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القسم الثالني الحالة الزواجية والتعليم

الباحثون عن عمل: القسم الرابع العاملون: القسم الثالث 

مدة البحث عن عمل

(11)(12)(14)(15)(16)(17)* (13)*(25)(26)

أسباب عدم اإلتاحة للعملاإلتاحة للعمل

(24)

العاملون خالل االسبوع السابق

المتغيبين مؤقتا عن 

العمل طيلة االسبوع 

السابق

الباحثون عن عمل خالل 

اسلوب البحث عن عملاألربعة اسابيع السابقة

(23)

أسباب عدم البحث عن عمل

(18)(19)(20)(21)(22)

التخصصالعمرالعالقة برئٌس األسرةالجنس االسم الثـالثـً للــفــــرد

هل , خالل االسبوع السابق

مساعدة   [الفرد..]قدم 

بدون اجر  فً أي نوع من 

األعمال التجارٌة أو فً 

مزرعة خاصة بأحد افراد 

أو عمل لدى الغٌر , األسرة

بدون اجر أو ربح كمتطوع 

وذلك , فً عمل غٌر ربحً

لساعة واحدة على األقل ؟

الحالة الزواجٌة

(27)(28)

 [الفرد..]هل سبق لـ 

االلتحاق بأي دورة أو 

خارج )برنامج تدرٌبً 

 (نظام التعلٌم العادي

خالل األثنً عشر شهر 

السابقة؟

ما هو , خالل األثنً عشر شهر السابقة 

اهم برنامج تدرٌبً حصل علٌه 

والجهة التً , ومدة الدورة, [الفرد..]

مولتها؟ هل , خالل االسبوع السابق

مستعد  [الفرد..]كان 

لاللتحاق بعمل أو القٌام 

بتأسٌس عمل خاص لو 

توفر له ذلك ؟

هل , خالل االسبوع السابق

مرتبط بعمل  [الفرد..]كان 

ولكنه متغٌب مؤقتا طٌلة 

االسبوع بسبب اإلجازة أو 

المرض أو ألي سبب أخر ؟

خالل األربعة 

, اسابٌع السابقة

هل بحث 

عن  [الفرد..]

عمل أو حاول 

القٌام بتأسٌس 

عمل خاص؟

الحالـة التعلٌمٌة 

(المؤهل العلمً )
هل , خالل االسبوع السابق

مقابل اجر   [الفرد..]عمل 

 (نقدي أو عٌنً)أو ربح 

باعتباره مشتغل بأجر أو 

صاحب عمل أو ٌعمل 

لحسابه  أو ٌعمل بدوام 

جزئً أو ٌعمل من حٌن 

آلخر وذلك لساعة واحدة 

حتى وان كان )على األقل 

طالباً او باحثاً عن عمل او 

... ربة منزل او متقاعد

؟ (الخ

ما هو اإلجراء الذي , خالل األربعة اسابٌع السابقة

للبحث عن عمل أو تأسٌس عمل  [الفرد..]قام به 

خاص؟

بالبحث عن عمل أو  [الفرد..]ما هو السبب الرئٌس لعدم قٌام 

تأسٌس عمل خاص وذلك خالل األربعة اسابٌع السابقة؟

أقل من سنة 

(00)اكتب 
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لك

 ا
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ال
ب

)

لألفراد الحاصلين على الشهادة 

الثانوية فما فوق

ما هو السبب الرئٌس لعدم استعداد 

االلتحاق بعمل أو تأسٌس   [الفرد..]

عمل خاص خالل االسبوع السابق؟
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الجنسٌة

كم عدد األشهر 

المتصلة التً كان 

بدون  [الفرد..]فٌها 

عمل وبحث عن 

عمل أو حاول القٌام 

بتأسٌس عمل خاص؟

(9)

البٌانات األساسٌة ألفراد األسرة: القسم األول
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التدريب: القسم الخامس

التدريب خالل األثني 

عشر شهر السابقة
نوع التدريب ومدته والجهة الممولة

استمارة القوى العاملة 

 رئٌس األسرة -1
 زوجـة -2
 أبن أو بنت -3
 زوج/ زوجة ابن -4

 بنت    
 حفٌد أو حفٌدة -5
 أب أو أم -6
 أخ أو أخت -7
 قرابة أخرى -8
 عمالة منزلٌة -9
 ال توجد قرابة -10

 لم ٌتزوج أبدا   -1
 متزوج -2
 مطلق -3
 أرمل -4

 ذكر -1
 أنثى -2

 مكتبيا  ) * ( ترمز األعمدة التي أعالها *    

 نعم               -1
 23ال        -2

 
 ملتحق بالدراسة او   -1
 ببرنامج تدرٌبً    
 ـ أنشطة منزلٌة2
 متقاعد او متقدم بالسن -3
 العجز أو اإلعاقة اواسباب صحٌة  -4
عدم الرغبة فً العمل -5  
صغر السن -6  
ظروف اجتماعٌة   -7  
(    توضح)أخرى  -8  

 إذا كانت
 المدة  

 اقل من شهر 
 تسجل شهرا  

 31نعم         -1
 ال         -2
 

              
  27نعم       -1

            
 :  مالحظة

 
اذا كانت االجابة فً هذا 
الحقل بنعم وكانت االجابة 

-2)البنود ( 23)فً حقل 
 انتقل للفرد التالً( 16
 
 
 
 
 ال         -2
 

 31نعم         -1
 ال         -2
 

 31نعم         -1
 ال         -2
 

 الحصول على عمل أو تأسٌس عمل خاص خالل الفترة القادمة  -1
 ملتحق بالدراسة  او ببرنامج تدرٌبً -2
 أنشطة منزلٌة -3
 متقاعد او متقدم بالسن -4
 العجز أو اإلعاقة او اسباب صحٌة  -5
 عدم الرغبة فً العمل -6
 صغر السن أو متخرج حدٌثاٌ   -7
 ظروف اجتماعٌة   -8
 عدم توفر العمل فً المنطقة او انتظار توفر العمل فً المواسم -9
 الملل من كثرة البحث عن عمل -10
 نقص أو عدم توفر الموارد المالٌة لتأسٌس عمل خاص -11
 االعتقاد بعدم وجود فرصة عمل -12
  عدم توفر العمل المناسب أو الرغبة فً وظٌفة محددة  -13
 تدنً المؤهل العلمً أو التدرٌب -14
 نقص الخبرة -15
 (توضح)أخرى  -16

 25(           16-2)الحاالت 

 :الهاتف :اسم المدلي بالبيانات

مـالحـظـات

 رقم األسرة -5

 (مجال الدراسة)

 التقدم ألصحاب العمل مباشرة -1
 اإلنترنت تعبئة نماذج توظٌف عن طرٌق البرٌد أو  -2
 سؤال األصدقاء واألقارب عن فرص العمل  -3
 علٌها نشر و متابعة اإلعالنات الوظٌفٌة  اوالرد  -4
 التسجٌل لدى وزارة الخدمة المدنٌة  -5
 التسجٌل لدى مكاتب العمل بوزارة العمل  -6
 التسجٌل لدى  مكاتب التوظٌف األهلٌة -7
 التسجٌل لدى صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة -8
  الخ ..معدات  التقدم بطلب تموٌل مالً أو ارض أو -9

 لتأسٌس عمل خاص    
 لتأسٌس عمل خاصالتقدم بطلب ترخٌص  -10
 (  توضح)أخرى   -11
 لم ٌقم بأي اجراء  -12

 24(       11-1)الحاالت 
 

    23(        12)الحالة  
 انتقل للفرد التالً    

 :نوع التدريب
 
 إداري -1
 مالً -2

  
 
 حاسب إلً -3
 فنً أو مهنً -4

 
 
 لغات -5
 أخرى  -6

 :الجهة التي قامت بتمويل البرنامج التدريبي
 
               ذاتً  -1
 صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة      -2
 القطاع الخاص -3
 أخرى        -4 
 
 
2 

 نعم               -1
 29ال       -2

 تمت العاٌنة -1
 اعطت بعض البٌانات -2
 المسكن خال -3

 المسكن تحت التشٌٌد او الترمٌم -4
 المسكن مشغول بعمل -5
 المسكن ازٌل -6

 ضم الى مسكن اخر -7
 رفضت التعاون -8
 (.......توضح)اخرى  -9

 حالة معاٌنة األسرة -6

اكتب رمز الدورة أو البرنامج التدرٌبً والجهة 
وإذا كانت , (باالسبوع)الممولة وسجل المدة 

 اقل من اسبوع سجل اسبوع
 

 أمً -1
 ٌقرأ وٌكتب -2
 ابتدائً -3
 متوسط -4
 ثانوي أو ما ٌعادله -5
 دبلوم دون الجامعة -6
 جامعً -7
      /عالً / دبلوم -8

 ماجستٌر
 دكتوراه -9
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(41) (36)(37)(38)

ساعات العمل في العمل الرئيس

خصائص العمل الرئيس الحالي أو السابق: القسم السابع 

العمل األخر النشاط االقتصادينوع القطاعالمهنة اسم الجهة
ساعات العمل في 

العمل األخر
(للسعوديين فقط)النظام التقاعدي (األجر أو الربح)الكسب 

العمل السابق:  القسم السادس

الحالة العملية

(30)

أسباب ترك العمل السابقخبرة العمل السابق

(39)(40) (29)(31)* (34)* (33)

فً  [الفرد..]هل عمل 

نقدي )السابق مقابل اجر 

أو ربح أو  (أو عٌنً

مكسب عائلً أو بدون 

أجر؟

 [الفرد..]ما هو السبب  الرئٌس لترك 

عمله السابق؟

(9)

رد
لف
 ا
سل

سل
 م

قم
ر

(32)

ٌدفع  [الفرد..]هل 

اشتراكات ألي نظام 

أو ٌقوم , تقاعدي

صاحب العمل بدفع 

اشتراكات نٌابة عنه ؟

إضافة إلى عمله 

هل كان لدى , الرئٌس

عمل اخر  [الفرد..]

مقابل اجر أو ربح أو 

مكسب عائلً وذلك 

خالل االسبوع السابق؟

كم عدد ساعات 

العمل الفعلٌة التً 

 [الفرد..]إشتغلها 

فً عمله األخر 

خالل االسبوع 

السابق ؟

ما هً الجهة التً ٌتبع لها 

فً نظام التقاعد  ؟ [الفرد..]

في عمله الرئيس  [الفرد..]التي إشتغلها  (االساسية واالضافية)كم عدد ساعات العمل الفعلية 

خالل االسبوع السابق؟

ما هً المنتجات أو الخدمات الرئٌسة  التً أنتجتها الجهة 

أو التً , خالل االسبوع السابق  [الفرد..]التً عمل فٌها 

كان ٌعمل فٌها فً عمله السابق؟

ما هو األجر الشهري الصافً أو 

الربح الشهري الذي حصل علٌه 

باللاير فً عمله الرئٌس  [الفرد..]

فً الشهر السابق  ؟
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  [الفرد..]ما هو نـوع العـمل الـرئٌس الـذي قام بـه 

أو الذي كان ٌقوم به فً عمله , خــالل االسبوع السابق

السابق ؟

ما هونوع القطاع  للجهة التً 

خالل   [الفرد..]عمل فٌها 

أو التً كان , االسبوع السابق

ٌعمل فٌها فً عمله السابق؟

ء
ثا
ال
لث
ا

خالل االسبوع   [الفرد..]ما هو إسم الجهة التً عمل فٌها 

أو التً كان ٌعمل فٌها فً عمله السابق؟, السابق

(35)

 [الفرد..]ما هً الحالة العملٌة لـ 

أو فً عمله , خالل االسبوع السابق

السابق؟

استمارة القوى العاملة 

خصائص العمل الرئيس الحالي والعمل اآلخر: القسم الثامن 

    عقد العمل       

للعاملين بأجر فقط في جميع )

القطاعات عدا الحكومي 

(واألعمال العام

(42)

عقد  [الفرد..]هل لدى 

عمل مكتوب فً عمله 

الرئٌس خالل االسبوع 

السابق؟

) * ( ترمز األعمدة التي أعالها *   

 نعم               -1
 ال       الفرد التالً -2
 

 قلة األجر أو الراتب -1
 العمل على فترتٌن -2
 بعد المسافة بٌن مكان اإلقامة والعمل -3
 التسرٌح بواسطة صاحب العمل -4
 العمل ٌتطلب جهدا  بدنٌا  او ذهنٌا   -5
 قلة األرباح أو تصفٌة المشروع الخاص -6
 نهاٌة العقد المؤقت -7
 أسباب صحٌة -8
 أسباب اجتماعٌة -9
 (  توضح)أخرى  -10

 حكومً -1 (بالتفصٌل)اكتب مسمى المهنة 
 قطاع األعمال العام -2
 قطاع المنشأات الخاصة -3
 العاملون لحسابهم -4
 قطاع عائلً -5
 منظمات غٌر ربحٌة -6
 العمالة المنزلٌة -7
 (توضح)أخرى  -8

 (بالتفصيل)اكتب اسم الجهة 

  

 (بالتفصٌل)اكتب نوع النشاط االقتصادي 

 نعم               -1
 39ال         -2

 المؤسسة العامة -1
 للتقاعد    
 المؤسسة العامة -2

 للتأمٌنات االجتماعٌة    
 (توضح)أخرى  -3

 األفراد الذٌن سبق لهم العمل وال
 ٌعملون حالٌا 

 انتقل          للفرد التالً

 نعم               -1
 42ال       -2

 األفراد غٌر السعودٌٌن

ٌشمل المتغٌبٌن عن 
العمل خالل االسبوع 

 السابق

مـالحـظـات

 رقم الصفحة -8

 (ٌوظف)صاحب عمل  -1
 (ال ٌوظف)ٌعمل لحسابه الخاص  -2
 ٌعمل بأجر -3
 فً عمل)ٌعمل بدون اجر  -4

 لدى األسرة  ( مزرعة/تجاري    
 ( متطوع ) ٌعمل بدون اجر -5

 لدى الغٌر     
    

 39(         5او  4) البنود 

 جملة غٌر سعودٌٌن سعودٌون
 خالصة األسرة -7

اكتب رمز الدورة أو البرنامج التدرٌبً والجهة 
وإذا كانت 

 نعم               -1
 ال       -2

 سجل فقط عدد الساعات المعتادة اسبوعٌا  ( 1=20)وإذا كانت اإلجابة فً حقل 


