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مقدمة:
عمل موحدة تنسااجم مع يبيعة كل
تقوم الهيئة العامة لإلحصااا بتنفيذ كافة أعمالها اإلحصاااةية وفم منهجية
ٍ
منتج إحصاااااةتع وتعتمد بذل

على دليل إجرا ات األعمال اإلحصاااااةية المتوافم مع إجرا ات العمل المعتمدة

ضافة إلى مرحلة تا سعة تتمثل
ً
لدى المنظمات الدوليةع حيث يمر المنتج اإلح صاةت بثمانت مراحل أ سا سية إ
فت مرحلة "اإلدارة" الشاملة كما هو موضح فت الرسم التوضيحت التالت وما يلحقه من شروحات:

النطاق

التصميم

التنظيم

الجمع

التقييم

النشر

المراجعة

التبويب

اإلدارة
وتُ عد المراحل الثالث األولى( :النطاقع والتصااااميمع والتنظيمر مراحل تشاااااركية بين الهيئة العامة لإلحصااااا
وعمالةها مسااتمدمت البيانات من الايانات التنموية الممتلفةع بينما تعد المرحلة الرابعة (جمع البياناتر مرحلة
المنشآت؛ وذل
تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع اإلحصاةت سوا ً األسر أو ُ

لستيفا البيانات والمعلوماتع

فيما تعد المراحل المتبقية مراحل إحصاااةية تقوم بها الهيئةع ويتم فيها (التبويبع والمراجعةع والنشاارر ثم بعد
ذل

وبالتشااااااار

مع العمال مرة أخرى تتم المرحلة الثامنة (التقييمرع أما مرحلة (اإلدارةر فهت مرحلة إدارية

وتنظيمية تدخل فت كافة المراحلع وقد تم تطبيم هذه المراحل فت إحصا ات سوق العمل كما يلت:
 .1المرحلة األولى :مرحلة النطاق:
هت محطة النطالق إلنتاج (إحصااااااا ات سااااااوق العملر كما تُ عد أولى المراحل التشاااااااركية بين الهيئة العامة
لإلحصا ومنظومة سوق العمل الماونة من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعيةع والمؤسسة العامة
للتأمينات الجتماعيةعر باإلضااااااافة إلى مركل المعلومات الوينت والقطاص الماا واألكاديمتع وقد تم فت
هذه المرحلة عقد ورش عمل واجتماعات بين الهيئة وبين هذه الجهات للوصول إلى فهم احتياجاتهم والتعرف
على متطلباتهم بوصفهم مقدمت أو مستمدمت بيانات فت نفس الوقت.
وتم أخذ آرا تل

الجهات بعين العتبار لضااااماق تحقيم جميع أهداف إحصااااا ات سااااوق العملع والتت تتلم

فيما يلت:
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 .1دعم متمذي القرارع وراسااامت الساااياسااااتع والباحثين والمهتمين بُحصاااا ات ُمحدثة وذات شااامولية
تتعلم بسوق العمل فت المملاة العربية السعودية.
 .2تماين القطاعين :الحاومتع والماا من دراسة متغيرات سوق العمل لالستفادة منها.
 .3دعم القطاعات األكاديمية بمتطلبات الدراسات واألبحاث الجتماعية والقتصادية.
 .4توفير إحصا ات ُمحدثة عن:
•

معدل البطالة حسب عدد من المتغيرات.

•

المتعطلين وقوة العمل حسب عدد من المتغيرات.

•

المشتغلين حسب عدد من المتغيرات.

•

معدلت المشاركة فت القوى العاملة واإلعالة القتصادية والتشغيل.

•

متوسط األجور ومتوسط ساعات العمل للمشتغلين.

•

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

كما تم فت هذه المرحلة التأكد من أق اإلحصاااا ات التت ساااتنشااار تسااااهم فت تلبية متطلبات ر ية المملاة
ااااافة إلى تغطيتها لمتطلبات إقليمية مثل متطلبات المركل اإلحصااااااةت المليجتع ومتطلبات دولية
ً
2030ع إضا
تتمثل فت منظمة العمل الدولية ).(ILO

 .2المرحلة الثانية :مرحلة التصميم:
ً
متاامال؛ فمن خالل هذه المرحلة يتم تحديد المجتمع
منتجا
وهت مرحلة تصاااميم العمل اإلحصااااةت بوصااافه
ً
اإلحصااااةتع وتصاااميم اإليار اإلحصااااةت وعينة المساااحع وتصاااميم اساااتمارته وتحديد أسااالوب وأدوات جمع
البياناتع وتحديد وحدات المعاينةع وفت كافة هذه اإلجرا ات يتم إشااااارا

العمال والساااااتفادة من مرةياتهم

لتلبية كافة المتطلبات وضماق وجودها ضمن المنتج اإلحصاةت.
وأهم ممرجات هذه المرحلة ما يلت:
 .2.1المجتمع اإلحصاةت:
تألف المجتمع اإلحصااااااةت المساااااتهدف فت إحصاااااا ات ساااااوق العمل من جميع األفراد (ساااااعوديوق وغير
يموق بصورة اعتيادية فت المملاة العربية السعودية.
سعوديينر الذين ِ
يق ُ
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 .2.2مصادر اإلحصا ات:
تعتمد إحصاااا ات ساااوق العمل فت بياناتها على مصااادرين رةيساااين وهو ما يجعلها تُ قدم صاااورة شااااملة عن
سااوق العمل فت المملاة العربية السااعوديةع حيث تتضاامن إحصااا ات من المسااح الهاتفت األسااري (مسااح
القوى العاملةر والذي تُ ج ِريه الهيئة العامة لإلحصاااا كل ربع سااانة ميالديةع ومن بيانات الساااجالت اإلدارية عن
سااااوق العمل فت الجهات الحاومية ذات العالقة والتت تقوم بتلويد الهيئة بها كل ربع ساااانة ميالديةع لتقوم
الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها مع مؤشرات المسح الهاتفت فت نشرة إحصا ات سوق العمل.
 .2.2.1المصدر األول إلحصا ات سوق العمل :مسح القوى العاملة:
هو مسااااح ُأسااااري تُ ج ِريه الهيئة العامة لإلحصااااا يندرج تحت تصاااانيف (اإلحصااااا ات الجتماعيةر يتم فيه جمع
المعلومات من خالل إجرا اتصااااالت هاتفية باألساااار السااااعودية والغير سااااعودية لعينة ممثلة لسااااااق كافة
المنايم اإلدارية فت المملاة العربية السعودية من األ سرع واستيفا استمارة إلاترونية تحتوي على عدد من
األسئلةع ومن خالله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلم بقوة العمل للسااق فت سن العمل للفئة العمرية
(15سااااانة فأكثرر المساااااتقرين فت المملاة العربية الساااااعوديةع وتقدير الساااااااق (داخل قوة العمل وخارجهار
وكذل

حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة فت القوى العاملة وغيرها.

 .2.2.2المصدر الثانت إلحصا ات سوق العمل :السجالت اإلدارية:
المساااجلة والمحدثة لدى الجهات الحاومية ذات العالقة بساااوق العمل والناتجة من
هت البيانات والمعلومات ُ
ااااااامتبع فت هذه الجهاتع حيث يقوم كل من :وزارة
خالل علميات التساااجيل والتوثيم الرسااامت اإللاترونت الاا ُ
الموارد البشاااارية والتنمية الجتماعيةع والمؤسااااسااااة العامة للتأمينات الجتماعيةع ومركل المعلومات الوينت
بتلويد الهيئة بالبيانات المسااااااجلة لديها عن يريم الربط اإللاترونت بشااااااال دوري باعتبار أق هذه الجهات تعد
رةيسا لبيانات المشتغلين فت القطاعين الحاومت والماا.
مصدرا
ً
ً
ويوضح الجدول التالت نوص البيانات التت تقدمها كل جهة من مصادر إحصا ات سوق العمل:

مصدر البيانات

البيانات والمؤشرات

الجهة

ا لمسااااااح ا لهاااا ت فت الهيئة العامة لإلحصا

تقاااديرات قوة العمااال والمتعطلين ومؤشاااااارات

األسري

القوى العاملة.

السجالت اإلدارية

وزارة الموارد البشااااااريااة والتنميااة المشتغلوق فت القطاص الحاومتع باإلضافة إلى
تأشيرات القطاص الماا.

الجتماعية
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المؤسااااااساااااااة العاا مة للتاأميناات المشااتركوق على رأس العمل الماضااعوق ألنظمة
ولواةح ال تأمي نات الجت ماع ية فت الق طاص ال ماا

الجتماعية

والحاومت.
التااأشاااااايرات للقطاااص الحاومت واألفرادع وأعااداد

مركل المعلومات الوينت

العمالة المنللية.
 .2.3المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بُحصا ات سوق العمل:
 .2.3.1المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بمسح القوى العاملة (المصدر األول :إلحصا ات سوق العملر:
 .2.3.1.1اإليار اإلحصاةت للمسح:
هو الدليل الشامل لوحدات المجتمع اإلحصاةت المبنت على تحديث ايار منايم العد فت .2020
 .2.3.1.2عينة المسح:
هت العينة الممتارة من اإليار اإلحصاااةت إلجرا مسااح القوى العاملة عليهاع وتضاام هذه العينة مجموص أفراد
مسان واحدع بمن فيهم العمالة المنللية ومن فت حامهم.
األسر المعيشية الممتارة الذين يعيشوق فت
ٍ
 .2.3.1.3األسرة المعيشية:
هت فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ل تربطهم صالة قرابةع ويشاتركوق فت المأكل والمساان الذي يقيموق
ويدخل ضمن أفراد األسرة ما يلت:
ُ
فيه وقت المسحع
 .1األفراد السااااااعوديوق الذين يقيموق إقامة مع تادة مع األساااااارةع وتغي ُبوا عن ها أث نا عمل ية المساااااح
لوجودهم داخل أو خارج المملاة ب صفة مؤقتةع مثل :رجال األعمالع والم سافرين للعالج أو لل سياحةع
والطالب الدارسين فت المارج.
 .2األفراد الذين يقيموق مع األسرة بصفة معتادةع وتغيبوا عنها أثنا المسح لوجودهم فت فترات عمل
مساةيةع مثل :األيبا والممرضين والصيادين والعاملين فت المطارات والحراس  ...إلخ.
 .3العامل المنللتع والعاملة المنلليةع والساةم ومن فت حامهم الذين يقيموق مع األسرة.
 .2.3.1.4رةيس األسرة:
هو الشم

رةيسا لها من بين أفرادها المقيمين معهاع وعادة ما ياوق هو المسؤول عن
الذي تتمذه األسرة
ً

اتماذ القرارات فت الشاؤوق األساااااااااريةع ول يقاااااااال عمره عن (15ر سانةع وإذا كانت األسارة ماونة من أيفال
رةيسا لألسرةع ول ُي سجل ضمن
قريب لهم ل يقيم معهمع فال ُيعد هذا القريب
ووالدتهمع ويرعى شؤونهم
ً
ٌ
أفرادها؛ ألنه مسجل ضمن أسرة أخرىع وتاوق األم فت هذه الحال هت رةيس األسرة.
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 .2.3.1.5المهنة الرةيسة:
هت نوص العمل الرةيس الذي يلاوله المشتغل فت فترة اإلسناد اللمنت.
 .2.3.1.6النشاط القتصادي:
المنشااااأة من
المنشااااأة من أعمال أو خدمات تحقم لها
عاةداع وأحيانً ا ل تجنت ُ
ً
هو جميع ما تمارسااااه أو تقدمه ُ
مادياع كما هت الحال فت الجمعيات الميرية التت تعتمد على التبرعاات.
مردودا
أعمالها
ًّ
ً
 .2.3.1.7السااق (خارج قوة العملر:
يبلغوق من العمر (15سااانة فأكثررع وغير المصااانفين ضااامن القوى
ُ
هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين
العاااملااة على أنهم (غير مشااااااتغلين أو متعطلينرع وذلا

لاونهم ل يعملوق أو ل يبحثوق عن عماالع أو غير

قادرين على العملع أو غير مساااتعدين لاللتحاق به خالل فترة اإلساااناد اللمنت للمساااحع مثل :الطالبع وربات
البيوتع والمتقاااعاادين الااذين ل يعملوقع واألفراد غير القااادرين على العماالع واألفراد الااذين ل يرغبوق فت
العمل ول يبحثوق عنه ألية أسباب أخرى.
 .2.3.1.8السااق (قوة العملر:
يبلغوق من العمر (15ساااااا نةفأكثررع والم تاحوق للع مل فت إن تاج
ُ
هم جميع األفراد من الذكور واإل ناث الذين
السالع والمدمات القتصاادية أثنا فترة اإلساناد اللمنتع ساوا كانوا يعملوق بالفعل (مشاتغلوقرع أو يبحثوق
عن عمل (متعطلوقر.
 .2.3.1.9المتعطلوق:
يبلغوق من العمر (15سااااانة فأكثرر الذين كانوا خالل فترة اإلساااااناد
ُ
هم جميع األفراد من الذكور واإلناث الذين
اللمنت:
 .1بدوق عمل خالل السبعة أيام السابقة لالتصال باألسرة.
 .2يبحثوق عن عمل بجدية خالل األ سابيع األربعة ال سابقة لالت صال باأل سرة (أي قاموا على األقل باتماذ
أ سلوب واحد للبحث عن عملر وي شمل ذل

الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خالل األ سابيع األربعة

السابقة لالتصال باألسرة بسبب انتظار الحصول على عملع أو تأسيس عمل خاا بهم خالل الفترة
القادمةع حيث سبم لهم البحث عن عمل قبل فترة اإلسناد.
 .3قادرين على العمل ومساااااتعدين لاللتحاق به فت حال توفره (أي متاحوق للعملر خالل السااااابعة أيام
السابقة لالتصال باألسرة أو األسبوعين التاليين.
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 .2.3.1.10المتعطلوق الذين سبم لهم التدريب:
هم جميع األفراد المتعطلوق من الذكور واإلناث ( 15ساااانة فأكثرر الذين حصاااالوا على دورة تدريبية خالل فترة
شهرا السابقة لشهر المسحر.
اإلسناد اللمنت (أي خالل الثنت عشر
ً
 .2.3.1.11المتعطلوق الذين سبم لهم العمل:
هم األفراد المتعطلوق من الذكور واإلناث ( 15ساانة فأكثرر الذين كانوا يعملوق فت السااابمع وتركوا أعمالهم
ألي سبب من األسبابع وكانوا خالل فترة اإلسناد :بدوق عمل ويبحثوق بجدية عن عملع ومستعدين لاللتحاق
بعمل فت حال توفره.
 .2.3.1.12نوص القطاص:
يقصد بنوص القطاص الجهة التت يعمل فيها الفرد المشتغلع وتنقسم القطاعات إلى:
 .1القطاص الحاومت:
ويشاااااامل جميع األجهلة الحاومية؛ كالوزارات والهيئاتع والمؤسااااااسااااااات الحاوميةع والبلدياتع والمدارس
والجامعات والمعاهدع والم ست شفيات الحاوميةع والقطاعات الع ساريةع والبنو
الجتماعيةع والبن

الحاومية مثل (بن

التنمية

سلعا أو خدماتع وياوق رأس مالها ملاًا
اللراعتر وصناديم التنميةع والمنشآت التت تنتج
ً

للدولةع وتحت إشرافهاع مثل( :المطوط الجوية السعوديةع والمؤسسة العامة لمطوط السا

الحديديةر.

 .2قطاص المنشآت الماصة:
سلعا أو خدماتع ولها موقع ثابت وكياق قانونتع وتعود ملايتُ ها إلى شم
ويشمل المنشآت التت تُ نتج
ً

أو

مجموعة أ شمااع مثل( :ال شركات الما صةع والمحالت التجاريةع والمدارس الما صةع والم ست شفيات الما صةع
والبنو

التجاريةر.

 .3العاملوق لحسابهم:
هم األفراد الذين يقدموق السلع أو المدمات بصفة شمصية أو بالتعاوق مع مجموعة أشماا خارج المنشآتع
المتجولينع ومقدمت خدمات التوصيل الذين يعملوق
وليس لهم موقع ثابت له صفة الستقرارع مثل :الباعة
ّ
لحسابهم وليس لدى شركة خاصة.
 .4القطاص العاةلت:
ويشمل األسر المنتجة للسلع أو المدمات فت المنازلع وذل
 .5قطاص المنظمات غير الربحية:
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االعا أو خدمات للمجتمع دوق مقابلع أو بساااعر رمليع ول
هت الجمعيات والهيئات غير الحاومية التت تقدم سا ً
تهدف إلى الربح مثل الجمعيات الميرية والهيئات المهنية.
 .6قطاص العمالة المنللية:
ويشاااااامل األفراد الذين يقدموق خدمات لألساااااارة مقابل أجر ويقيموق معهاع كالعاملة المنللية والساااااااةمع
والبستانتع وحارس المنلل الذي يقيم مع األسرة.
 .7قطاص المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.
 .8القطاعات األخرى غير المصنفة.

 .2.3.1.13تعريف المؤشرات:
المؤشر
معدل البطالة

تعريفه
هو مؤشااار يقيس مشااااركة الساااااق فت سااان العمل ( 15سااانة فأكثرر فت القوة
العاملة كمتعطلينع وهو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل.

معدل المشاركة فت

هو مؤشااار يقيس مشااااركة الساااااق فت سااان العمل ( 15سااانة فأكثرر فت القوة

القوى العاملة

العاملة كمشتغلين أو متعطلينع وهو عبارة عن نسبة قوة العمل إلى السااق 15
سنة فأكثر.

معدل التشغيل

هو مؤشااار يقيس مشااااركة الساااااق فت سااان العمل ( 15سااانة فأكثرر فت القوة
العاملة كمشتغلينع وهو عبارة عن نسبة المشتغلين إلى قوة العمل.

متوسط ساعات

هو مؤشاااار يقيس متوسااااط ساااااعات العمل العتيادية األساااابوعية للمشااااتغلين

العمل األسبوعية

( 15سنة فأكثررع وهو عبارة عن مجموص ساعات العمل إلى إجمالت المشتغلين.

متوسط األجر

هو مؤ شر يقيس متو سط األجر ال شهري للم شتغلين مقابل أجر ( 15سنة فأكثررع

الشهري للمشتغلين

وهو عبارة عن مجموص األجر الشهري إلى إجمالت المشتغلين مقابل أجر.

بأجر

وقد اعتمدت الهيئة فت احتساااب مؤشاارات سااوق العمل على المعادلت المعتمدة ضاامن المعايير الدولية
لألمم المتحدة والمتوافقة مع معايير منظمة العمل الدوليةع ويتم احتساااااااب المؤشاااااارات وفم المعادلت
التالية:
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معادلة الحتساب

المؤشر
قوة العمل

= (عدد المشتغلين  +عدد المتعطلينر

معدل البطالة

= (عدد المتعطلين ÷ إجمالت قوة العملر 100 X

معدل البطالة للذكور

= (عدد المتعطلين الذكور ÷ إجمالت قوة العمل الذكورر 100 X

معدل البطالة لإلناث

= (عدد المتعطلين اإلناث ÷ إجمالت قوة العمل اإلناثر 100 X

معدل التشغيل

= (عدد المشتغلين ÷ إجمالت قوة العملر 100 X

معدل التشغيل للذكور

= (عدد المشتغلين الذكور ÷ إجمالت قوة العمل الذكورر 100 X

معدل التشغيل لإلناث

= (عدد المشتغلين اإلناث ÷ إجمالت قوة العمل اإلناثر 100 X

مااااااعاااااادل اإلعااااااالااااااة

= الساااااق فت سااان اإلعالة (الساااااق أقل من  15سااانة  +أكثر من 65سااانة ول يعملوقر ÷

القتصادية

إجمالت السااق فت الفئة العمرية (من 15إلى 64ر 100 X

م عدل المشااااااار كة فت

= (إجمالت قوة العمل ÷ إجمالت عدد السااق فت سن العمل ( 15سنة فأكثررر × 100

القوى العاملة
م عدل المشااااااار كة فت

= (إجمالت قوة عمل الذكور ÷ إجمالت عدد السااق الذكور فت سن العمل ( 15سنة فأكثررر

القوى العاملة للذكور

100 X

م عدل المشااااااار كة فت

= (إجمالت قوة عمل اإلناث ÷ إجمالت عدد السااق اإلناث فت سن العمل ( 15سنة فأكثررر

القوى العاملة لإلناث

100 X

حسب المعايير الدولية التت تلتلم بها المملاة العربية السعوديةع والمطبقة لدى دول مجموعة العشرين:
•

يتم حسااااب مؤشااارات معدل المشااااركة فت القوى العاملةع ومعدل التشاااغيلع ومعدل البطالةع
ومتوسااط ساااعات العمل األساابوعيةع ومتوسااط األجر الشااهري من بيانات المشااتغلين من واقع
تقديرات (مسح القوى العاملةر وهو مسح هاتفت تُ ج ِريه الهيئة العامة لإلحصا من خالل التصال
باألسر واستيفا الستمارة الماصة بالمسح.

•

بياا نات المشااااااتغلين من السااااااجالت اإلدار ية لهاا عدة مدلولت لسااااااوق العمالع ولان ل يتم

العاملة.
القوى
اااادرفت
المشاركة
التشغيل أو
البطالة أو
معدلت
لقياس
إحصاةيا
استمدامها
المرتبطة ًّ
ات ساااااوق
إلحصاااااا
الثانت
الحاومية (المصا
األجهلة
اإلدارية لدى
ااااجالت
بالسا
 .2.3.2المفاهيم
العملر :اللتلام بهذه المعايير يسهل عملية المقارنات الدولية بين الدول فت مؤشرات سوق العمل.
•
 .2.3.2.1المشتغلوق (حسب السجالت اإلداريةر:
هم جميع األفراد العاملين الذين ي شغلوق وظاةف وفم األنظمة ولواةح معتمدة من الجهات المنظمة ل سوق
العمل والمسجلين فت السجالت اإلداريةع ويمان تصنيف المشتغلين فت السجالت اإلدارية وفم ا ألنظمة
واللواةح التت يمضعوق لها كالتالت:
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المشااااتغلوق حسااااب أنظمة ولواةح المدمة المدنية من السااااعوديين الذين يعملوق فت كافة األجهلة
والمصالح الحاومية والمؤسسات العامة الذين يشغلوق وظاةف ُمعتمدة فت الميلانية العامة للدولة
ً
وإناثارع وكذل
(ذكورا
والماضااعين لنظام التقاعد المدنت من موظفين ومسااتمدمين
ً

غير السااعوديين

وفقا لالةحة توظيف غير السعوديين.
ً
ممن يتم التعاقد معهم على هذه الوظاةف
•

المشتركوق على رأس العمل الماضعوق ألنظمة ولواةح التأمينات الجتماعية ونظام العمل والعمالع
ويشمل ذل

•

السعوديين وغير السعوديين.

العمالة المنللية :وهم العاملوق غير الساااعوديين من الجنساااين الذين يعملوق فت المنازلع ويشااامل
الماادمع وعمااال التنظيفع والطباااخينع ومقاادمت الطعااامع والسااااااااةقينع والحراسع والممرضااااااينع
والمدرسين المصوصيين فت المنازل.

بيانات المشتغلين فت إحصا ات سوق العمل والمستقاة من السجالت اإلدارية ل تشمل الفئات التالية:
 .1العاملين فت القطاعات األمنية والعسارية.
 .2العاملين غير المسجلين فت سجالت التأمينات الجتماعية والمدمة المدنية ويشمل ذل :
•

السااعوديين العاملين خارج المنشااآت الذين يعملوق لحسااابهم ول يمضااعوق ألنظمة العملع
وغير مسااااااجلين فت التأمينات الجتماعيةع مثل المشااااااتغلين فت خد مات التوصاااااايل عبر
التطبيقات اإللاترونية على سبيل المثال.

•

أصااااحاب العمل السااااعوديين الذين يعملوق فت المنشااااآت وغير المسااااجلين فت التأمينات

الجتماعية.
 .2.4التصنيفات اإلحصاةية المستمدمة:
• الموظفين غير الساااعوديين الذين يعملوق فت البعثات الدولية أو الساااياساااية أو العساااارية
وفقا للتشااابهع ويشااال
ً
ُيعرف التصاانيف بأنّ ه مجموعة مرتبة من فئات ذات صاالة مسااتمدمة لتجميع البيانات
األجنبية.
التصااانيف األسااااس لجمع البيانات ونشااارها فت ممتلف المجالت اإلحصااااةية مثل( :النشااااط القتصااااديع
 .3الموظفين غير الساااااعوديين الذين يأتُ وق إلى المملاة ألعمال ل يساااااتغرق إنجازها أكثر من ثالثة
والمنتجاتع والنفقاتع والمهن أو الصحةع  ...إلخر إذ يسمح تصنيف البيانات والمعلومات بوضعها فت فئات
ُ
أشهر فت المعتاد.
وفقا لمصاةصها
ً
ومنهجيا
دقيقا
ً
ترتيبا
ذات معنى من أجل إنتاج إحصا ات مفيدةع حيث إق جمع البيانات يتطلب
ًّ
ً
المشااتركة لات تاوق اإلحصااا ات موثوقة وقابلة للمقارنةع وتمضااع إحصااا ات سااوق العمل للمعاير الدولية
فت جمع بياناتها وتصنيفهاع حيث تعتمد إحصا ات سوق العمل على التصانيف واألدلة التالية:
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 .2.4.1التصنيف الوينت لألنشطة القتصادية:
هو ت صنيف إح صاةت ُمعت ِمد على الت صنيف ال صناعت الدولت الموحد لجميع األن شطة القت صاديةع حيث إق
التصاااانيف الصااااناعت الدولت الموحد لألنشااااطة القتصااااادية هو التصاااانيف المرجعت لألنشااااطة اإلنتاجيةع
والغرض من اسااتمدام هذا التصاانيف فت مسااح القوى العاملة هو تحديد النشاااط القتصااادي الرةيس الذي
تلاوله المنشااأة التت يعمل بها أي فرد من األساارةع كما يعرف النشاااط القتصااادي بأنه (جميع ما تمارسااه أو
ماديا
مردودا
مادياع وأحيانا ل تجنت المن شأة من أعمالها
عاةدا
تقدمه المن شأة من أعمالع أو خدمات تحقم لها
ًّ
ً
ًّ
ً
كما هت الحال فت الجمعيات الميرية التت تعتمد على التبرعاتر.
 .2.4.2التصنيف السعودي للمهن:
نظاما لتصاانيف وتجميع المعلومات
هو تصاانيف إحصاااةت ُمعت ِمد على التصاانيف الدولت (ISCOر الذي يوفر
ً
المهنية التت يتم الحصاااول عليها عن يريم التعدادات والمساااوا اإلحصااااةيةع وكذل

من الساااجالت اإلداريةع

والغرض من استمدام هذا التصنيف فت مسح القوى العاملة هو تصنيف المشتغلين حسب مهنهم.
 .2.4.3التصنيف السعودي للتمصصات والمستويات التعليمية:
هو تصاااانيف إحصاااااةت ُمعت ِمد على التصاااانيف الدولت الموحد للتعليم (ISCEDرع وهو التصاااانيف المرجعت
لتنظيم البرامج التعليمية والمؤهالت ذات الصااالة حساااب مساااتويات التعليم ومجالتهع كما أنه شاااامل لجميع
البرامج التعليمية ومسااااااتويات ويرق التعليمع كما أنه يغطت جميع المراحل التعليمية بد ً ا من مرحلة رياض
األيفال وحتى مستويات الدراسات العلياع والغرض من استمدام هذا التصنيف فت مسح القوى العاملة هو
تصنيف األفراد ( 15سنة فأكثرر حسب تمصصاتهم ومستوياتهم التعليمية.
 .2.4.4الدليل الوينت للدول والجنسيات:
شاااااامل للدول والمقايعات التابعة لهاع ويعتمد التصااااانيف على المعيار
ٌ
تصااااانيف دولت معياري موحدع
هو
ٌ
الدولت ISO 3166) Country codesرع ويقوم هذا التصاااااانيف بُعطا رموز للدول والمقايعات التابعة لهاع
حيث إق اساااتمدام تل

الرموز واألرقام ً
بدل من اساااتمدام اسااام الدولة مفيد لألغراض اإلحصااااةية؛ مما يوفر

الوقت ويجنب األخطا ع والغرض من اساااتمدام هذا التصااانيف فت مساااح القوى العاملة هو تصااانيف األفراد
بحسب الجنسية إلى سعوديين وغير سعوديين.
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 .2.5تصميم استمارة المسح:
ً
هاتفيا (المصاادر األول إلحصااا ات سااوق العملر :تم إعداد وتصااميم اسااتمارة المسااح
اسااتمارة جمع البيانات
من ِقبل ممتصااااات إدارة إحصاااااا ات القوى العاملة فت الهيئة العامة لإلحصاااااا ع وقد ُروعت عند تصاااااميمها
منظمة العمل الدولية فت مجال مسوا القوى العاملةع
ُ
التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية التت تُ صدرها
عرضاااااها كذل
ُ
عرضاااااها على خبرا منظمة العمل الدولية خالل زيارتهم للهيئةع وتم
ُ
كما تم

على الجهات ذات

العالقة ألخذ مرةياتهم ومالحظاتهم عليهاع وقد تم إعداد صاياغة األسائلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد
صيغة توجيه السؤال من ِقبل الباحثين.

تم تقسيم الستمارة إلى خمسة أقسام حسب الموضوص لليادة كفا ة الستمارة فت تحقيم
المواصفات الفنية لمرحلة جمع البيانات
البياااااااانات

خصاة

التعاااااااريفية

بيانات األفراد

البحث عن عمل واإلتاحة

أفراد

األسرة المعيشية

القتصادية (15

للعمل (األفراد  15سنة

(جميع أفراد األسرةر

سنة فأكثرر

فأكثر غير المشتغلينر

نتيجة التصال

كما تم إضافة قسم مؤقت لدراسة تأثيرات  COVID-19على المشتغلين
أمثلة على ما تضمنته استمارة مسح القوى العاملة (المصدر األول إلحصا ات سوق العملر:
اسم الشم
والتمص

ع والجنسيةع والعمرع والجنسع والعالقة برةيس األسرةع والحالة اللواجيةع والحالة التعليميةع
الدراست للحاصلين على الشهادة الثانوية فما فوقهاع والعاملوق والمتغيبوق عن العمل

خالل األسبوص السابم لالتصال باألسرةع والباحثوق عن عملع وأسلوب البحث عن عملع وأسباب عدم
البحث عن عملع ومدة البحث عن عملع واإلتاحة للعملع وأسباب عدم اإلتاحة للعملع ونوص التدريبع
ومدتهع والجهة الممولة لهع وخبرة العمل السابمع وأسباب تر

العمل السابمع والمهنةع واسم الجهة

التت يعمل بها الفردع ونوص القطاصع والنشاط القتصاديع والحالة العمليةع واألجر الشهري الصافت للفرد
المشتغلع والنظام التقاعدي للسعوديين المشتغلينع وعقد العملع وعدد ساعات العمل الرةيس
واألعمال األخرى خالل أسبوص اإلسنادع وذل

إذا كاق للفرد عمل آخر إضافة إلى عمله الرةيس.

يمان اليالص على الستمارة كاملة وتحميلها من خالل الموقع الرسمت للهيئة على اإلنترنت
تحميل الستمارة
 .2.6تحديد البيانات المطلوبة من السجالت اإلدارية:
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بيانات السااجالت اإلدارية (المصاادر الثانت إلحصااا ات سااوق العملر :قامت الهيئة العامة لإلحصااا باسااتيفا
اااال آلتع وتشااااتمل على البيانات األساااااسااااية
البيانات من منظومة سااااوق العمل من الجهات الحاومية بشا ٍ
المهمة المتعلقة بالمشتغلينع وتأشيرات العملع وذل

كما يلت:

 .1البيانات المستوفاة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية :واشتملت على البيانات المتعلقة
بالعاملين على رأس العمل الماضعين ألنظمة ولواةح المدمة المدنيةع حسب عدد من المتغيرات
باإلضافة إلى بيانات تأشيرات العمل للقطاص الماا.
 .2البيانات المساااااتوفاة من المؤساااااساااااة العامة للتأمينات الجتماعية :واشاااااتملت على البيانات المتعلقة
بالمشتركين على رأس العمل الماضعين ألنظمة ولواةح التأمينات الجتماعيةع حسب عدد من المتغيرات.
 .3البيانات الم ستوفاة من مركل المعلومات الوينت :وا شتملت البيانات المتعلقة بتأ شيرات العمل للقطاص
الحاومت واألفراد وعدد العمالة المنللية.
 .2.7التغطية:
 .2.7.1التغطية الماانية:
تغطت إحصاااا ات ساااوق العمل البيانات المتعلقة بساااوق العمل لاافة المنايم اإلدارية الااااااااا (13ر للمملاة
العربية السااااعوديةع حيث يغطت مسااااح القوى العاملة (المصاااادر األول إلحصااااا ات سااااوق العملر منايم :
(الرياضع وماة المارمةع والمدينة المنورةع والقصيمع والشرقيةع وعسيرع وتبو ع وحاةلع والحدود الشماليةع
وجازاقع ونجراقع والباحةع والجوفر عن يريم التصاااااال بعينة من أسااااار كل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية
لتاوق عينة ُم ّمثِ لة ألساار المملاة.ع فيما تشاامل بيانات السااجالت اإلدارية (المصاادر الثانت إلحصااا ات سااوق
العملر كافة س ااق المملاة األفراد الموثقة بياناتهم فت سجالت الجهات الحاومية ذات العالقة.
 .2.7.2التغطية اللمانية:
تُ سااااند بيانات مسااااح القوى العاملة (المصاااادر األول إلحصااااا ات سااااوق العملر من حيث عدد أفراد األساااارة
وخصاةصهم الساانية والجتماعية والقتصادية كما يلت:
1ر تسند بيانات عدد أفراد األسرة وخصاةصهم الساانية إلى تاريخ التصال باألسرة.
2ر تسند بيانات المشتغلين إلى السبعة أيام السابقة لالتصال باألسرة.
3ر تسااند بيانات الباحثين عن عمل إلى األربعة أسااابيع السااابقة لالتصااال باألساارةع ويقصااد باااااااا (األربعة
أسابيع السابقةر آخر أربعة أسابيع كاملة تسبم تاريخ التصال (من يوم األحد فت األسبوص األول إلى
يوم السبت فت األسبوص األخيرر.
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4ر تساااتند بيانات اإلتاحة للعمل إلى السااابعة أيام الساااابقة ليوم التصاااالع أو األسااابوعين التاليين لهع
ويقصاااااد باألسااااابوعين التاليين (األسااااابوعين التاليين لتاريخ التصاااااال باألسااااارةع من يوم األحد فت
األسبوص الالحم األول إلى يوم السبت فت األسبوص الالحم الثانتر.
5ر تسااند بيانات اللتحاق بالبرامج التدريبية إلى :الساابعة األيام السااابقة لالتصااال على األساار للشااباب
( 24-15سنةر.
شهرا السابقةع ويقصد با (الثنت عشر
6ر تسند بيانات الحصول على البرامج التدريبية إلى :الثنت عشر
ً
شهرا تسبم شهر المسح.
السابقةر آخر اثنت عشر
ً
فيما تُ سند بيانات السجالت اإلدارية (المصدر الثانت إلحصا ات سوق العملر إلى آخر يوم فت الربع
الميالدي من كل سنة.
 .2.8اإليار اإلحصاةت فت مسح القوى العاملة:
•

تم استمدام اليار المحدث لمنايم العد فت . ٢٠٢٠

•

تم وضع القواةم والمواصفات التحليلية للوحدات لختيار مقدمت البيانات (األسرر.

•

تم تحديد البيانات الوصااافية المطلوبة إلنشاااا اإليار اإلحصااااةت وإنشاااا إيار الختبارع والتحقم من
صحته واستمدامه للدورة الحالية للمسح.

 .2.9تصميم العينة:
تم تقسايم مجتماع المساح إلاى أجالا غيار متداخلاة تتصاف بالتجاانس النسابت فات وحاداتهاع وكال جال ُيعاد
يبقاةع وكال يبقاة تُ عامال علاى أنهاا مجتماع مساتقل بذاتاه.
•

تم سحب عيناااااااة عشواةية من كل يبقة بشال مستقلع وفت النهاية تم دمج جميع وحدات المعاينة
المسحوبة لتشال العيناة الالياة.

•

تم اختيار وحدات العينة من بين األير اإلحصااااااةية التت تم تصاااااميمها لتغطية المجتمع اإلحصااااااةت
المسااتهدف على مرحلتينع فت المرحلة األولى تم اختيار وحدات المعاينة األوليةع وهت منايم العد
عد من أصاال
من إيار عملية حصاار وترقيم المبانت والوحدات العقاريةع حيث تم اختيار (1334ر منطقة ٍّ
موزعة على جميع الطبقات فت جميع المنايم اإلدارية باسااااااتمدام األساااااالوب
ً
(36198ر منطقة عد
اااواةيا اختيار
المتناسااااب مع الحجم بترجيح عدد األساااار السااااعودية فيهاع ثم فت المرحلة الثانية تم عشا
ًّ
وحاادات المعاااينااة النهاااةيااةع وهت األساااااار فت منااايم العااد التت تم اختيااارهااا فت المرحلااة األولى
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باسااتمدام العينة العشااواةية المنتظمة بواقع (25ر أساارة من كل منطقة عدع أي ما مجموعه (33350ر
أسرة على مستوى المملاة.
•

تم إعداد المنهجية المثلى لختيار وحدات العينة بهدف تقديم الممرجات بالجودة المطلوبةع مع تقليل
األعبا على مقدمت البياناتع عبر يرق إحصااااةية معروفة لدى اإلحصااااةيين مثل اساااتمدام أسااااليب
التناوب ومراقبة التداخل.
العينة واختيارها.

•

تم تحديد البيانات الوصفية المطلوبة لتطبيم اإليار اإلحصاةت وتمصي

•

تم اختبار وتقييم العينةع والتحقم من صحتها واستمدامها فت التارار الحالت للمشروص.
وحدات المعاينة فت مسح القوى العاملة:
وحدات المعاينة األولية هت منايم العدع وه ات عبارة عن وح ادات المعاين اة الت ات تُ س احب ف ات المرحل اة
األولى مااان تصميااام عيناااة المسحع بينما تعد (األسرر هت وحدات المعاينة الثانوية والنهاةية فت نفس
ساحبها فات المرحلاة الثانياة مان تصميام عيناة المسحع وتعد
الوقتع وهات وحادات المعايناة التات يتام
ُ
كل وحادة معايناة ثانوياة جال ً ا مان وحادات المعايناة األولية.

 .3المرحلة الثالثة :مرحلة التنظيم:
وهت المرحلة األخيرة من مراحل اإلعداد التت تساااابم عملية التصااااال باألساااارة وجمع البياناتع وقد تم فيها
إعداد إجرا ات سااير العمل المطلوبة إلعداد إحصااا ات سااوق العمل والتت سااتبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة
الجمع" وتنتهت "بمرحلة التقييم" وتنظيم وتجميع تل

اإلجرا اتع وتحديد التساااالساااال األنسااااب لها من أجل

الوصااااول إلى منهجية تحقم أهداف إحصااااا ات سااااوق العملع وفت هذه المرحلة تم مراجعة اإلجرا ات التت
تمت عند اإلعداد لإلصدار السابم من إحصا ات سوق العمل لتطوير إجرا ات العمل فت هذا اإلصدارع كما تم
وصااااااف وتوثيم هذه اإلجرا ات لتسااااااهيل القيام بالتحديثات فت الدورات المسااااااتقبليةع وتمت تجربة واختبار
إجرا ات سااااير العمل اإلحصاااااةت للتأكد من أنها تلبت متطلبات إعداد إحصااااا ات سااااوق العمل فت شااااالها
النهاةتع واعتماد إجرا ات سير العمل اإلحصاةتع ووضع خارية الطريم للتنفيذ.
 .4المرحلة الرابعة :مرحلة الجمع:
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 .4.1جمع البيانات فت مسح القوى العاملة (المصدر األول إلحصا ات سوق العملر:
ً
وممثِ لة لمجتمع المسح على مستوى المملاة
أول :تم اختيار عينة المسح بتحديد (33350ر أسرة كعينة ممتارة ُ
وموزعة حسب المنايم اإلدارية على النحو التالت:
المنطقة اإلدارية

عدد األسر

المنطقة اإلدارية

عدد األسر

المنطقة اإلدارية

عدد األسر

الريااض

5,175

عسير

2.250

نجااراق

1,600

مااة المارمة

6,050

تبااو

1,825

الباااحة

1,500

المدينة المنورة

2,300

حاةاال

1,625

الجااوف

1,650

القصاايم

1,650

الحدود الشمالية

1,750

المنطقة الشاارقية

4,200

جاازاق

1,775

ثانيا :تم اختيار العاملين المرشااحين كباحثين الذين قاموا بالتصااال باألساار لجمع البيانات بنا على عدة معايير
ً
عملية وموضوعية تتعلم بطبيعة العملع مثل:
•

المستوى التعليمت.

•

المبرة السابقة فت مسح القوى العاملة.

•

الصفات الشمصيةع مثلُ :حسن السيرة والسلو ع وسالمة الحواسع واللياقة الطبية والنفسية.

•

اجتياز المرشح للبرنامج التدريبت لمسح القوى العاملة.

•

أل يقل عمر المرشح عن  20سنة.

ً
ً
وفقا لما يلت:
ثالثا :تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين للعمل فت جمع بيانات المسحع
•

عقد برنامج تدريبت للباحثين تضااااامن تقديم محاضااااارات ارشاااااادية وتوعويةع يتم خاللها شااااارا كتيب

ً
ً
مفصال لجميع أسئلة الستمارة.
وشرحا
التعليماتع والتعريف بأهداف المسح وأسلوب جمع البياناتع
•

إجرا تطبيم عملت على كيفية استيفا الستمارة اإللاترونية للمسح.

كما تم تجربة أدا الباحثين أثنا التدريب وتقييم أداةهم والتحقم من مدى اسااااااتيعابهم لالسااااااتمارة قبل البد
بعملية التصال وجمع البيانات.
تتضاااااامن البرامج ال تدريب ية التت تم ت قديم ها لل باحثين المالفين بجميع ب يا نات مسااااااح القوى ال عام لة:
المستمدمة فت عمليات جمع
محاضرات عملية وتطبيقية على المواد الفنية والتقنية واإلدارية والتوعوية ُ
البيانات كما يتم تعريف الباحثين بأهداف الم سح وأ سلوب جمع البياناتع وتتضمن البرامج التدريبية كذل
ً
مفصال لجميع أسئلة الستمارةع وللمهام الفنية واإلداريةع كما يتم التدريب على يرق التمايب مع
شرحا
ً
ياست.
مقدمت البيانات وكيفية تقديم األسئلة بوقت ق 17
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ً
رابعا :تم اعتماد أسلوب التصال المباشر باألسرة فت عملية استيفا استمارة المسح وجمع البياناتع حيث
يقوم الباحثين المالفين بهذه العملية بُجرا التصال الهاتفت بأرباب األسر وعندها يقوم الباحث بالتعريف
بنفسهع وإيضاا هدفه من التصالع وإعطا نبذة عن المسح وأهدافهع وأخذ اإلذق لستيفا البيانات المطلوبة
مباشرةً باستمدام استمارة مسح القوى العاملة اإللاترونيةع ويتم استيفا بيانات استمارة المسح بنا ً على
اإلسناد اللمنت المحدد .ليتم تحميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة بشال مباشر إلى قاعدة البيانات
تمهيدا لمراجعتها ومعالجتها.
وتملينها
ً
كافة الباحثين أجهلة الالب توب لسااتيفا بيانات اسااتمارة المسااح بنا ً على اإلسااناد اللمنت
ُ
خامساا :اسااتمدم
ً
وفقا لعاادد أفااراد األساارة وخصاةصااهم الساانية والجتماعية والقتصادية.
ً
المحدد
اادس اا :يتم تحميل ونقل البيانات المسااتوفاة لألساارة بشااال مباشاار إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها فت
سا ً
لحقا.
ً
تمهيدا لمراجعتها ومعالجتها
المركل الرةيس بالهيئةع حيث تُ ملق بشال معين
ً
لاترونيا لضااماق اتساااق ودقة ومنطقية البيانات على اسااتمارة مساح القوى
اابعا :تطبيم (قواعد التدقيمر إ
ًّ
سا ً
العاملةع وهت (قواعد إلاترونية تاتشااااااف تعارض اإلجاباتر تم بنا ها من خالل ربط العالقة المنطقية بين
إجابات الساااااتمارة ومتغيراتها لتسااااااعد الباحث فت اكتشااااااف أي خطأ بشاااااال مباشااااار عند اساااااتيفا بيانات
المبرمجة من تمرير األخطا إذا تعارضاااات اإلجابة مع
السااااتمارة مع رب األساااارة بحيث ل تساااامح هذه القواعد ُ
معلومة أو إجابة أخرى فت الستمارة.
المجم عة عن يريم مراجعة البيانات من خالل الباحث نفسااااااه والمفت
ثامنا :تم التحقم من صا ِ
ً
اااااحة البيانات ُ
الم سؤول عنهع والم شرف على عملية الم سحع حيث خ ضعت عملية جمع البيانات لعملية مراقبة ومراجعة من
أيضااااا بضاااابط ومراقبة أدا جميع الفئات العاملة تلامنً ا مع وقت
فريم جودة البيانات فت الهيئةع والتت تقوم ً
تنفيذ عملية جمع البيانات بد ً ا من اليوم األول إلى آخر يوم فيها.
 .4.2الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية (المصدر الثانت إلحصا ات سوق العملر:
قامت الهيئة العامة لإلحصااا بالتنساايم مع الجهات الحاومية المعنية بسااوق العمل؛ للحصااول على البيانات
الماصة بُحصا ات سوق العملع والتت شملت بيانات المشتغلينع وعدد التأشيرات الصادرة من واقع بيانات
السااااااجالت اإلداريةع وتم حفظ ها فت قواعد الب يا نات فت الهي ئةع وت مت علم يات تدقيق ها ومراجعت ها وفم
المنهج اإلحصاةت العلمت ومعايير الجودة المتعارف عليهاع وذل
 .5المرحلة المامسة :مرحلة التبويب:

18

بالتنسيم مع الجهة ُمصدرة البيانات.

المنهجيات

منهجية إحصاءات سوق العمل

اعتمدت علميات تبويب البيانات المام لمسااح القوى العاملة على ُمدخالت التصاانيف والترميل التت تمت أثنا
عملية جمع البياناتع بحيث تم تبوبيها بنا ً على التصنيف المهنت السعودي المعتمد على التصنيف الدولتع
والتصنيف الوينت لألنشطة القتصاديةع والدليل الوينت للدول والجنسيات المعتمد على الدليل الدولتع
ودليل التمصصات والمستويات التعليمية المعتمد على (ISCEDرع أو أي تصنيف أو ترميل آخر :كتوزيع البيانات
على مساااااتوى المنايم اإلداريةع و التصااااانيف النوعت والوصااااافت كتحديد نوص الجنسع أو الحالة الجتماعية
للفردع والتصنيف الامت مثل فئات الدخل.
كما قام الممتصااااااوق فت إدارة إحصااااااا ات القوى العاملة خالل هذه المرحلة بعملية معالجة وتحليل البيانات
والتت ارتالت على عدة إجرا اتع وكما يلت:
•

فرز وترتيب البيانات على شال تسلسل أو فت مجموعات أو فئات ممتلفة.
البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات رةيسة.

•

تلمي

•

الجمع بين العديد من أجلا البيانات وجعلها مترابطة.

•

معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة.

•

معالجة البيانات غير المنطقية.

•

تحويل البيانات أو تبديلها إلى بيانات ذات دللت إحصاةية.

•

تنظيم وعرض البيانات وتفسيرها.

وتم عرض البيانات فت جداول منا سبة؛ لت سهيل عملية تلمي صها وفهمها وا ستيعابها وا ستنتاج النتاةج منهاع
ومقارنتها بغيرها من البياناتع والمروج منها بمدلولت إحصاااةية عن مجتمع الدراسااةع كما يسااهل الرجوص إليها
فت صااااورة جداول دوق الحاجة لاليالص على السااااتمارات األصااااليةع والتت فت الغالب تحمل بع

البيانات

مثل :أسما األفراد وعناوينهمع وأسما المدلين بالبيانات مما يمل بمبدأ سرية البيانات اإلحصاةية.
كما أق من أهم إجرا ات معالجة البيانات التت تمت "إخفا هوية البيانات" فللحفاظ على سارية البيانات قامت
الهيئة بُزالة ُمعرفات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة من بيانات المسااااح الهاتفت  /كُخفا اساااام رةيس
األسرة وعنوانهع وغير ذل

من ُمعرفات هويته؛ وذل

لضماق حماية خصوصية األفراد.

 .6المرحلة السادسة :مرحلة المراجعة:
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ً
أول :التحقم من صحة ممرجات البيانات:
بعد أق تمت معالجة وتبويب البيانات فت المرحلة المامسةع وتم التحقم من سالمتهاع قامت الهيئة فت هذه
المرحلة بعمليات الحتساااب واسااتمراج النتاةجع وتحميل الممرجات وتملينها على قاعدة البياناتع ومن ثم تمت
عمليات المراجعة النهاةية عن يريم المتمصاااااصاااااين فت إحصاااااا ات القوى العاملة باساااااتمدام تقنيات حديثة
وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيم.
ثانيا :التعامل مع البيانات السرية:
ً
تنفيذا لما ن
ً

ملتلمة بالساااااارية
ٌ
عليه المرسااااااوم الملات الاريم رقم (23ر وتاريخ1397-12-07ه فُق الهيئة

التامة لاافة البيانات المستوفاةع وعدم استمدامها إل فت األغراض اإلحصاةية فقط؛ لذل

تم حفظ البيانات

بشال محمت فت خوادم البيانات بالهيئة.
إعداده للنشر
ل يمان بأي حال من األحوال اإلفصاا عن أية بيانات فردية عن األ سرة أو أفرادهاع وما يتم
ُ
هو فقط مجرد جداول إحصاةية تجميعية على مستوى المملاة والمنايم اإلدارية والمدق الرةيسة حسب
الساانية.
.7المصاة
مرحلة النشر:
المرحلة السابعة:
ً
أول :إعداد وتجهيل النتاةج المصممة للنشر:
فت هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتاةج البيانات من قاعدة البيانات لمسااااااوا القوى العاملةع وتنساااااايم
وتنظيم ومراجعة بيانات الساااجالت اإلدارية التت تحتويها نشااارة إحصاااا ات ساااوق العملع ثم تم إعداد وتجهيل
جداول النشاااار والرسااااوم البيانية للبيانات والمؤشااااراتع والبيانات الوصاااافية والمنهجيةع ومن ثم تم إعدادها
باللغتين العربية واإلنجليلية.

ثانيا :إعداد المواد اإلعالمية واإلعالق عن صدور النشرة:
ً
بعد أق قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشااار موعد إصااادار النشااارة عبر موقعها الرسااامت على اإلنترنتع
تقوم فت هذه المرحلة بُعداد المواد اإلعالمية الما صة لإلعالق عن صدروها عبر كافة و ساةل اإلعالم إ ضافة
إلى منصاااتها الممتلفة فت مواقع التواصاال الجتماعتع وتعلن عنها فت اليوم المحدد للنشاارع وتُ نشاار ابتدا ً
فت الموقع الر سمت بقوالب ممتلفة كبيانات مفتوحة ب صيغة  Excelوذل
العمال والمهتمين بسوق العملع وكذل

ل ضماق انت شارها وو صلها لاافة

يتم إدراجها فت الماتبة اإلحصاةية على الموقع.
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وتطبم الهيئة العامة لإلحصااا المعيار الماا لنشاار البيانات (SDDSر الصااادر من صااندوق النقد الدولت
والذي يللم األجهلة اإلحصااااةية بنشااار بيانات العمالة والبطالة واألجور بدورية ربع سااانويةع وبتأخر زمنت ل
يوما فقطر بعد نهاية الربع المرجعتع وإذا كانت البيانات تعد من بيانات
يليد عن ربع ساااااانة واحد (أي ً 90
ً
ثالثا :التواصل مع العمال وتلويدهم بالنشرة:
مصدرية ممتلفةع يجوز نشرها بدورية وحداثة ممتلفين.
إيمانً ا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمال من مستمدمت البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة إحصا ات
ساااوق العمل بالتواصااال مع العمال وتلويدهم بالنشااارةع كما تساااتقبل أسااائلة واساااتفساااارات العمال حول
النشااارة ونتاةجها عبر ممتلف القنوات التصاااالية ليتواصااال عمال ها معها لطلب البيانات حيث يتم اساااتقبال
الطلبات والستفسارات عن يريم:
•

الموقع اإللاترونت الرسمت للهيئة www.stats.gov.sa

•

البريد اإللاترونت الرسمت للهيئة info@stats.gov.sa

•

البريد اإللاترونت الماا بدعم العمال (ClientSupport) cs@stats.gov.sa

•

الليارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمت فت الرياض أو أحد فروعها بمنايم المملاة.

•

المطابات الرسمية.

•

الهاتف اإلحصاةتع بالتصال على رقم920020081( :ر.

 .8المرحلة الثامنة :مرحلة التقييم:
بعد إصااادار النشااارة ووصاااولها لاافة عمال الهيئة تتم العودة إليهم مرة أخرى فت هذه المرحلةع ومن خاللها
يتم تقييم كامل العملية اإلحصاااةية التت تمت وذل

بهدف التحسااين الداةم للحصااول على بيانات ذات جودة

عاليةع علما بأق التحسااااااينات المسااااااتقبلية المقترحة قد تشاااااامل :المنهجيات والعمليات واألنظمةع ومهارة
الباحثين اإلحصاااةيينع وأير العمل اإلحصاااةتع وتتم هذه المرحلة التشاااركية مع مسااتمدمت البيانات وعمال
الهيئة عن يريم عدد من المطوات:
ً
أول :جمع مدخالت التقييم القابلة للقياس:
يتم جمع وتوثيم أهم التعليقات والمالحظات من مصااااااادرها فت ممتلف المرا حلع ومن ذل

جمعه
ما تم
ُ

وتوثيقه أثنا مرحلة الجمعع مثل :التعليقات والمالحظات التت يقد ُم ها جامعو البيانات ك ما أق هنا

ما تم

اااااتنتج ها الممتصااااااوق المعنيوق بمراجعة وتدقيم
وتوثيقه فت مرحلة المراجعةع كالمالحظات التت يسا
ُ
جمعه
ُ
ُ
وأخيرا يتم جمع وتوثيم
جمع ها من التصااااااالت ال هاتف ية أو السااااااجالت اإلدار يةع
وتحل يل الب يا نات التت تم
ً
ُ
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التعليقات والمالحظات المقدمة من مستمدمت البيانات بعد نشرهاع باإلضافة إلى ما يتم رصده عبر وساةل
اإلعالم أو مالحظات العمال التت تصل للهيئة عن يريم قنواتها الرةيسة.
ثانيا :إجرا ُ التقييم:
ً
مسبقاع وبنا ً على ذل
ً
ومقارنة نتاةج هذا التحليل بالنتاةج المتوقعة
ُ
يتم تحليل مدخالت التقييم التت ُج ِمعتع
تحديد عدد من التح سينات والحلول الممانة ومناق شتُ ها مع الممت صين والمبرا ع وإ شرا
يتم
ُ

الجهات المعنية

قياس أدا استمدام العمال لنتاةج إحصا ات سوق العملع
من منظومة سوق العملع وتم خالل هذه المطوة
ُ
للحصاااول على بيانات
ومدى رضااااهم عنهاع وبنا ً على هذه اإلجرا ات يتم التفاق على التوصااايات المقترحة
ِ
ذات جودة عالية فت النتاةج القادمة إلحصا ات سوق العمل.
 .9المرحلة التاسعة :مرحلة اإلدارة:
وهت مرحلة شاملة تدخل فت كل مرحلة من مراحل إنتاج إح صا ات سوق العملع فمن خالل هذه المرحلة تم
وضع المطة العامة لإلنتا ج والتت تشمل دراسة الجدوى وإدارة المماير ويرق التمويل وآليات اإلنفاقع ووضع
مؤشااارات األدا ومقاييس الجودة وخارية القوى البشااارية الالزمة لإلنتاجع ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى
اإلدارات الممتلفة فت كل مرحلةع ورفع التقارير لضماق تطبيم التلامات الهيئة نحو عمالةها.
والله ولت التوفيم والسدادععع

تحميل الستمارة
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