
استمارة مسح القوى العاملة 

م2020الربع االول 

القوى العاملةإدارة



A_01رقم منطقة العد:A_09|__|__|__|

A_02رقم الطبقة :A_10|__|__|__|

A_03المنطقة اإلدارية:A_11قائمة :نوع المبنى|__|__|

A_04المحافظة:A_12رقم تعداد الوحدة السكنية :|__|__|

A_05المركز:A_13قائمة منسدلة نوع الوحدة السكنية|__|__|

A_06المسمى السكاني:A_14رقم مسلسل األسرة:|__|__|

A_07 المشمول/ الحي:A_15
              

|__|

A_08القطاع:

عدد أفراد األسرة

|__|__||__|__|:  ذكور|__|__|:  ذكور

|__|__||__|__|:  إناث|__|__|:  إناث

|__|__||__|__|:  مجموع|__|__|:  مجموع

إدارة إحصاءات القوى العاملة

م   2020استمارة مسح القوى العاملة 

97--------------(حدد)  أخرى 05=    غرفة04=(شعبي)    بيت عربي 03=   ملحق فيال02=   فيال01=شقة:    نوع الوحدة السكنية

      3=    أسرة جماعية2=   أسرة غير سعودية1=أسرة سعودية: نوع األسرة

|__|__|__|__|__|__|__|__|

:أفراد األسرة غير  السعوديين

:رقم تعداد المبنى

قائمة منسدلة:        نوع األسرة

|__|__|__|__|

بما فيهم الخدم والعاملين لدى األسرة A_16

|__|__|

:  مجموع

:  إناث

:  ذكور

البيـــــــانات التعـــــــريفية: (A)القسم األول 

:أفراد األسرة السعوديون

|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

:رقم تعداد البلك

:أفراد األسرة اإلجمالي
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(دون الجامعي)دبلوم بعد الثانوي 

إدارة إحصاءات القوى العاملة

م   2020استمارة مسح القوى العاملة 

B_10ملتحق حاليًا

يقرأ ويكتب

ابتدائي

ملتحق أو سبق لـه  االلتحاق بالتعليم؟ (...الفرد)هل 

ذكر

أنثى

 سنة فأكثر        15إذا كان عمر الفرد 

 B_13 

  واال أنتقل إلى الفرد التالي

ثانوي أو ما يعادله

لم يكمل المرحلة األبتدائية

|_ _|_ _|الشهر                                           

_|9_|_8|_ال أعرف                                     

|_ _|_ _|_ _|_ _|السنة                                

_|9_|_9_|_9_|_8|_ال أعرف                       

نعم

بنجاح؟ (الفرد)ما أعلى مؤهل علمي حصل عليه 

ماجستير

دكتوراه

(جامعي)بكالوريوس  

 سنوات فأكثر10األفراد 

غير ملتحق حاليًا  وسبق له االلتحاق

لم يسبق له االلتحاق

أمي

عمالة منزلية

B_03

(خاص برئيس االسرة  أو  المدلي بالبيانات): تأكد من أنك سجلت جميع أفراد األسرة، أطرح األسئلة التالية: الباحث

طباخ يعيشون في األسرة / سائق/ هل يوجد أفراد اخرون مثل الخدم

عادة ولم يتم تسجيلهم؟

B_01

B_07

B_05

نعم

ال

|_ _|_ _|_ _|: ---------------------    الوصف

ال

B_11

(اعدادي)متوسط 

دبلوم عالي

B_09
مقيمين ألكثر من  (أصدقاء/ أقارب )هل يوجد أفراد من غير األسرة 

ستة أشهر ولم يتم تسجيلهم؟

نعم

هل يوجد فرد من أفراد األسرة يعيش مع األسرة عادة ولكنه متغيب 

عنها مؤقتًا ولم يتم تسجيله؟

 سنوات فأكثر5األفراد 

حفيدة/حفيد

زوجة/زوج

ال توجد قرابة

جدة/جد

أقارب آخرون

يتم تسجيل أسماء جميع أفراد األسرة المقيمين  بصفة معتادة ولو كانوا متغيبين غيابًا مؤقتًا أثناء وقت الزيارة
أسم الفرد الثالثي

االسم من ثالثة مقاطع

(جميع أفراد األسرة)خصائص أفراد األسرة المعيشية : (B)القسم الثاني 

B_02

B_08

زوج أبنة/زوجة أبن

(...الفرد )تاريخ ميالد 

العمر بالسنوات الكاملة

B_04يحسب هذا السؤال من السؤال رقم  أذا كان العمر أقل من سنة واحدة00ضع 

                  بالشهر والسنة

أخت/أخ

B_04

الجنسية

رئيس األسرة

أبنة/أبن

|_ _|_ _| العمر بالسنوات الكاملة                      

البند(المتغير)السؤال 

أم/أب

العالقة برئيس األسرة

(الجنس)النوع 



االنتقالالرمزالرقم

B_01
يتم تسجيل أسماء جميع أفراد األسرة المقيمين  بصفة معتادة ولو كانوا متغيبين غيابًا مؤقتًا أثناء وقت الزيارة

أسم الفرد الثالثي

(جميع أفراد األسرة)خصائص أفراد األسرة المعيشية : (B)القسم الثاني 

البند(المتغير)السؤال 

|__|__|__|__|              

|__|__|__|__|              
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لها الزواج/لم يسبق له

أرملة/أرمل

 (...الفرد )ما هو التخصص العلمي ألعلى مؤهل علمي حصل عليه 

بنجاح؟

(حدد):أخرى .97

ثانوي أو ما يعادله

؟(...الفرد )ماهي الحالة الزواجية ل

دبلوم بعد الثانوي فما فوق 

B_18

B_15

B_16الفرد )المهني الذي حصل عليه  /من تحمل تكاليف البرنامج التدريبي

؟(...

المساعدة في الحصول على عمل

؟ (...الفرد )المهني الذي حصل عليه  /ما هو نوع  البرنامج التدريبي

لغات

 ---------------------(حدد)أخرى 

فني أو مهني

على نفقته الخاصة

إداري

مالي

حاسب آلي

أو الترقية الوظيفية/تحسين المستوى الوظيفي و

متطلب للدراسة

الكتساب مهارات جديدة للوظيفة الحالية أو المستقبلية

(خمسة أيام فأكثر) |_ _|_ _|            :       المدة باألسبوع

(ال يعمل فيه الفرد)قطاع خاص 

صندوق تنمية الموارد البشرية

(ال يعمل فيه الفرد) على نفقة جهات حكومية أخرى

قطاع حكومي/ على نفقة جهة العمل

نعم

ال

 ---------------------(حدد)أخرى 

B_17

B_14

نعم

الذي حصل عليه   (باألسبوع)المهني /ماهي مدة البرنامج التدريبي

؟(...الفرد )
 _|0|_       أيام     5أقل من 

ال

اهتمام شخصي

تدريب ينتهي بالتوظيف

على نفقة المؤسسة التعليمية

على نفقة عائلته أو أحد األقارب

خالل (مهني /برنامج تدريبي  )على دورة تدريبية (...الفرد)هل حصل  

 شهرًا السابقة  لشهر المسح ؟12ال 

قطاع خاص/ على نفقة جهة العمل

مهني خالل األربع  / بتعليم أو  ببرنامج تدريبي  (...الفرد)هل التحق 

أسابيع السابقة ليوم الزيارة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ (حدد)أخرى 

إلى ؟ (...الفرد)المهني الذي حصل عليه / هل يهدف البرنامج التدريبي 

مطلقة/مطلق

 سنة  فأكثر15األفراد 

 سنة  فأكثر15األفراد 

B_13

متزوجة/ متزوج

B_12
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01C_13
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C_13نعم-1

ال- 2

C_13نعم-1

ال- 2

C_13نعم-1

ال- 2

C_13نعم-1

ال- 2

C_13نعم-1

ال- 2

C_13نعم-1

ال- 2

C_13نعم-1

ال- 2

C_13نعم-1

ال- 2

هناك بعض األعمال يمارسها الفرد مقابل 

ويعتقد  انها  ال تدخل الحصول على مكسب 

، لذا سأتلو عليك بعض ضمن العمل

األعمال وأذكر إذا كنت قد قمت بأي منها 

 أيام 7خالل آخر 

في أي عمل من  (...الفرد )فهل عمل 

االعمال التالية  مقابل أجر، راتب، عمولة، أو 

أي مكسب نقدي أو عيني خالل السبعة أيام 

السابقة ليوم الزيارة حتى ولو ساعة واحدة 

:على األقل

إدارة إحصاءات القوى العاملة
م   2020استمارة مسح القوى العاملة 

C_02
ال

نعم

عمل أطعمة ومأكوالت وبيعها  

بواسطة التطبيقات االلكترونية  أو أي 

C_13

بيع منتجات في البسطات او االكشاك 

او العربات في األسواق واألماكن 

03

05

04

C_04

07

C_07

(كليًا )االستهالك الذاتي لألسرة 

نعم

بيع  أي منتجات بواسطة التطبيقات 

االلكترونية   أو أي وسيلة أخرى

نعم

ال

(كليًا أو جزئيًا) (المقايضة)للتبادل /للبيع

ال

نعم

ال

( سنة فأكثر15)بيانات األفراد االقتصادية : (C)القسم الثالث 

هل كان هذا العمل في الزراعة أو الصيد أو تربية 

الطيور او المواشي واالغنام أو انتاج جبنة وزبدة 

وسمن أو صيد األسماك أو تربية النحل أو جمع 

الحطب؟

C_06 بشكل عام، هل كان منتج العمل للبيع أو

لالستهالك الذاتي لألسرة؟

(المتغير)السؤال 

01

02

08

06

تقديم  أي خدمات بواسطة التطبيقات 

االلكترونية  أو أي وسيلة أخرى

توصيل الركاب بسيارة خاصة

C_05

أجر،  في أي عمل مقابل (...الفرد )هل عمل 

 خالل راتب، عمولة، أو أي أجر نقدي أو عيني

السبعة أيام السابقة ليوم الزيارة حتى ولو 

يشمل المتدربين )ساعة واحدة على األقل؟ 

(مدفوعي االجر

نشاط خاص يملكه في أي  (...الفرد)هل عمل 

أو يملك جزءًا منه  مقابل ربح مع وجود 

  خالل السبعة أيام مستخدمين للعمل لديه

السابقة ليوم الزيارة حتى ولو ساعة واحدة 

على األقل؟

ال

نشاط خاص يملكه في أي  (...الفرد)هل عمل 

أو يملك جزءًا منه مقابل ربح بدون وجود 

  خالل السبعة أيام مستخدمين للعمل معه 

السابقة ليوم الزيارة حتى ولو ساعة واحدة 

على األقل؟

C_01

C_03

ال أعرف

نعم

بدون أي مساعدة   (...الفرد)هل عمل أو قدم 

 في أي عمل تجاري مملوك لألسرة اجر أو ربح

أو أحد أفرادها، أو ساعد فرد من أفراد األسرة 

  خالل السبعة أيام السابقة ليوم في عمله

الزيارة حتى ولو ساعة واحدة على األقل ؟

البند

العمل  في كريم او اوبر

توصيل طلبات الى الغير  بواسطة 

التطبيقات االلكترونية

تفصيل مالبس وبيعها بواسطة 

التطبيقات االلكترونية  أو أي وسيلة 
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C_10نعم-1
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C_10نعم-1
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C_10نعم-1

D_01ال- 2
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C_1101C_13

02

C_1201نعم

D_01ال02
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  المجموعالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاألثنيناألحدالسبت

01
العمل 

الرئيسي
الى|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

02
العمل 

الثانوي
الى|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

الى|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|المجموع3

عاءالثالثاءاألثنيناألحدالسبت   المجموعالجمعةالخميساألرب

01
العمل 

الرئيسي
الى|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

02
العمل 

الثانوي
الى|__|__| |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

3
المجمو

ع
الى|__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

الى01

الى02

الى3

البند(المتغير)السؤال 

( سنة فأكثر15)بيانات األفراد االقتصادية : (C)القسم الثالث 

|__|

|__|__|

C_09 أيام 7لم يعمل خالل آخر  [الفرد]حتى لو 

 :[الفرد]لسبب ما، فهل لدى 

العمل الرئيسي

العمل الثانوي

C_13نعم

C_13

01

|__|

العمل الموسمي

مؤسسة تجارية او عقارية او أي 

مؤسسة أخرى يعمل فيها عادة؟

المجموع

 (...الفرد )ما هو السبب الرئيسي لتغيب 

عن عمله الذي لم يزاوله خالل السبعة أيام 

:                           السابقة ليوم المقابلة

الباحث ال تقرا بنود )                    

(اإلجابات

03

04

C_14

إجازة تعليمية أو تدريبية

وظيفة  في أي جهة  يعمل فيها عادة؟

 (مرتبط بعمل)عمل  (...الفرد )هل كان لدى 

  خالل السبعة أيام السابقة مقابل أجر أو ربح

أي متغيبًا عنه )لم يزاوله ليوم الزيارة ولكنه 

 ؟ويتوقع أن يعود له (بشكل مؤقت

05

02

مكافأة / عائد (...الفرد )هل يتلقى 

من عمله  أو يدفع  (الدخل، أو الراتب)

اشتراكات ألي نظام تقاعدي خالل فترة 

_______________ (حدد)أخرى 

التسريح المؤقت، )تقليص في النشاط 

(ركود في العمل

 (...الفرد)ماهي المدة المتوقعة  لـ 

للعودة إلى عمله، أو ما هي المدة 

، مغسلة، بقالة، محل تجاري)متجر 

أو أي نوع من ، الخ ..ورشة، مطعم 

انواع المحالت األخرى يعمل فيها عادة؟

تعليق العمل بسبب الظروف الجوية، 

األعطال الميكانيكة والكهربائية واالتصاالت

ما هو عدد ساعات العمل المعتادة 

خالل  (...الفرد )التي يعملها  (االعتيادية)

السبعة أيام السابقة ليوم المقابلة لجميع 

؟(العمل الرئيسي والثانوي)األعمال 

باإلضافة إلى عمله  (...الفرد)هل لدى 

الرئيسي، عمل آخر بأجر أو أي نشاط يدر دخاًل 

خالل السبعة أيام السابقة ليوم الزيارة؟

C_15

C_16 ما هو عدد أيام العمل الفعلية التي

خالل السبعة أيام  (...الفرد )يعملها 

السابقة ليوم المقابلة لجميع األعمال 

؟(العمل الرئيسي والثانوي)

للتأكد، يجب على الباحث ابالغ المستجوب باجمالي ساعات العمل 

ما هو عدد ساعات العمل الفعلية التي 

خالل السبعة أيام  (...الفرد )يعملها 

السابقة ليوم المقابلة لجميع األعمال 

؟(العمل الرئيسي والثانوي)

مزرعة  او حضيرة لتربية الحيوانات 

يعمل فيها عادة؟

للتأكد، يجب على الباحث ابالغ المستجوب باجمالي ساعات العمل 

ال

إجازة أمومة

موقع لبيع منتجات أو تقديم  خدمات 

مبنى، )في مواقع  ثابتة أو متنقلة 

يعمل (متجر، أماكن عامة، عربة، الخ

فيها عادة؟
العمل مناوبات، العمل المرن

(المرض)إجازة مرضية 

 شهور3أقل من 

 شهور فأكثر3

إجازة اعتيادية
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 (...الفرد )ما هو السبب الرئيسي لعمل 

الساعات ) ساعة  35 أقل من لساعات 

خالل السبعة أيام السابقة؟ (االعتيادية

نعم

دوام جزئي
C_23

للعمل ساعات أقل

نعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (حدد)أخرى 

الرغبة في أجر أعلى في الساعة

: -----------------------------اسم الجهة

(ساعة أو اكثر48ساعات العمل االعتيادية  )طبيعة العمل 

العمل ال يتناسب مع مهاراتي

كسب المزيد من الدخل

نقص الموظفين

للعمل ساعات أكثر

األعمال/ لمزيد من العمالء

نعم

دوام كلي

ال

ال

ال

موسمي/ العمل الحالي مؤقت

صعوبة في استقدام العائلة

مشاكل المواصالت

 --------------(حدد)أخرى 

لتحسين ظروف العمل

مكان العمل بعيد عن المسكن

ال يرغب بالعمل الذي يعمله

ماهى واجبات المهنة الرئيسية التى يمارسها 

الفرد حاليًا في السبعة أيام السابقة للمقابلة؟

(مثال ذلك المهنة عسكري والواجبات عمل أداري)

:وصف 

( ساعة35ساعات العمل االعنيادية أقل من  )طبيعة العمل 

 عدم القدرة على العمل ساعات أكثر ألسباب صحية أو  ظروف 

االلتزام بتسليم العمل في )تسليم العمل في الوقت المحدد 

(المواعيد المحددة

خالل األربعة  (...الفرد ) بحث هل 

أسابيع السابقة  عن ساعات عمل 

عمل أضافي في عمله /اضافية 

الرئيس او الثانوي؟

C_25 في األسبوع  أنتقل إلى سؤال 49 ساعة وأقل من 34     إذا كان مجموع ساعات العمل االعتيادية التي يعملها عادة أكبر من 

C_20

بدوام كلي أو جزئي في  (...الفرد )هل  عمل 

عمله الرئيس؟

C_22 ساعة في األسبوع أنتقل إلى سؤال 48     إذا كان مجموع ساعات العمل االعتيادية التي يعملها عادة أكبر من 

العمل إذا توفرت  (...الفرد ) يستطيعهل 

فرصة عمل لساعات إضافية خالل 

األسبوعين القادميين ؟

تقليص العمل بسبب الظروف الجوية، األعطال الميكانيكة والكهربائية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (حدد)أخرى 

نعم

السباب متعلقة  بنشاط  (ركود في العمل )تقليص في النشاط 

غير قادر على العثور على  عمل بدوام كلي أو ساعات عمل أكثر

البند(المتغير)السؤال 

( سنة فأكثر15)بيانات األفراد االقتصادية : (C)القسم الثالث 

بتغيير عمله الحالي؟ (...الفرد )هل  يرغب 

 (...الفرد)ما هو السبب الرئيسي لرغبة 

في تغيير عمله الحالي؟

C_23

C_24

C_26

C_22

C_27

   (...الفرد )ما هو السبب الرئيسي لعمل 

 (الساعات االعتيادية)   ساعة أو أكثر  48

خالل السبعة أيام السابقة؟

ال

C_25

عمالة منزلية

 (...الفرد)ما هو اسم الجهة التي يعمل بها 

عمله الرئيسي في السبعة أيام السابقة 

:وصف المهنة الرئيسية به حاليًا  (...الفرد )ما هو نوع العمل الذي يقوم 

المهنة )في السبعة أيام السابقة للمقابلة 

؟ (الرئيسية

مثال ذلك مدرس ثانوي، طبيب جراح، مهندس ) 

(طرق، عامل صيانة المنيوم

|__|__|__|__|   :        الرمز

..............(حدد)أخرى .97

C_18

C_21

بالعمل ساعات عمل  (...الفرد ) يرغبهل 

إضافية  أكثر من الساعات االعتيادية 

بشرط أن تكون بأجر أو ربح ؟

C_19

C_17



االنتقالالرمزالرقم

01

02

03

04

05

06

07

08

97

01

02

03

4C_42

97

01C_34

02

03

01

02

03

04

05

01

02

98

01

02

98

01

02

98

01

02

98

01

02

03

097

98

( سنة فأكثر15)بيانات األفراد االقتصادية : (C)القسم الثالث 

البند(المتغير)السؤال 

ال أعرف

منظمات غير ربحية

قطاع حكومي

عمالة منزلية

صاحب عمل  مع وجود مستخدمين

أقل من سنة

يعمل لحسابه بدون مستخدمين

يوم

سنة واحدة فأكثر

شهر

|__|__|__|__|   :        الرمز

..............(حدد)أخرى .97

:وصف النشاط االقتصادي

قطاع أعمال خاص

ال يوجد مساهمة في أي تأمين اجتماعي أو تقاعدي

عقد مكتوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (حدد)أخرى 

ال

(حدد)أخرى 

_________________________  (حدد)أخرى 

ال أعرف

 (...الفرد)ما هو القطاع المؤسسي الذي يتبعه 

في عمله الرئيسي في السبعة أيام السابقة 

للمقابلة؟                                    

 اذكر الخيارات للمستجيب 

C_36

على ميزة اإلجازة السنوية  (...الفرد )هل يحصل 

مدفوعة األجر في عمله الرئيسي؟

C_35 على ميزة اإلجازة المرضية  (...الفرد )هل يحصل

مدفوعة األجر في عمله الرئيسي؟

(للسعوديين فقط) (المؤسسة العامة للتقاعد)

نعم

ال

(المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

لديه تأمين ضد مخاطر العمل في  (...الفرد)هل 

عمله الرئيسي؟

نعم

C_42  قطاع  العمالة المنزلية أنتقل إلى السؤال C_29اذا كانت االجابة في سؤال 

ال أعرف

نعم

صاحب العمل بدفع / هل تقوم جهة العمل

المساهمة المطلوبة في كلفة التأمين 

االجتماعي الخاص به أو بدفع اشتراكات ألي 

نظام تقاعدي آخر في العمل الرئيسي؟

ال

لديه تأمين صحي في عمله  (...الفرد)هل 

الرئيسي؟

C_30

منظمات إقليمية أو دولية

العاملون لدى االسرة

العاملون لحسابهم الخاص

C_29

عقد عمل في عمله الرئيسي  (...الفرد)هل لدى 

خالل السبعة أيام السابقة ليوم الزيارة؟

C_31

ال أعرف

نعم

اتفاق شفوي/ عقد 

(تعيين رسمي)الفرد يخضع لنظام الخدمة المدنية  

قطاع أعمال عام

(بدون أجر)يعمل لدى األسرة أو أحد أفرادها 

يعمل بأجر

C_39

في عمله   (...الفرد)ما هي مدة عقد عمل 

الرئيسي خالل السبعة أيام السابقة ليوم الزيارة؟

C_34

C_33

ال أعرف

ال

أسبوع

C_37

C_28 ما هي المنتجات أو الخدمات الرئيسة  التي

خالل   (...الفرد)أنتجتها الجهة التي عمل فيها 

عمله الرئيسي في السبعة أيام السابقة 

للمقابلة؟

خالل  (...الفرد)ما هي الحالة العملية لـ 

السبعة أيام السابقة ليوم الزيارة في عمله 

الرئيسي ؟

C_38



االنتقالالرمزالرقم
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البند(المتغير)السؤال 

( سنة فأكثر15)بيانات األفراد االقتصادية : (C)القسم الثالث 

--------------------القيمة بالريال السعودي 

حضيرة لتربية الحيوانات/ مزرعة  

 أفراد9-6

ال أعرف

نعم

االماكن العامة/ الشارع/ كشك ثابت في األسواق 

فرد فأكثر250

(خاص بالعمالة المنزلية)لدى منزل رب األسرة 

خاص بـ 

1 =C_13

C_42أنتقل إلى السؤال  (حكومي أو أعمال عام)   C_29اذا كانت االجابة في سؤال 

خاص بـ 

2,3,97 =C_30

في المسكن

أنتقل إلى الفرد التالي (بدون أجر)  يعمل لدى األسرة أو أحد أفرادها C_30اذا كانت االجابة في سؤال 

 فرد99-50

خاص بـ 

1 =C_30

C_45

C_43

C_42

C_44

(صف مكان العمل) 

ما هو الدخل  أو األجر الصافي الشهري لـ 

من العمل الثانوي في الشهر  (...الفرد)

الماضي؟

--------------------القيمة بالريال السعودي 

 --------------------(حدد)أخرى 

متجول/عربة /بسطة

في عمله الرئيسي؟ (...الفرد )ما هو مكان عمل 

  فرد19-10

 فرد واحد1

لديها  (...الفرد )هل جهة العمل التي يعمل بها 

سجالت محاسبية رسمية؟

ال أعرف

 (...الفرد )هل جهة العمل التي يعمل بها 

مسجلة في السجالت التجارية أو الضريبية أو 

رخص البلدية؟

ال

نعم

C_41

C_40

--------------------القيمة بالريال السعودي  ما هو الدخل الصافي الشهري من عمل 

الرئيسي في الشهر الماضي؟ (...الفرد)

غابة/بحر/في البر

ال أعرف

ال

 (النقدي والعيني)ما هو صافي األجر الشهري 

في الشهر الماضي من  (...الفرد)الذي استلمه 

العمل الرئيسي له؟

ما هو عدد المشتغلين بمن فيهم المالك أو 

صاحب العمل في مكان العمل الذي يعمل به 

؟(....الفرد ) (العاملين بأجر وبدون أجر)

 أفراد5-2

 فرد49-20

فرد249 -100

مكان ثابت للعمل/مكتب

(محل تجاري)متجر 

ورشة/معمل/ مصنع

C_39



إدارة إحصاءات القوى العاملة

م   2020استمارة مسح القوى العاملة 

االنتقالالبندالرمز(المتغير)السؤال الرقم

D_04نعم01

ال02

نعم01

D05_aال02

أقل من شهر01

 شهور3بين شهر إلى 02

D05_a شهور3أكثر من 03

التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية01

(وزارة العمل)التسجيل لدى صندوق تنمية الموارد البشرية 02

التسجيل في مكاتب التوظيف الخاصة03

تقديم طلب ألصحاب العمل04

تقديم طلب بالمراسلة عبر اإلنترنت أو البريد05

سؤال األصدقاء واألقارب عن فرص العمل06

نشر االعالنات الوظيفية  أو الرد عليها07

.الخ  إلقامة مشروع خاص.. أو ارض أو معدات  (قرض)تقديم طلب دعم مالي 08

إلقامة مشروع خاص (الخ..سجل تجاري، بلدية)تقديم طلب للحصول على رخصة 09

___________________ (حدد)أخرى 97

D05_aلم يقم بأي اجراء96

|__|__| ------------   (باألشهر)                                                  الفترة 

 أذا كانت الفترة أقل من شهر00ضع 

نعم01

ال02

نعم01

ال02

انتظار موسم العمل01

انتظار العودة إلى العمل02

الملل او التعب من البحث عن عمل03

االعتقاد بعدم وجود عمل  يناسبني04

ال يعرف طريقة فعالة للبحث عن عمل05

(نقص الخبرة/مؤهالت/ االفتقار إلى الكفاءات الالزمة تدريب)تدني المؤهل العلمي أو التدريب، 06

(الصيد/الزراعة)العمل مع األسرة لالستخدام الذاتي 07

عدم توفر العمل في المنطقة08

نقص أو عدم توفر الموارد المالية لتأسيس عمل خاص09

ملتحق بالدراسة  او ببرنامج تدريبي10

(أنشطة منزلية)بسبب المسؤوليات العائلية 11

أصحاب العمل يعتبرونني متقدم في السن للقيام بالعمل12

أصحاب العمل يعتبرونني  صغير السن أو متخرج حديثٌا  للقيام بالعمل13

متقاعد14

 مكتفي15

العجز أو اإلعاقة او اسباب صحية16

انتظار نتائج بحث سابق عن العمل17

(أصول، طرق، وسائل نقل، خدمات عمل )غياب البنى التحتية18

وجود أطفال/ حمل 19

__________________ (حدد)أخرى 97

نعم01

انتهىال02

D_07 عن عمل مقابل  (...الفرد)ما هو السبب الرئيسي لعدم بحث

أجر أو ربح خالل األربعة أسابيع السابقة؟

D_08

( سنة فأكثر الذين ليس في العمالة15األفراد )البحث عن عمل واإلتاحة للعمل : (D)القسم الرابع 

D_04

D_03 للبدء بالعمل في  (...للفرد )ما هي المدة المتوقعة

المستقبل القريب؟

D_01 عن عمل بأجر أو حاول إقامة مشروع  (...الفرد )هل بحث

خاص به خالل األربعة أسابيع الماضية؟

D_02 على عمل أو إقام مشروع خاص به  (...الفرد )هل حصل

وسيبدأ العمل به قريبًا؟

D_05

في البحث عن عمل  (...الفرد )ما هي األساليب التي اتبعها 

خالل األربعة أسابيع الماضية؟

D_06

D_05_a

D_05

هل كنت  (ربح/ مقابل أجر)فرصة عمل   (...الفرد )لو توفرت لـ 

مستعد و قادر لبدء العمل خالل السبعة أيام السابقة ليوم 

االستجواب أو االسبوعين القادمين؟

عن عمل بأجر أو حاول إقامة مشروع  (...الفرد )هل بحث 

 شهر الماضية؟12خاص به خالل 

D_08

في العمل مقابل أجر أو ربح إذا كانت  (...الفرد )هل رغب 

هناك فرصة عمل؟

 (..الفرد)التي كان فيها  (باألشهر المتواصلة)ما هي الفترة 

بدون عمل وبحث عن عمل أو حاول القيام بتأسيس مشروع 

خاص؟



االنتقالالبندالرمز(المتغير)السؤال الرقم

نعم01

انتهىال02

(نهاية العقد المؤقت)تم إنجاز العمل 01

 االستقالة02

(التسريح بواسطة صاحب العمل)االستغناء عن خدماتي 03

(فشل األعمال) قلة األرباح أو تصفية المشروع الخاص 04

 التقاعد05

 ساعات العمل قليلة06

 ساعات العمل طويلة07

 قلة األجر أو الراتب08

 العمل على فترتين09

 بعد المسافة بين مكان اإلقامة والعمل10

 العمل يتطلب جهدًا بدنيًا أو ذهنيًا11

 أصابة عمل12

 أسباب صحية13

(عائلية)أسباب اجتماعية 14

 -----------------(حدد) أخرى 97

قطاع حكومي01

قطاع أعمال عام02

قطاع أعمال خاص03

عمالة منزلية04

منظمات غير ربحية05

العاملون لحسابه الخاص06

العاملون لدى االسرة07

منظمات إقليمية أو دولية08

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (حدد)أخرى 97

يعمل بأجر01

صاحب عمل  مع وجود مستخدمين02

يعمل لحسابه بدون مستخدمين03

(بدون أجر)يعمل لدى األسرة أو أحد أفرادها 04

(حدد)أخرى 97

D_16 في أخر  (..الفرد)التي عمل فيها  (باألشهر)ما هي الفترة

عمل؟

؟ (...الفرد )تاريخ ترك العمل السابق للـ

                  بالشهر والسنة

مدة ترك العمل األشهر الكاملة ؟                             

( سنة فأكثر الذين ليس في العمالة15األفراد )البحث عن عمل واإلتاحة للعمل : (D)القسم الرابع 

D_18     األشهر الكاملة |_ _|_ _|_ _|                             الي

D_14 في العمل األخير الذي زاوله قبل  (...الفرد)ما هي الحالة العملية لـ

التعطل؟

D_15 (النقدي والعيني)ما هو صافي األجر أو الدخل الشهري 

في أخر شهر  من العمل  (...الفرد)الذي كان يستلمه 

الرئيسي السابق؟

--------------------القيمة بالريال السعودي 

|_ _|_ _|_ _|_ _|السنة                                

_|9_|_9_|_9_|_8|_ال أعرف                       

D_17                                           الشهر|_ _|_ _|

 أذا كانت مدة ترك العمل  أقل من شهر 00ضع 

_|9_|_8|_ال أعرف                                     

D_13

D_11

D_12

|__|__|__|__|:                                      الرمز

......(حدد)أخرى . 97

:وصف النشاط االقتصادي السابق

|__|__|__|__|:                                      الرمز

......(حدد)أخرى . 97

:وصف المهنة الرئيسية السابقة قبل التعطل؟ (...الفرد )ما هي آخر مهنة زاولها 

في العمل األخير  (...الفرد)ما هو القطاع المؤسسي الذي يتبعه 

الذي زاوله قبل التعطل؟                                      اذكر الخيارات 

للمستجيب

D_10

قبل  (...الفرد)ما هو النشاط االقتصادي األخير للعمل الذي زاوله 

التعطل؟

D_09

عمله األخير؟ (...الفرد)ما هو السبب الرئيسي لترك 

أو  (نقدي أو عيني)العمل مقابل أجر   (....الفرد )هل سبق لـ 

ربح في أي عمل أو مصلحة خاصة يملكها أو يملك جزءًا منها 

أو لدى األسرة؟

|__|__| ------------   (باألشهر)الفترة 



إدارة إحصاءات القوى العاملة

م   2020استمارة مسح القوى العاملة 

   |__|عدد الزيارات

|__|__||__|__|اليوم|__|__|اليوم

|__|__||__|__|الشهر|__|__|الشهر

_|1_|_9|__|1_|_9|_السنة_|1_|_9|السنة

|__|__|:نتيجة الزيارة النهائية

 سجل نتيجة الزيارة النهائية وأكتب مالحظاتك 97  إلى 2بعد زيارة الوحدة السكنية المختارة في العينة ثالث زيارات والتأكد من أن نتيجة الزيارة هي الرموز من 

وأنهي المقابلة

E_02

(تستوفى من الزيارة األولى )  (استوفيت كليًا)تمت     .1

نتيجة الزيارة: (E )القسم الخامس

E_01

الزيارة الثالثةالزيارة الثانيةالزيارة األولى

اليوم

الشهر

السنة

(استوفيت جزئيًا)تمت جزئيًا    .2

(المسكن مغلق)األسرة غير متواجدة وقت الزيارة     .4رفضت األسرة    .3

المسكن خالي .6ال يوجد عضو مؤهل  .5

E_03(الزامي):                                                                                      رقم الجوال(الزامي)  :                                              اسم المدلي بالبيانات

(تغيرت صفة االشغال)المسكن مشغول بعمل  .7

(تستوفى من الزيارة األولى )
(تستوفى من الزيارة األولى )المسكن تحت االنشاء أو الترميم   .8

  .........................................(حدد)أخرى . 97(تستوفى من الزيارة األولى )المسكن مهدوم أو ازيل   .9

(اختياري)   :                                               البريد االلكتروني


