتصااااادية أثناء فترة اإلسااااناد الزمني، سااااواء كانوا يعملون للعمل في إنتاج الساااالع والخدمات  للمشاااااركة

 بالفعل )مشتغلون(، أو يبحثون عن عمل )متعطلون(.

 . المشتغلون في مسح القوى العاملة:2.3.1.7

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

وا لمدة سا • عة واحدة على األقل ماااااقابااااال راتااااااااااب أو رباااااح )نقدي أو عيني( كمو فين منتظمين أو عِمل 

 مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم.

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

 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. 

ِملوا خالل الساااابعة  ويشاااامل التعريف الطالب والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات البيوت ... الخ، الذين ع 

ع مالحظة أن ذلك ل يشااامل األعمال أيام الساااابقة للتواصااال مع األسااارة لمدة سااااعة واحدة على األقل ، م

المنزلية مثل أعمال الطبخ والغسااايل الذي تقوم به ربة المنزل أو أعمال الصااايانة المنزلية العادية التي يقوم 

 بها أحد أفراد األسرة.

 . المتعطلون:2.3.1.8 

وا خالل فترة اإلساااااناد سااااانة فأكثر( الذين كان15هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين يبلُغون من العمر )

 الزمني:

 بدون عمل خالل السبعة أيام السابقة لالتصال باألسرة. .1

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

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

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

 اإلسناد.

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

 السابق لالتصال باألسرة أو األسبوعين القادمين
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 مل:. المتعطلون الذين سبق لهم الع2.3.1.9 

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

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

 بعمل في حال توفره.

 السكان )قوة العمل(: .2.3.1.10

ل قو ة العمل )المعروفة باساام الفئة السااكانية النشااطة اقتصااادًيا( مجمو  عدد المشااتغلين والمتعطلين، ُتمث 

وبذلك تشاامل قوة العمل جميع األفراد الذين يساااهمون أو ينتظرون للمساااهمة في إنتاج الساالع والخدمات 

 خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح.

 

 . السكان )خارج قوة العمل(: 2.3.1.11

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

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

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

الذين ل يعملون، واألفراد غير القادرين على العمل، واألفراد الذين ل يرغبون في العمل ول يبحثون عنه ألية 

 أسباب أخرى.

  . نو  القطا :2.3.1.12 

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

 

ويشاااااامل جميع األجهزة الحكومية؛ كالوزارات والهيئات، والمؤسااااااسااااااات الحكومية،  العام:قطا  ال .1

والبلديات، والمدارم والجامعات والمعاهد، والمسااااااتشاااااافيات الحكومية، والقطاعات العسااااااكرية، 

التي  والمنشاايت البنك الزراعي( وصااناديق التنمية.والبنو  الحكومية مثل )بنك التنمية الجتماعية، و

، وتحت ٪ أو أكثر من قبل الحكومة(50)أي ملكية  أو خدمات ويكون رأم مالها ملًكا للدولةُتنتج ساااااالًعا 

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

 أرامكو(.

 ت التي تعمل في األعمال التجارية واإلنتاجية والخدماتييشاااااامل جميع المنشاااااا  الخا :قطا  ال .2

للساااوق والمملوكة للشاااركات والفراد )الشاااركات والمؤساااساااات والمحالت والمشاااروعات  الموجهة

الصااااغيرة ...الخ(، سااااواء كانت رساااامية أو غير رساااامية، منظمة أو غير منظمة والتي ليساااات مملوكة 

٪ من قبل الحكومة(، ويعتبر القطا  المؤسااااسااااي لجميع 50ملكية عامة )أو مملوكة بنساااابة تقل عن 

 .ن لحسابهم الخا  وأصحاب العمل هو القطا  الخا العاملي
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يشااااامل القطا  غير المنظم لألنشاااااطة في المزار  وتربية الحيوانات والصااااايد التي : زراعيالالقطا   .3

يمتلكها الفراد واألساار ول يشاامل القطا  المنظم لألنشااطة الزراعية وتربية الحيوانات التي تمتلكها 

 .الشركات الخاصة

ًعا أو خدمات غير الربحية: قطا  المنظمات  .4 م ساااااال هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقدِّ

 للمجتمع دون مقابل، أو بسعر رمزي، ول تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المهنية.

مون خدمات لألسااااارة مقابل أجر ويقيمون معها،  قطا  العمالة المنزلية:  .5 ويشااااامل األفراد الذين يقدِّ

 العاملة المنزلية والسائق، والبستاني، وحارم المنزل الذي يقيم مع األسرة.ك

 قطا  المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.  .6

فة.  .7  القطاعات األخرى غير المصنَّ

 

 تعريف المؤشرات: . 2.3.1.13

 تعريفه المؤشر

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

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

 عنه كنسبة مئوية(

معدل المشاركة في 

 القوى العاملة

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

 15السكان  ة العمل إلىالعاملة كمشتغلين أو متعطلين، وهو عبارة عن نسبة قو

 سنة فأكثر )ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية(

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

دية األساااابوعية للمشااااتغلين هو مؤشاااار يقيس متوسااااط ساااااعات العمل العتيا

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

متوسط األجر 

الشهري للمشتغلين 

 بأجر

سانة فأكثر(،  15هو مؤشار يقيس متوساط األجر الشاهري للمشاتغلين مقابل أجر )

ر أو متدرب اجمالي المشتغلين مقابل اجوهو عبارة عن مجمو  األجر الشهري إلى 

  .باألجرمقابل اجر الذين ادلوا 

معدل التشغيل من 

 السكان

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

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

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

 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  معدل التشغيل

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

 X 100إجمالي قوة العمل اإلناث( ÷ = )عدد المشتغلين اإلناث  لتشغيل لإلناثمعدل ا

معدل المشاااااااركة في القوى 

 العاملة

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

معدل المشاااااااركة في القوى 

 العاملة للذكور

ساااانة  15سااااكان الذكور في ساااان العمل )إجمالي عدد ال÷ = )إجمالي قوة عمل الذكور 

 X 100فأكثر(( 

معدل المشاااااااركة في القوى 

 العاملة لإلناث

ساااانة  15إجمالي عدد السااااكان اإلناث في ساااان العمل )÷ = )إجمالي قوة عمل اإلناث 

 X 100فأكثر(( 

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

الااذكور من معاادل التشاااااغياال 

 عدد السكان الذكور

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

 100× فأكثر(( 

من  معادل التشاااااغيال النااث

 عدد السكان الناث

نة ساا 15إجمالي عدد السااكان الناث في ساان العمل )÷ = )إجمالي المشااتغلون الناث 

 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 ومتوسطغيل من السكان ، ومعدل التش

 ُتجِريه التياألسااااري المسااااح  وهو العاملة( القوى مسااااح) تقديرات واقع من المشااااتغلين بيانات

 بالمسح. الستمارة الخاصة واستيفاءالتصال الهاتفي  الهيئة العامة لإلحصاء من خالل

 يتم ل ولكن العمال، لسااااااوق مادلولت عادة لهاا اإلدارياة التالسااااااج من المشااااااتغلين بيااناات •

ا لقيام 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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 . الفئات العمرية المحدثة لنشرة سوق العمل:2.3.1.14

، تم نشر ثالث فئات عمرية من السكان ذات أهمية في دراسة 2021بدءًا من نشرة سوق العمل الربع الثالث 

 وتفسير  روف سوق العمل هذه المجموعات هي:

 سنة. 24و  15هم بين الفئة العمرية للشباب: األشخا  الذين تتراوح أعمار •

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

 عاًما فأكثر. 55األشخا  الذين يبلغون من العمر  •

تهم هذه المجموعات متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين باإلحصاءات في تطوير 

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

 الفئات العمرية.

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

 سوق العمل فيهما بشكل ملحوظ ضمن مجموعة الشباب.

 ول يدخلونطالب  عاًما، 19و  15أعمارهم بين  تراوحالعديد من األشخا  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

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

 إلى القوى العاملة.وسينتقلون أكملوا تعليمهم 

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

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

، هذه الفئة في الغالب أشخا  يعملونتقاعد. ال لفئة العمرية تشمل سنحيث أن هذه اهذه الفئة العمرية، 

 عن عمل.يعملون و ل يبحثون خارج القوى العاملة ، أي ل وعدد قليل منهم يبحثون عن عمل ، والغالب منهم 

 

. المفاهيم المرتبطة بالساااااجالت اإلدارية لدى األجهزة الحكومية )المصااااادر الثاني إلحصااااااءات ساااااوق 2.3.2

 لعمل(:ا
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هم جميع األفراد العاملين الذين يشاااغلون و ائف وفق  . المشاااتغلون )حساااب الساااجالت اإلدارية(: 2.3.2.1

مة لسااااااوق العمل والمسااااااجلين في السااااااجالت اإلدارية، ويمكن  ة من الجهات المنظِّ د  األنظمة ولوائح معتم 

 ضعون لها كالتالي:تصنيف المشتغلين في السجالت اإلدارية وفق ا ألنظمة واللوائح التي يخ

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

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

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

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

المشااااتغلون حسااااب أنظمة ولوائح نظام التأمينات الجتماعية ونظام العمل والعمال، ويشاااامل ذلك  •

 السعوديين وغير السعوديين.

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

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

   والمدرسين الخصوصيين في المنازل

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

 العاملين في القطاعات األمنية والعسكرية. .1

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

الساااعوديين العاملين خارج المنشااايت الذين يعملون لحساااابهم ول يخضاااعون ألنظمة العمل،  •

ر مسجلين في التأمينات الجتماعية، مثل المشتغلين في خدمات التوصيل عبر التطبيقات وغي

 اإللكترونية على سبيل المثال. 

أصاااااحاب العمل الساااااعوديين الذين يعملون في المنشااااايت وغير المساااااجلين في التأمينات  •

 الجتماعية. 

ياسااااية أو العسااااكرية المو فين غير السااااعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية أو الساااا •

 األجنبية. 

المو فين غير السااااعوديين الذين يأُتون إلى المملكة ألعمال ل يسااااتغرق إنجازها أكثر من ثالثة أشااااهر  .3

 في المعتاد.
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 . التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:2.4

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

التصاااانيف األسااااام لجمع البيانات ونشاااارها في مختلف المجالت اإلحصااااائية مثل: )النشاااااط القتصااااادي، 

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

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

المشاااتركة لكي تكون اإلحصااااءات موثوقة وقابلة للمقارنة، وتخضاااع إحصااااءات ساااوق العمل للمعاير الدولية 

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

 ي لألنشطة القتصادية:. التصنيف الوطن2.4.1

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

التصاااانيف الصااااناعي الدولي الموحد لألنشااااطة القتصااااادية هو التصاااانيف المرجعي لألنشااااطة اإلنتاجية، 

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

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

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

 ي الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات(.كما هي الحال ف

 . التصنيف السعودي للمهن:2.4.2

لدولي ) ِمد على التصاااااانيف ا ًما لتصاااااانيف وتجميع ISCO_08هو تصاااااانيف إحصاااااااائي ُمعت  لذي يوفر نظا ( ا

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

اإلدارية، والغر  من اسااااتخدام هذا التصاااانيف في مسااااح القوى العاملة هو تصاااانيف المشااااتغلين حسااااب 

 مهنهم.

 . التصنيف السعودي للتخصصات والمستويات التعليمية:2.4.3

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

(، كما أنه ISCED_13( ومجالته )ISCED_11الت ذات الصاااااالة حسااااااب مسااااااتويات التعليم )التعليمية والمؤه

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

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

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

 . الدليل الوطني للدول والجنسيات:2.4.4

هو تصاااااانيٌف دولي معياري  موحد، شااااااامٌل للدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد التصاااااانيف على المعيار 

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

حيث إن اساااتخدام تلك الرموز واألرقام بدًل من اساااتخدام اسااام الدولة مفيد لألغرا  اإلحصاااائية؛ مما يوفر 
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الوقت ويجنب األخطاء، والغر  من اساااتخدام هذا التصااانيف في مساااح القوى العاملة هو تصااانيف األفراد 

 يين وغير سعوديين.بحسب الجنسية إلى سعود

 . تصميم استمارة المسح:2.5

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

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

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

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

يد صاايغة ألخذ مرئياتهم ومالحظاتهم عليها، وقد تم إعداد صااياغة األساائلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توح

 توجيه السؤال من ِقبل الباحثين.

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

 يتميز بما يلي: والذي الحاسب اآلليالبيانات المطور باستخدام 

 استعرا  منطقة عمل الباحث )عينة المسح(. (1

  (جابر نظام اتصالت )سيسكو باستخدامالهاتفي باألسرة  التصال (2

تم تقسيم الستمارة إلى ستة أقسام حسب الموضو  لزيادة كفاءة الستمارة في تحقيق المواصفات 

 الفنية لمرحلة جمع البيانات

خصائ  أفراد  البياااااااانات التعاااااااريفية

األسرة 

المعيشية 

)جميع أفراد 

 األسرة(

بيانات األفراد 

ادية القتص

سنة  15)

 فأكثر(

البحث 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(:

ة برئيس األسرة، والحالة الزواجية، والحالة التعليمية، اسم الشخ ، والجنسية، والعمر، والجنس، والعالق

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

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

لبحث عن عمل، واإلتاحة للعمل، وخبرة العمل السابق، وأسباب تر  العمل السابق، عن عمل، ومدة ا

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

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

 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_2021_Q4_Ar.pdf 
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البيانات بجودة عالية باسااااتخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )لكتشاااااف أخطاء اإلدخال  اسااااتيفاء (3

ا لحظة استيفاء البيانات(.  والمدخالت الالمنطقية آليًّ

 التواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل إرسال واستقبال المالحظات مع الباحث. (4

 

 :ةالستمارمنهجية تطوير واختبار التغييرات في  .2.6

مسااح القوى العاملة من قبل الهيئة العامة لإلحصاااء،  اسااتمارةوفًقا لما هو موضااح أعاله، يتم تحديد محتوى 

كما يتم النظر في الحاجة إلى إدخال أسااائلة جديدة أو إجراء تغييرات على األسااائلة الحالية من أجل اإلبقاء على 

وغير ذلك من أفضااااال الممارساااااات الدولية  مع معايير وإرشاااااادات منظمة العمل الدولية الساااااتمارةتوافق 

ل الجهات  األخرى، فضااااًل عن ضااارورة األخذ بعين العتبار المعلومات التي تحتاجها اإلدارات الحكومية التي ُتمث 

  الرئيسية المستخدمة للبيانات.

 

ا  اإلجراءات ، وذلك عبر اتباضاااااافتها الى الساااااتمارةتم اختبار التغييرات والتحقق منها بصاااااورةح شااااااملةح قبل 

 التالية:

معايير منظمة العمل الدولية وأفضل  بما يتماشى معصياغة األسئلة: تمت صياغة األسئلة الجديدة  .1

الممارسات الدولية، إلى جانب النظر فيما قد يلزم من تعديالت لألسئلة لتتالءم مع السياق المحلي 

 للمملكة العربية السعودية.

كز إعداد السااااااتبيانات في الهيئة العامة لإلحصاااااااء بإجراء الختبارات الختبارات المعرفية: ُيعنى مر .2

التي يتم اختيار عينة صااااااغيرة من األفراد للمشاااااااركة فيها، وغالًبا ما يتم اختيار المدلي والمعرفية، 

في السااتطالعات السااابقة، من الحالت ذات الصاالة باألساائلة الجديدة قيد  من المشاااركين بالبيانات

، فيتم اختيار األفراد الذين المنظمعلى سبيل المثال، إذا كانت األسئلة تتعلق بالعمل غير الدراسة. ف

للمشااااااااركااة في الختبااارات المعرفيااة.  وتنطوي  منظمااةعملوا في و ااائف تمياال إلى كونهااا غير 

لى منهجيات هذه الختبارات على السااتفادة من خبرات األفراد المعنيين بإجراء المقابالت المدربين ع

اإلجراءات ذات الصاااااالة بالختبارات المعرفية، إذ يطرح هؤلء األفراد على المدلي بالبيانات األساااااائلة 

الجديدة، ومن ثم يسألونهم عن مدى فهمهم لا: األسئلة المطروحة، والمعلومات التي يتعين عليهم 

بات التي تقديمها، فضاااااااًل عن معرفة مدى قدرتهم على تقديم المعلومات المطلوبة أو الصااااااعو

تنطوي عليها هذه العملية، إن وجدت )مثاًل: اسااااااترجا  المعلومات، وما إلى ذلك(. وبناًء على هذه 

المالحظات والتعقيبات، يتم إدخال التعديالت على األسااااائلة من أجل جعلها أكثر وضاااااوًحا وساااااهولًة 

 لإلجابة عليها. 
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ب: ومن ثم، ُتعنى إدارة تقنية المعلومات تطوير األدوات الالزمة للمقابالت الهاتفية باستخدام الحاس .3

المنفذ عبر المقابالت  الستجوابوتخصيصها لتالءم صيغة  الستمارةبتنفيذ التغييرات المدخلة على 

الهاتفية باسااتخدام الحاسااب.  كما ُتعنى إدارة مسااح القوى العاملة بإجراء الختبارات المكتبية لألدوات 

 سل المنطقي لألسئلة و هورها بالترتيب الصحيح.الجديدة من أجل التحقق من التسل

بمثابة اختبار صااغير لالسااتبيان الجديد ُينفذ على عينة من األساار، وينطوي  التشااغيلية: ُتعدالختبارات  .4

على اختبار جميع العمليات التشااااااغيلية التي تتضاااااامنها عمليتي جمع وإعداد الملفات الالزمة لتجهيز 

نات، كما يا ي الب كانت على النحو ينطوي على تحل بات األساااااائلة  جا نات بغر  التحقق من أن إ يا ل الب

المتوقع.  ومن ناحية أخرى، ل ُتعد الختبارات التشااغيلية كافيًة للكشااف عن الختالفات في البيانات؛ 

على سااابيل المثال، ولكنها تضااامن أن التغييرات على  لالساااتمارةأي بين النساااخة القديمة والجديدة 

من الناحية التشااااغيلية وفًقا للمواصاااافات المطلوبة، وكذلك تضاااامن أن البيانات  السااااتمارة ُنفذت

 الجديدة ُأدخلت دون اإلضرار بعمليتي جمع ومعالجة البيانات الحالية.

 2021التغييرات المدخلة على استمارة المسح في الربع الرابع لعام  2.7 

 استمارة المسح على النحو التالي: ، تم إدخال ثالث تغييرات على2021في الربع الرابع لعام  

 البحث عن عمل  شمولية أساليب .1

ؤل األفراد ممن ليس لديهم عمل أو مشاارو  حول اإلجراءات التي اتخذوها خالل األربع أسااابيع   سااُ

، تم تضاااامين قائمة 2021من الربع الرابع لعام  بمشاااارو ، وبدايةالماضااااية للبحث عن عمل أو البدء 

الساااااتمارة  احتوتيجيب عليها المدلي بالبيانات بنعم أو ل. أما ساااااابقا فقد باإلجراءات المحتملة ل

  عمل، وتكون اإلجابة تلقائيا.للبحث عن  ةالمتبعالساااااااليب  حولعلى سااااااؤال للمدلي بالبيانات 

ية والتعاريف ذات  لدول لة، لكنويتوافق كال األساااااالوبان مع معايير منظمة العمل ا يهدف  الصاااااا

تقديم بيانات أفضااال حول األسااااليب المتبعة للبحث عن عمل التي ُتعد ذات األسااالوب الجديد إلى 

 أهمية بالنسبة للسياسات العامة.  

 

 تنظيم العمل .2

 اساتماراتعلى أساامح سانوي في  المنظمتم تضامين مجموعة أسائلة جديدة لقيام مؤشار العمل غير 

في الربع ضافتها التي تم إاألسئلة  الجديدة منالربع الرابع للسنوات األخيرة، وسيتم تضمين المجموعة 

 .  ةمستقبليالمسوح الربعية الفي كل  2021الرابع من عام 
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غير  العملوتتواءم هذه األساااااائلة مع مفاهيم منظمة العمل الدولية والتعريفات ذات الصاااااالة بالقطا  و

 ، على النحو التالي: منظمال

في مؤسسات ضمن يضم المشتغلين العاملين : منظمفي القطا  غير ال العمل •

، الذي يتألف من مؤسسات غير مسجلة ول تحمل صفة اعتبارية، المنظمالقطا  غير 

وتساهم بصورةح جزئيةح على األقل في منتجات السوق، وُيستثنى من ذلك األسر التي 

ُتنتج بشكلح حصري  لحسابها الخا ، والتي تعمل في الزراعة وفي بناء مساكنها 

 الخاصة، وما إلى ذلك.

يضم المشتغلين العاملين في و ائف غير محمية بموجب : المنظمغير  عمللا •

تشريعات العمل الوطنية، مثل: الضمان الجتماعي أو نظام التقاعد، وكذلك ل تتضمن 

استحقاقات عمل معينة، مثل اإلجازات السنوية المدفوعة واإلجازات المرضية. كما 

العاملين في وحدات اإلنتاج التي ُتعد أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخا   يضم

 .منظمةغير 

 العمل الناق  المرتبط بالوقت .3

عدد األفراد المشاااتغلين بدوام جزئي ألساااباب اقتصاااادية،  العمل الناق  المرتبط بالوقتيقيس  

ممن يرغبون في العمل لساااااعات إضااااافية مقابل أجر أو ربح، وممن هم متاحين للعمل لساااااعات 

 إضافية.  

 حديد البيانات المطلوبة من السجالت اإلدارية:. ت2.7 

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

البيانات من منظومة سااااوق العمل من الجهات الحكومية بشااااكلح آلي، وتشااااتمل على البيانات األساااااسااااية 

 وذلك كما يلي:، بالمشتغلينالمهمة المتعلقة 

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

 بالعاملين على رأم العمل الخاضعين ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية، حسب عدد من المتغيرات.
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تملت على البيانات المتعلقة البيانات المساااااتوفاة من المؤساااااساااااة العامة للتأمينات الجتماعية: واشااااا .2

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

 ،بالعمالة المنزلية: واشااااتملت على البيانات المتعلقة مركز المعلومات الوطنيالبيانات المسااااتوفاة من  .3

 حسب عدد من المتغيرات. 

 . التغطية:2.8 

 . التغطية المكانية:2.8.1

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

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

قية، وعسير، وتبو ، وحائل، والحدود الشمالية، )الريا ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشر

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

ِثلة ألساار المنطقة، فيما تشاامل بيانات السااجالت اإلدارية )المصاادر الثاني إلحصاااءات سااوق  لتكون عينة ُمم 

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

 . التغطية الزمانية:2.8.2

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

 وخصائصهم السكانية والجتماعية والقتصادية كما يلي:

 .التصال باألسرةاد األسرة وخصائصهم السكانية إلى تاريخ تسند بيانات عدد أفر (1

  .لالتصال باألسرةتسند بيانات المشتغلين إلى السبعة أيام السابقة  (2

، ويقصاد باااااااا )األربعة لالتصاال باألسارة تساند بيانات الباحثين عن عمل إلى األربعة أساابيع الساابقة  (3

)من يوم األحد في األسبو  األول إلى  التصالريخ أسابيع السابقة( آخر أربعة أسابيع كاملة تسبق تا

 يوم السبت في األسبو  األخير(.

له، ويقصد  القادمين، أو األسبوعين األسبو  السابق ليوم التصالتستند بيانات اإلتاحة للعمل إلى  (4

األول ، من يوم األحد في األسبو  الالحق التصال)األسبوعين التاليين لتاريخ  القادمينباألسبوعين 

 إلى يوم السبت في األسبو  الالحق الثاني(.

األربعة أسااابيع السااابقة لالتصااال بالبرامج التدريبية إلى:  ساانة( 29 -15الشااباب ) لتحاقاتسااند بيانات  (5

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

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

فيما ُتسند 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
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يتألف إطار مسح القوى العاملة من قائمة بجميع المباني السكنية في المملكة التي تم إنشا ها  •

، هذا اإلطار هو نتيجة ألعمال التحضير للتعداد السكاني.  وينطوي اإلطار على تحديد 2020إلى عام 

في المساكن، فضاًل عن المساكن المأهولة خالل عام  القائمة،  بتاريخ إعداد 2020المباني، ومعر 

 ورقم الهاتف والهوية لرئيس األسرة في المباني السكنية المأهولة.  

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

ق من  • تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء اإلطار اإلحصائي وإنشاء إطار الختبار، والتحقُّ

 دامه للدورة الحالية للمسح.صحته واستخ

لذلك السكان المستهدفون في مسح القوى العاملة في المملكة العربية السعودية هم 

سنة فأكثر المدنيون سعوديين وأجانب والذين يقيمون في مساكن دائمة  15السكان من 

مستبعدين تلك األسر التي تسكن في مساكن مؤسسية عامة. ستكون معايير األهلية لألسر 

غير السعودية هي 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

إعادة تصميم عينة مسح القوى العاملة من أجل بدء العمل بتصميم العينة الجديد في الربع تمت 

.  ووفًقا لما هو موضح أدناه، سيتم تضمين الخاصية النهائية للتصميم الجديد 2021الرابع لعام 

 .2021المتمثلة في تبديل العينة خالل الربع األول لعام 

 رئيسية للعينة الُمعاد تصميمها: وبهذا الصدد، يرد أدناه الخصائ  ال

 اعتماد المساكن بصفتها وحدة معاينة للمرحلة الثانية .2.11.1     

ُيعد اختيار وحدة المعاينة للمرحلة الثانية إحدى الخصائ  األساسية التي ل تؤثر على تصميم 

 العينة فحسب، بل على إجراءات جمع البيانات أيًضا.  

ل وحدة المعاينة للمرحلة الثانية، وُيقصد باألسرة األفراد  ففي التصميم القديم، كانت األسرة ُتمث 

المقيمين بالمساكن المأهولة.  ومع ذلك، في حال لم تكن األسرة أو المسكن بمثابة وحدة 

م،  المعاينة، فينبغي أن يتم اإلبقاء عليها ضمن العينة عند انتقال األسرة.  إضافًة إلى ما تقد 

ر منذ وقت إعداد اإلطار، وعند أخذ األسرة كعينة إلى عرقلة التواصل معها، تؤدي تنقالت األس
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إضافًة إلى  هور بعض التعقيدات المتعلقة بوضع التقديرات، نظًرا لحتمالية تغير طبقة األسرة؛ 

أي قد ل تبقى ضمن الطبقة التي كانت عليها في األصل عندما تم اختيارها كعينة،  وكذلك، قد 

رات في تركيبة األسرة بمرور الوقت إلى إضافة بعض التعقيدات إلى هذا النهج.  ومن تؤدي التغيي

األمثلة على التغييرات األساسية في تصميم العينة، اعتماد المساكن كوحدة للمعاينة للمرحلة 

ج الثانية. وهي أحد الحلول الذكية التي تبنتها الهيئة بعد التغيرات في طريقة جمع البيانات وأحد نتا

 التحول المنهجي الدائم في المراكز اإلحصائية.

 التقسيم  .2.11.2

الطبقات األساسية، ومن ثم  13طبقًة، وشك لت المناطق اإلدارية الا 55تضمن التصميم القديم 

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

لت نقطة  البداية الحالية للتقسيم في الطبقات المشمولة في وفي التصميم الجديد، تمث 

التصميم القديم، لذا تم استحداث نظام تقسيم جغرافي أعمق عبر استخدام البلديات كطبقات 

 طبقة.  350وبذلك يتضمن التصميم الجديد  للتقسيم. 

م، تتمثل الميزة األساسية المتحققة من التقسيم في أنه سيزيل جمي ع إضافًة إلى ما تقد 

التباينات القائمة بين الطبقات في تقديرات الستطالعات، ويتمثل النهج المثالي المتبع في 

التقسيم في تحقيق التجانس داخل الطبقات، وإزالتها فيما بينها من أجل إ هار الخصائ  

ل التقسيم وسيلة قوية جًدا للحد من التباينات في تقديرات  الهامة،  وبقدر ما يتحقق ذلك، ُيمث 

 المسوح.

ومن أجل تنفيذ التقسيم "بشكلح مثالي"، قد يرغب البعض في تشكيل الطبقات عبر استخدام 

بيانات التعداد التفصيلية التي تتناول الخصائ  السكانية، وبما أن آخر معلومات التعداد المتاحة 

ن ، فقد تقرر تشكيل الطبقات بدًل م2010وقت إعادة تصميم العينة كانت من تعداد عام 

 التقسيم الجغرافي العميق. 

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

 الجيد للعينة.

 توزيع العينة .2.11.3
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انطوت عملية توزيع العينة في التصميم القديم على اتبا  حاًل توفيقًيا بين المتطلبات الخاصة 

يين الوطني واإلقليمي.  ويتجسد التوزيع األمثل للتقديرات الوطنية في بالبيانات على المستو

التوزيع النسبي، حيث تتناسب حجم العينة لكل منطقة مع حصتها من إجمالي عدد سكان 

المملكة.  وفي حين أن نظام التوزيع هذا ُيعد األفضل بالنسبة للتقديرات الوطنية، فإن الحال 

قليمية؛ إذ أن المناطق األصغر لن تكون لديها أحجام كافية من يختلف بالنسبة للتقديرات اإل

العينات لتقديم بيانات موثوق بها.  وعليه، يلزم اتبا  نظام لتوزيع العينات يضمن أن تتوفر في 

جميع المناطق أحجام كافية من العينات لتقديم بيانات موثوق بها، دون صرف النظر عن 

قديرات الوطنية، وبهذا الصدد، ُيعد نظام التوزيع التوافقي استحسان نظام التوزيع النسبي للت

ز نظام التصميم القديم والجديد أيًضا.  هذا إحدى الخصائ  التي تمي 

واستكماًل، يستند نظام توزيع العينات على المناطق في نظام التصميم الجديد إلى الجذر 

بكثرة لتلبية المتطلبات الخاصة المربع لنسبة إجمالي عدد السكان، إذ ُتستخدم هذه الطريقة 

 بالبيانات على المستويين اإلقليمي والوطني.

 تحديد حجم العينة .2.11.4

ِمل حجم العينة في التصميم القديم نحو  أسرة، وكان من بين العتبارات التي تمت  50,000ش 

تكلفة، وذلك مراعاتها في إعادة تصميم العينة أن يكون التصميم الجديد لها محايًدا من حيث ال

من ناحية التكاليف المترتبة على عملية جمع البيانات المتواصلة، كما سيساهم إدخال نهج تبديل 

 ( في تخفيض تكاليف جمع البيانات لكل وحدة معاينة.2.11.6العينة )ُيرجى الطال  على قسم 

مع اإلبقاء على  وبهذا الصدد، أتاح تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة إمكانية زيادة حجم العينة،

التكاليف اإلجمالية المترتبة على عملية جمع البيانات كما هي.  وعليه، أتاحت هذه العتبارات 

 مسكن.   80,000المطبقة إمكانية زيادة الحجم اإلجمالي للعينة لتشمل 

 

 معاينة واختيار وحدة المعاينة األولية .2.11.5

كوحدات معاينة أولية،  2010عداد السكاني لعام انطوى التصميم القديم على اعتماد مناطق الت

كما انطوى التصميم الجديد على اعتماد مناطق تحديث العنونة الوطنية الخاصة بالتعداد 
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كوحدات معاينة أولية، مع استثناء أنه تم تقسيم مناطق التعداد األكبر  2020السكاني لعام 

 التعداد الكبيرة ضمن العينة بشكلح مؤكد.حجًما، لتجنب الوقو  في وضع يتم فيه اختيار مناطق 

وتناول القرار التالي درجة تجميع العينات ضمن وحدات المعاينة األولية، ففي التصميم القديم 

أسرًة من كل وحدة معاينة أولية، بينما انطوت عملية إعادة تصميم العينة  40للعينة، تم اختيار 

ا لكل وحدة معاينة أولية،  ما أدى إلى مسكنً  14إلى  13على تخفيض حجم التجمع ليشمل 

مسكًنا لكل وحدة معاينة  13الوصول إلى تصميم أقل احتشاًدا وأكثر كفاءًة.  وُيعزى سبب اختيار 

 أولية إلى تبديل العينات، ما سيتم مناقشته لحًقا.

م، تمت معاينة المساكن ووحدات المعاينة األولية عبر اختيار احتما لت إضافًة إلى ما تقد 

عشوائية تتناسب مع الحجم، ووفًقا لعينة منظمة لقائمة بوحدات المعاينة األولية داخل كل 

مستوى، وذلك عبر استخدام معدلت المعاينة المستندة إلى القرارات المتعلقة بنظام توزيع 

العينات وأحجماها.   كما تساهم البداية العشوائية في تنفيذ المعاينة المنظمة في تحديد 

ات المعاينة األولية المختارة، فضاًل عن المساكن المختارة ضمن كل وحدة.  إذ يتم اختيار وحد

العينات الجديدة للمساكن ضمن وحدات المعاينة األولية كما هو مطلوب ببساطة من خالل البدء 

 وحدة معاينة أولية. 6,016وتحت إطار التصميم الجديد، تم اختيار   العشوائي.

 

 العينات وتحديد مجموعات التبديلتبديل  .2.11.6

 

ثمة خاصااااااية تم إدخالها في التصااااااميم الجديد تتمثل في تبديل العينات، إذ تنطوي على إبقاء     

% من العينة في كل ربع من مساااااكن 25المساااااكن في العينة لمدة أربعة أربا  متتالية، بحيث يتألف 

% من العينة من المساكن الالحقة، 75ألف الولدة المشمولة في العينة المستخدمة ألول مرة، ويت

 أي تلك المشمولة بالفعل ضمن عينات األربا  السابقة.  

وُيعزى السبب الرئيسي لتصميم نظام تبديل العينات إلى الحد من التباينات القائمة في 

التقديرات ذات الصلة بالتغييرات المنفذة من ربع إلى آخر، ففي أي استطال  مستمر، ُتعد 

 رات التغييرات المنفذة من فترة إلى أخرى تليها تقديرات واحدة، إن لم تكن أكثر أهمية.  تقدي
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م، يساهم تصميم نظام تبديل العينات في الحد من التباينات القائمة في  إضافًة إلى ما تقد 

ت تقديرات التغييرات، وذلك بسبب الترابط اإليجابي المتحقق استجابًة لتشابه من ُيدلون بالبيانا

 من ربعح إلى ربعح آخر.

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

الكشف عن التغييرات اإلحصائية الكبيرة من ربع إلى آخر، إلى جانب مساهمته في الحد من 

 التقلبات بين الربع واآلخر ضمن السالسل الزمنية.

العينات، يتم إعطاء وحدات المعاينة األولية المشمولة ضمن الطبقة بصورةح  ولتنفيذ نظام تبديل

 ، الذي يحدد وقت تبديل العينة.4إلى  1عشوائية إحدى أرقام التبديل من 

فبمجرد النتهاء من التصميم "التدريجي" للعينة بالكامل خالل الربع األول من أي سنة، يتم إزالة 

، واستبدالها بعينة جديدة من 1لسابق التي تحمل رقم التبديل المساكن المشمولة ضمن الربع ا

.  وبنحوح مماثل، يتم إدخال عينة جديدة من المساكن التي 1المساكن التي تحمل رقم التبديل 

خالل الربع الثاني من أي سنة )ليتم بذلك استبدال المساكن التي تحمل  2تحمل رقم التبديل 

 ربع السابق التي تم "تبديلها" من العينة(.والمشمولة ضمن ال 2رقم التبديل 

 

 مراحل تبديل العينات .2.11.7

ل الربع الرابع لعام  الربع األول لتصميم العينة الجديد، وبداية مراحل تصميم نظام  2021ُيمث 

التبديل،  إذ سيتم خالل هذا الربع إدخال عينات جديدة من المساكن لكافة مجموعات التبديل من 

، سيتم إزالة المساكن المشمولة في عينة الربع الرابع 2022في الربع األول لعام .  و4إلى  1

، واستبدالها بعينة جديدة للمساكن من مجموعة التبديل ذاتها، وذلك مع 2من مجموعة التبديل 

 اإلبقاء على المساكن المشمولة في العينة من مجموعات التبديل األخرى. 

 2021% من تداخل عينات الربع الرابع لعام 75تم تحقيق نسبة ، سي2022وفي الربع األول لعام 

% منها 25، ومع ذلك لن يتم إطالق العينة بالكامل؛ نظًرا لبقاء نسبة 2022والربع األول لعام 

% منها في العينة المستخدمة للمرة 75في العينة المستخدمة ألول مرة، وكذلك بقاء نسبة 

 الثانية. 
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، مع استبدال العينات من مجموعة 2022النمط خالل كل ربع من عام  وسيتم مواصلة اتبا  هذا

أربا ؛ وذلك  3.  ومن ثم، يتم النتهاء من اإلطالق "التدريجي" للعينة بالكامل بعد 1التبديل رقم 

% من العينة، التي ستتواجد بهذه النسبة ضمن 25عندما تشكل المساكن الجديدة نسبة الا

 لثانية، والثالثة والرابعة.العينة المستخدمة للمرة ا
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 ملخ  الخصائ  الرئيسية لعينة مسح القوى العاملة الُمعاد تصميمها .2.3.1

 

أدناه الخصائ  الرئيسية لعينة مسح القوى العاملة الُمعاد تصميمها مقارنًة  1-2يلخ  الجدول 

 بخصائ  التصميم القديم للعينة

 الُمعاد تصميمه ( الخصائ  الرئيسية لمسح القوى العاملة1-2الجدول )

خصائ  التصميم 

 الرئيسية
 بعد قبل

اآلثار المترتبة / 

 المبررات
 

الحد من التباينات على  • 350 55 التقسيم العميق •

المستويين الوطني 

 واإلقليمي

ع
اب
لر
 ا
ع
رب
ال
ل 
ال
خ
 ،
قة
ق
تح
م
ة 
ري
و
ف
ر 
ثا
آ

 

 13 40 الحد من الحتشاد •

المعاينة اإلضافية  •

 للمناطق األصغر حجًما

موثوقية البيانات  ضمان • 

اإلقليمية )اتخاذ إجراءات 

مماثلة لتلك المتخذة 

 في التصميم القديم(

اتخاذ الوحدة السكنية  •

كوحدة معاينة خالل 

المرحلة الثانية للمعاينة؛ 

بما يشمل جميع األسر 

المقيمة داخل المباني 

السكنية المأهولة التي 

 تمت مقابلتها

المرحلة األولى 

التعداد للمعاينة: مناطق 

 السكاني

المرحلة الثانية للمعاينة: 

 األسر 

الوحدة التي تمت 

 مقابلتها: األسر 

المرحلة األولى للمعاينة: 

وحدات المعاينة األولية 

)مناطق التعداد السكاني 

 الكاملة/المقسمة(

المرحلة الثانية للمعاينة: 

 الوحدات السكنية

الوحدة التي تمت مقابلتها: 

 األسر 

ت السكنية ُتعد الوحدا •

أكثر استقراًرا لتخاذها 

كوحدة معاينة، إلى 

جانب توفيرها لتغطية 

 أفضل

تصميم نظام تبديل  •

العينات بنسبة تداخل 

% بين 75تصل إلى 

 األربا  المتتالية

 %25تبديل بنسبة  ل يوجد تبديل

تعزيز كفاءة تقديرات  •

التغييرات بين كل ربعين 

 متتالين

تك
ال
ث 
حي
ن 
م
ة 
اء
ف
لك
 ا
ق
قي
تح

ل 
ال
خ
ف 

لي
ا ده
ع
 ب
ما
و
ل 
و
أل
 ا
ع
رب
ال

 

 )أسرة( 53,360 زيادة حجم العينة •
 )وحدة سكنية( 80,029

 )أسرة( 62,000نحو 

تم تمكين هذه الزيادة  •

بفضل المكاسب الناتجة 

عن تحقيق الكفاءة من 

حيث التكاليف نتيجًة 

لتبديل العينات؛ فضاًل 

عن الحد من التباينات 

)توفير بيانات أثر 

 موثوقية(  
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تنفيذ العمليات الميدانية  •

للمقابالت الشخصية 

بمساعدة الحاسوب 

بغر  تحديث حالت 

اإلشغال ومعلومات 

التواصل الخاصة 

بالمساكن المشمولة 

 في العينات

 نعم ل

زيادة مدى تغطية  •

الستطال  ومعدلت 

 اإلجابة على أسئلته 

 

عملية جمع البيانات  •

 المتواصلة 

جمع البيانات لمدة شهر 

 حد من الربع وا

جمع البيانات خالل كل 

 أسبو  من الربع

تحسين تمثيل العينات  •

ضمن البعد الزمني، 

والتقديرات الشهرية 

الرئيسية، فضاًل عن 

تحسين أداء األفراد 

المتفرغين المتخصصين 

بإجراء المقابالت، 

وتحسين التعديالت 

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

 القديم

 المنطقة

 حجم العينة 

العينات الُمعاد 

 تصميمها

 )الوحدات السكنية( 

 

 العينات القديمة

 )األسر(

 8,280 12,103 الريا 

 9,680                        13,531 مكة المكرمة

 3,680 6,838 المدينة المنورة

 2,640 5,373 قصيمال

 6,720 9,450 المنطقة الشرقية

 3,600 6,978 عسير

 2,920 4,537 تبو 

 2,600 3,649 حائل

 2,800 2,464 الحدود الشمالية

 2,840 5,377 جازان

 2,560 3,191 نجران

 2,400 3,482 الباحة

 2,640 3,100 الجوف
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 53,360 80,072 السعودية

 

 ة للمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوبالعمليات الميداني2.11.8 

، فقد تم إدخال برنامج العمليات الميدانية 2020نظًرا لستناد إطار العينات إلى قائمة المساكن لعام 

للمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب بغر  تحديث عينات المساكن المختارة لكل ربع، ويرد وصف 

 ي قسم جمع البيانات. للعمليات الميدانية للمقابالت الشخصية ف

 

 

 :المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم

وجمع البيانات، وقد تم فيها مرحلة التصااااال باألساااارة وهي المرحلة األخيرة من مراحل اإلعداد التي تساااابق 

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

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

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

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

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

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

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

وتعدُّ تجربة اختبار كفاءة أنظمة اإلدخال وعملية تناقل ومزامنة البيانات ومراجعتها والتي تتم من خالل النظام 

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

 :المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع

 ى العاملة جمع البيانات في مسح القو .4.1

 العمليات الميدانية للمقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب 4.1.1

 وحدات المعاينة في مسح القوى العاملة:

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

( هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في المساكن)ا داألولى مااااان تصميااااام عيناااااة المسح، بينما تع

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

 ناة األولية.كل وحادة معايناة ثانوياة جازًءا مان وحادات المعاي وتعدُّ 



 2021 - الرابعمنهجية إحصاءات سوق العمل للربع                                                           المنهجيات 

30 

ث حالته على أنه مشغول، أو شاغر، أو  يزور فريق العمل الميداني المعني كل مسكن أخذت عينات منه، ويحد 

قيد اإلنشاء، أو مهدوم، أو خارج نطاق مسح القوى العاملة. أما المساكن الواقعة خارج النطاق فهي تلك 

ومثال ذلك جميع  –لتي ل يشكل سكانها جميًعا جزًءا من السكان المستهدفين في مسح القوى العاملة ا

المقيمين من الدبلوماسيين األجانب أو أفراد أسرهم، أو تلك المستخدمة ألغرا  العمل فقط ول يقيم 

 فيها أي شخ . 

د من الزيارات للعثور على شخ  ما في غير أن التمييز بين المساكن المشغولة والشاغرة قد يتطلب العدي

 المنزل.

بالنسبة للمساكن المشغولة ألغرا  سكنية، فيقدم العمال الميدانيون للمقابالت الشخصية بمساعدة 

الكمبيوتر خطاًبا مسبًقا من رئيس الهيئة العامة لإلحصاء يوضح الغر  من مسح القوى العاملة وأهمية 

توضيحية ذات صلة. ويعبأ استبيان العمليات الميدانية للمقابالت  المشاركة فيه،  إلى جانب منشورات

الشخصية بمساعدة الحاسوب، بما يشمل هوية رب األسرة ورقم هاتفه، وتعبأ قائمة بأفراد األسرة، 

 ومعلومات عن أفضل وقت لالتصال.

 

ل الخا  بالمقابالت وترسل نتائج العمليات الميدانية إلى المقر الرئيسي يومًيا، لتزويد مركز التصا 

ثة للتواصل مع المساكن المشمولة في العينة إلجراء  الهاتفية باستخدام الحاسوب بأرقام الهواتف المحدَّ

 المقابالت المطلوبة.

 

تساهم العمليات الميدانية ذات الصلة في تحسين تغطية مسح القوى العاملة، وذلك بتحديد جميع 

انات اتصال محدثة.  ومن النتائج المتحققة من هذا اإلجراء إطار التعداد المساكن المشغولة أوًل، وبتوفير بي

الذين كان معدل الشغور فيه أعلى من المتوقع. ونجحت هذه العملية الميدانية في خفض  2020لعام 

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

 .   تصميمه

 

، 2021أدرجت جميع المساكن ألول مرة في العينة عند إجراء العمليات الميدانية. وفي الربع الرابع من عام 

ألًفا إلى المعنيين بالعمل  80عينة الجديدة، أرسلت جميع المساكن البالغ عددها بما أن كل العينة هي و

% من 25، التي تمثل العينة الجديدةكن ، يتم إدراج مسامن المسح ةوخالل الدورات الالحقالميداني.  
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إجمالي العينة، في العمليات الميدانية، إضافًة إلى حالت مثل المساكن التي انتقل فيها شاغلها، ويجب 

 الحصول على معلومات التصال الخاصة بالشاغلين الجدد.  

 

بيانات المعبأة، وترسل هذه أما المساكن التي تم العثور عليها خالل العمل الميداني، فيتم إرجا  الست

ألف أسرة  60الحالت لجمع البيانات بالمقابالت الهاتفية بمساعدة الحاسوب.  وبلغ عدد هذه المساكن نحو 

 .  2021في الربع الرابع من 

 

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

ومات الوطني حول أفراد األسرة، بناًء على هوية رب األسرة.  ويساعد هذا المعلومات من مركز المعل

اإلجراء في ضمان اكتمال قائمة أفراد األسرة، ويوفر بعض المعلومات الديموغرافية الخاصة بهم، بحيث ل 

يكون جمعها مباشرة من المدلي بالبيانات ضرورًيا، وبالتالي تقل مدة المقابلة والعبء على المدلي 

 البيانات.ب

 تعيين الباحثين  4.1.2

مسح القوى في بالتصال باألسر لجمع البيانات ، والذين يقومون تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين

 العاملة بناء على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل:

 المستوى التعليمي •

 الخبرة السابقة في مسح القوى العاملة •

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

 سنة 20أال يقل عمر المرشح عن  •

 اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح القوى العاملة •

 تدريب الباحثين 4.1.3

، والمو فين المتعاونين من الوكالت الحكومية األخرى( للتدريب هيئةخضع جميع المرشحين )مو في ال 

 التأهيل للعمل في جمع بيانات المسح من خالل برامج تدريب خا ، وفقًا لما يلي:و

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

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

 اإللكتروني للمسح. االستمارةبيق عملي على كيفية استيفاء إجراء تط •
  

 

كما تم تجربة أداء الباحثين أثناء التدريب وتقييم أدائهم والتحقق من مدى استيعابهم لالستبيان قبل البدء 

 بعملية التصال وجمع البيانات.
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 االتصال بالمدلي بالبيانات وجمع البيانات منهم 4.1.4

كز التصال الخا  بالمقابالت الهاتفية بمساعدة الحاسوب.  وعندما ينتهي الباحث يعمل الباحثون في مر 

.  التصالتمن إحدى الحالت، يتم تكليفه باألسرة التالية على قائمة النتظار الموجودة في نظام إدارة 

مكالمة، وإعطاء وعند التصال بإحدى األسر، يتبع الباحث بروتوكوًل يتضمن التعريف بالذات، وبيان سبب ال

نظرة عامة على المسح وأهدافه، والحصول على موافقة المدلي بالبيانات لمتابعة المقابلة.  وإذا لم يكن 

المدلي بالبيانات متاًحا لتعبئة الستبيان عند التصال به في البداية، يتم ترتيب موعد آخر أفضل لمعاودة 

 التصال به.

 مع عبر المقابالت الهاتفية بمساعدة الحاسوبعمليات التحرير في أثناء عملية الج 4.1.5

لضمان اتساق البيانات التي تم جمعها ودقتها ومنطقها. ووضعت الستمارة توضع قواعد التحرير في 

هذه القواعد بربط العالقة المنطقية بين اإلجابات وأسئلة ومتغيرات مختلفة لمساعدة الباحث في اكتشاف 

بيانات مع األسرة. فعلى سبيل المثال، إذا أبلغ شخ  بمستوى تعليمي أي خطأ بشكل مباشر عند تعبئة ال

ابتدائي لحًقا عن مهنة تتطلب تعليًما متقدًما، مثل جراح دماغ، سيؤدي ذلك إلى  هور رسالة خطأ، يجب 

حلها بين الباحث والمدلي بالبيانات قبل متابعة المقابلة. ويمكن أن يؤدي هذا التحرير إلى تحسين جودة 

 بيانات التي تم جمعها بشكل كبير عن طريق حل التناقضات مباشرة مع المدلي بالبيانات.  ال

 

 المراقبة واإلشراف  4.1.6

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

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

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

 .وللمهام الفنية واإلدارية، كما يتم التدريب على طرق التخاطب مع مقدمي البيانات وكيفية تقديم األسئلة بوقت قياسي
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ل المكالمات مع األسر، ويستمع المشرفون إلى عينة من المكالمات للتأكد من أن الباحثين يتبعون  ُتسجَّ

الردود المقدمة.  وتتم مراقبة عشرة في  بناًء على الستمارةاإلجراءات الصحيحة في طرح األسئلة وتعبئة 

المئة من األسر بهذه الطريقة، ويقدم المشرفون مالحظاتهم للباحثين لتحسين عملهم. أما في الحالت 

التي لم يتم فيها إجراء المقابلة بشكل صحيح، فتتم إعادة التصال باألسرة لتوضيح المشكالت المتعلقة 

 بالمقابلة األصلية.  

لى هذا اإلجراء، يتم إعداد عدد من التقارير التي توضح معدلت البيانات المفقودة أو الخاطئة باإلضافة إ

التي جمعها الباحثون، وتستخدم هذه التقارير في تدريب الباحثين. ويتم استبدال الباحثين الذين يعانون من 

 مشكالت مستمرة في األداء. 

 الثاني إلحصاءات سوق العمل(:  )المصدرالحصول على البيانات من السجالت اإلدارية  4.2.0

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

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

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

 ومعايير الجودة المتعارف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهة ُمصدرة البيانات.

 

 :المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب

مت أثناء اعتمدت علميات تبويب البيانات الخام لمسااح القوى العاملة على ُمدخالت التصاانيف والترميز التي ت

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

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

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

على مسااااااتوى المناطق اإلدارية، و التصاااااانيف النوعي والوصاااااافي كتحديد نو  الجنس، أو الحالة الجتماعية 

  للفرد، والتصنيف الكمي مثل فئات الدخل.
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ليل البيانات كما قام المختصااااااون في إدارة إحصاااااااءات القوى العاملة خالل هذه المرحلة بعملية معالجة وتح

 والتي ارتكزت على عدة إجراءات، وكما يلي:

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

 تلخي  البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رئيسة. •

 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. •

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

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

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

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

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

فات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة من بيانات المساااااح / كإخفاء اسااااام رئيس األسااااارة  رِّ الهيئة بإزالة ُمع 

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

 

 أوزان المسح:

 

لجة البيانات التي تم جمعها من األساار المسااتجيبة، تم إنشاااء أوزان المسااح إلنتاج جداول المؤشاارات بعد معا

 باتبا  خطوتان رئيسيتان في إنشاء أوزان الستطال  هما:

 تعديل عدم الستجابة •

 معايرة الوزن. •

 

تا الخطوتين من أجل تحسااااااين المنهجية بإجراء تغييرات على كل . أوًل: لقد تم دمج تم تعديل منهجية الترجيح 

مناطق العد ذات عدم اسااااااتجابة عالية مع مناطق عد أخرى في نفس الطبقة التي كان عدم السااااااتجابة بها 

ا نساااابًيا. وبالتالي أدى ذلك إلى تقليل تأثير عدم السااااتجابة العالية على التباين من خالل إدخال تحيز  منخفضااااً

ن تعديل عدم الستجابة على مستوى مناطق العد سيتم صغير. حيث تم استخدام القاعدة التي تن  على أ

 بالمائة.  50ألن عدم الستجابة الكلي يبلغ حوالي  3.0تطبيقه فقط إذا كان عامل التعديل أقل من 
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إلنشاااااااء األوزان  raking ratio، تم القيام بتنفيذ إجراء معايرة بطريقة  2021ثانيًا : في الربع الثالث من عام 

 تعريف ُبعدي المعايرة على النحو التالي:النهائية. تم 

 الجنسية Xالجنس  X: التصنيف المتقاطع للفئة العمرية 1البعد 

 Xالجنس  X( 25، وأكثر من 24-15، و15أقل من الفئات العمرية )  X: التصاااااانيف المتقاطع المنطقة 2البعد 

 الجنسية.

-55،  54-45،  44-35،  34-25،  24-15،  14-10،  9-5، 4-0، هنا  تسااااع فئات عمرية وهي  1بالنساااابة للبعد 

ا باساااااام األوزان النهائية( لألشااااااخا  الذين تم  65،  64 +{. ساااااايتم تعيين األوزان المعايرة )المعروفة أيضااااااً

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

ين في تقديرات المسااااااح، وذلك بإزاحة أي خطأ في أخذ العينات في تقديرات وتقلل خطوة المعايرة من التبا

 العينة اإلجمالية.  فتتوافق تقديرات العينة اإلجمالية مع الضوابط الخارجية ذات الصلة.

وتجدر اإلشااااااارة إلى أن الفترا  األساااااااسااااااي في تقدير التباين هو أن تقديرات العينة الخارجية خالية من 

األمر ليس كذلك في الواقع،  فمن المعروف في المملكة أن التقديرات السكانية تمثل مشكلة األخطاء. لكن 

في هذه المرحلة الزمنية،  ويرجع لذلك لسااببين:  يرتبط األول بفترة التقدير،  أما الفترة األساااسااية للتقديرات 

رات السااكانية المسااتخدمة .  وتشااتمل التقدي2010السااكانية فهي التعداد السااكاني السااابق، أي تعداد عام 

حالًيا على "توقع" تقديرات التعداد لثنتي عشااارة سااانة قادمة.  ويرتبط العامل الثاني بمنهجية التقدير. يقوم 

قساااام السااااكان في الهيئة العامة لإلحصاااااء بالبحث في تطوير منهجيات تقدير محساااانة مع زيادة اسااااتخدام 

 البيانات اإلدارية.

متاحة، وساااتكون تقديرات  2022شاااكالت في المساااتقبل عندما تصااابح نتائج تعداد وينتظرنا الحد من هذه الم

 السكان المحسنة متاحة لالستخدام في خطوة المعايرة النهائية.

 

 تقدير األخطاء في أخذ العينات  5.2

يات هذه باستخدام منهج العينات، وتحتسبوبعد الترجيح، تبدأ الخطوة التالية لوضع تقديرات لألخطاء في أخذ 

   SASالتكرار. وتوجد إجراءات لتطبيق هذه المنهجيات في برمجيات إحصائية، مثل: 

عام  لث من  ثا ثاني وال قة  2021اسااااااتخدمت في الربعين ال عدد التكرارات  Jackknifeطري كان  للتكرار، حيث 

تقديم التصاااااميم مسااااااوًيا لعدد وحدات العينة األولية مطروًحا منه واحد.  وفي الربع الرابع العام نفساااااه، وب

صااااااعبة من الناحية  Jackknifeالجديد، كان هنا  عدد أكبر بكثير من وحدات العينة األولية، ما يجعل طريقة 

الحسااااااابية. ومن ثم، اعتمدت طريقة "التكرار المتوازن" حيث يكون عدد التكرارات المطلوبة هو عدد الطبقات 

 مكررات. 349ناق  واحد؛ أي 

شاارات، بما في ذلك معامالت التباين وتأثيرات التصااميم وفواصاال الثقة لمؤشاارات ويتم إنتاج عدد من المؤ

المسااح الرئيسااية.  وفي هذا المنعطف، تراقب هذه المؤشاارات داخلًيا بواسااطة الهيئة العامة لإلحصاااء. ومن 
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ر بعد فترة مخصاااصاااة للمراقبة  المقرر أن تؤدي الخطط إلى وضاااع تقارير تلخ  مقاييس جودة المساااح المطو 

 الداخلية وتحليلها.

 

 :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

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

 وبرمجية تم تصميمها ألغرا  المراجعة والتدقيق. 

 ثانًيا: التعامل مع البيانات السرية:

ه فإنَّ الهيئة ملتزمٌة بالساااااارية 1397-12-07( وتاريخ23تنفيًذا لما ن َّ عليه المرسااااااوم الملكي الكريم رقم )

التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إل في األغرا  اإلحصائية فقط؛ لذلك تم حفظ البيانات 

 بشكل محمي في خوادم البيانات بالهيئة.

 

 

 :المرحلة السابعة: مرحلة النشر

 لنشر: أوًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة ل

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

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

مَّ تمَّ إعدادها جداول النشاااار والرسااااوم البيانية للبيانات والمؤشاااارات، والبيانات  الوصاااافية والمنهجية، ومن ث 

 باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 ا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: ثانيً 

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

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

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

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

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

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

 لعمالء والمهتمين بسوق العمل، وكذلك يتم إدراجها في المكتبة اإلحصائية على الموقع.ا

 

 ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:

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

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

النشااارة ونتائجها عبر مختلف القنوات التصاااالية ليتواصااال عمال ها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ اساااتقبال 

 الطلبات والستفسارات عن طريق:  

  www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة  •

 info@stats.gov.saرسمي للهيئة البريد اإللكتروني ال •

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

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

 الخطابات الرسمية. •

 (.920020081) :على رقم ، بالتصالالهاتف اإلحصائي •

 

 :نة: مرحلة التقييمالمرحلة الثام

بعد إصااادار النشااارة ووصاااولها لكافة عمالء الهيئة تتم العودة إليهم مرة أخرى في هذه المرحلة، ومن خاللها 

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

ة قد تشاااااامل: المنهجيات والعمليات واألنظمة، ومهارة عالية، علما بأنَّ التحسااااااينات المسااااااتقبلية المقترح

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

 الهيئة عن طريق عدد من الخطوات: 

 : جمع مدخالت التقييم القابلة للقيام: أوًل 

ات من مصاااااااادرها في مختلف المراحل، ومن ذلك ما تمَّ جمُعه يتم جمع وتوثيق أهم التعليقات والمالحظ

ُمها جامعو البيانات ومشاااااارفوهم ، كما أن  وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، مثل: التعليقات والمالحظات التي يقدِّ

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

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

( الصاااادر من صاااندوق النقد الدولي SDDSتطبق الهيئة العامة لإلحصااااء المعيار الخا  لنشااار البيانات )و

وبتأخر زمني ل  ،ية بنشااار بيانات العمالة والبطالة واألجور بدورية ربع سااانويةوالذي يلزم األجهزة اإلحصاااائ

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

 مصدرية مختلفة، يجوز نشرها بدورية وحداثة مختلفين.
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ة من مستخدمي البيانات بعد نشرها، باإلضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل اإلعالم أو  م  والمالحظات المقدَّ

 مالحظات العمالء التي تصل للهيئة عن طريق قنواتها الرئيسة.

 ثانًيا: إجراُء التقييم:

ت، ومقارنُة نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مسبًقا، وبناًء على ذلك  يتم تحليل مدخالت التقييم التي ُجِمع 

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

خالل هذه الخطوة قياُم أداء استخدام العمالء لنتائج إحصاءات سوق العمل،  من منظومة سوق العمل، وتمُّ 

ومدى رضاااااهم عنها، وبناًء على هذه اإلجراءات يتمُّ التفاق على التوصاااايات المقترحة للحصااااوِل على بيانات 

 ذات جودة عالية في النتائج القادمة إلحصاءات سوق العمل.

 :المرحلة التاسعة: مرحلة اإلدارة

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

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

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

 اإلدارات المختلفة في كل مرحلة، ورفع التقارير لضمان تطبيق التزامات الهيئة 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  ....... لقسم "ز" ا 
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 ،،، والله ولي التوفيق والسداد


