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 مقدمة:
ٍ  موحةدة تنسةجم مةع ةبيعةة كةٍ  كافةة أممالهةا اإلحصةا ية وفةه منهجيةةبتنفيذ الهيئة العامة لإلحصاء  قومت ممة

لةد   إجراءات األممال اإلحصا ية المتوافه مع إجراءات العمٍ المعتَمةَدةدليٍ  منتج إحصا ي، وتعتمد بذلك ملى

إلةى مرحلةة تاسةعة تتمثةٍ فةي  أساسةية إاةافةً  المنةتج اإلحصةا ي بثمةاني مراحةٍ المنظمات الدولية، حيث َيمةر  

 : اتكما هو مواح في الرسم التوايحي التالي وما يلحقه من شروح مرحلة "اإلدارة" الشاملة

 

)النطةةاق، والتصةةميم، والتنظةةيمح  مراحةةٍ تشةةاركية بةةين الهيئةةة العامةةة لإلحصةةاء  :مراحةةٍ الةةثألو األولةةىالوُتعةةد 

الرابعةة )جمةع البيانةاتح مرحلةة ، بينمةا تعةد المرحلةة المختلفةة وممأل ها مستخدمي البيانات من الكيانات التنموية

لسةتيفاء البيانةات والمعلومةات،  ؛ وذلةكاألسر أو الُمنشآت تشاركية بين الهيئة وبين المجتمع اإلحصا ي سواءً 

يةتم فيهةا )التبويةب، والمراجعةة، والنشةرح ثةم بعةد و ،فيما تعد المراحٍ المتبقية مراحٍ إحصا ية تقوم بها الهيئةة

ء مةةرة أخةةر  تةةتم المرحلةةة الثامنةةة )التقيةةيمح، أمةةا مرحلةةة )اإلدارةح فهةةي مرحلةةة إداريةةة ذلةةك وبالتشةةار  مةةع العمةةأل

 وتنظيمية تدخٍ في كافة المراحٍ، وقد تم تطبيه هذه المراحٍ في إحصاءات سوق العمٍ كما يلي: 

 :المرحلة األولى: مرحلة النطاق
مراحٍ التشاركية بين الهيئة العامة لإلحصاء هي محطة النطألق إلنتاج )إحصاءات سوق العمٍح كما ُتعد أولى ال

العامةة للتممينةات  والمؤسسةة ،الجتماميةةوزارة الموارد البشةرية والتنميةة من )نة ومنظومة سوق العمٍ المكو  

الجتماميةةةة، ووةةةندوق تنميةةةة المةةةوارد البشةةةريةح باإلاةةةافة إلةةةى مركةةةا المعلومةةةات الةةةوةني والقطةةةا  الخةةةا  

وقد تم في هذه المرحلة مقد ورش ممٍ واجتمامات بين الهيئة وبين هةذه الجهةات للووةول إلةى  واألكاديمي،

 . الوقتفهم احتياجاتهم والتعرف ملى متطلباتهم بووفهم مقدمي أو مستخدمي بيانات في نفس 

فيما  أخذ آراء تلك الجهات بعين المتبار لضمان تحقيه جميع أهداف إحصاءات سوق العمٍ، والتي تتلخصتم و

 يلي:

ثة وذات شمولية تتعلةه  .1 دمم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين بإحصاءات ُمَحد 

 بسوق العمٍ في المملكة العربية السعودية.

 تمكين القطامين: الحكومي، والخا  من دراسة متغيرات سوق العمٍ لألستفادة منها. .2

 سات واألبحاو الجتمامية والقتصادية.دمم القطامات األكاديمية بمتطلبات الدرا .3

ثة من: .4  توفير إحصاءات ُمَحد 

 .المتغيرات من مدد حسب البطالة معدل •

مالتقيي  

 الجمع التنظيم التصميم النطاق

 التبويب النشر المراجعة

 اإلدارة
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 حسب مدد من المتغيرات.  العمٍ وقوة المتعطلين •

 .المتغيرات من مدد حسب ممٍ من الباحثين •

 . المتغيرات من مدد حسب المشتغلين •

 .والتشغيٍ القتصادية واإلمالة في القو  العاملة المشاركة معدلت •

 .للمشتغلين العمٍ سامات ومتوسط األجور متوسط •

  السابقة للعمٍ والتدريب. والخبرات التعطٍ وفترة للمتعطلين ممٍ من أسلوب البحث •

، 2030متطلبات رؤية المملكة  تساهم في تلبية ستنشركما تم في هذه المرحلة التمكد من أن  اإلحصاءات التي 

إاافًة إلى تغطيتها لمتطلبات إقليمية مثٍ متطلبات المركا اإلحصا ي الخليجي، ومتطلبةات دوليةة تتمثةٍ فةي 

 . (ILO)منظمة العمٍ الدولية 

 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم
المرحلةة يةةتم تحديةد المجتمةةع ؛ فمةن خةةألل هةذه بووةفه منتًجةا متكةةامأًل وهةي مرحلةة تصةةميم العمةٍ اإلحصةةا ي 

اإلحصا ي، وتصميم اإلةار اإلحصا ي ومينة المسح، وتصميم استمارته وتحديد أسلوب وأدوات جمع البيانات، 

وتحديد وحدات المعاينة، وفي كافة هذه اإلجراءات يةتم إشةرا  العمةألء والسةتفادة مةن مر يةاتهم لتلبيةة كافةة 

 إلحصا ي.المتطلبات وامان وجودها امن المنتج ا

 وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي: 

 . المجتمع اإلحصا ي:2.1

ن وغير سعوديينح وجميع األفراد )سعودي تملَف المجتمع اإلحصا ي المستهدف في إحصاءات سوق العمٍ من

 امتيادية في المملكة العربية السعودية. الذين يِقيُمون بصورة

 . مصادر اإلحصاءات:2.2

م وورة شاملة من سةوق قد  العمٍ في بياناتها ملى مصدرين ر يسين وهو ما يجعلها تُ تعتمد إحصاءات سوق 

العمةةٍ فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية، حيةةث تتضةةمن إحصةةاءات مةةن المسةةح الميةةداني األسةةري )مسةةح القةةو  

ٍ  جرِ العاملةح والةذي تُ  ريةة مةن سةوق ربةع سةنة ميألديةة، ومةن بيانةات السةجألت اإلدا يةه الهيئةة العامةة لإلحصةاء كة

  ٍ ربةع سةنة ميألديةة، لتقةوم الهيئةة  العمٍ في الجهات الحكومية ذات العألقة والتي تقةوم بتاويةد الهيئةة بهةا كة

 بحساب مؤشراتها وإودارها مع مؤشرات المسح الميداني في نشرة إحصاءات سوق العمٍ.

 . المصدر األول إلحصاءات سوق العمٍ: مسح القو  العاملة:2.2.1

يةتم فيةه   حالهيئة العامة لإلحصاء يندرج تحت تصنيف )اإلحصةاءات الجتماميةة يهجرِ ميداني ُأسري تُ هو مسح 

ة لسكان كافة المناةه اإلدارية في المملكة العربية السعودية من لَ ث  َم جمع المعلومات من خألل زيارة مينة ُم 

ن خألله يتم توفير تقديرات ومؤشرات األسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي ملى مدد من األسئلة، وم

المسةتقرين فةي المملكةة العربيةة  حسنة فةمكثر15تتعله بقوة العمٍ للسكان في سن العمٍ للفئة العمرية )
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ا )داخةٍ قةوة العمةٍ وخارجهةاح وكةذلك حسةاب السعودية، وتقدير السكان النِشطين وغيةر النِشةطين اقتصةادي  

 ة ومعدلت التشغيٍ وغيرها. أهم مؤشرات سوق العمٍ كمعدلت البطال

 . المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمٍ: السجألت اإلدارية:2.2.2

ثة لد  الجهةات الحكوميةة ذات العألقةة بسةوق العمةٍ والناتجةة و هي البيانات والمعلومات الُمسجلة والمحد 

َبع في هذه الجها ٍ  يت، حيث من خألل ملميات التسجيٍ والتوثيه الرسمي اإللكتروني الةُمت  وزارة  :من قوم ك

تنميةةة المةةوارد البشةةرية، والمؤسسةةة العامةةة للتممينةةات  ، ووةةندوق.المةةوارد البشةةرية والتنميةةة الجتماميةةة

الجتمامية، ومركا المعلومات الوةني بتاويةد الهيئةة بالبيانةات المسةجلة لةديها مةن ةريةه الةربط اإللكترونةي 

الخا ، والحكومي  ينا لبيانات المشتغلين في القطاما ر يًس مصدرً تعد  هذه الجهات أن بشكٍ دوري بامتبار 

 والباحثين من ممٍ في المملكة العربية السعودية. 

 ويواح الجدول التالي نو  البيانات التي تقدمها كٍ جهة من مصادر إحصاءات سوق العمٍ: 

 العمٍ: . المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بإحصاءات سوق2.3

 بمسح القو  العاملة )المصدر األول: إلحصاءات سوق العمٍح: ة. المصطلحات والمفاهيم المرتبط2.3.1

 . اإلةار اإلحصا ي للمسح: 2.3.1.1 

م، وقدتم  تحديثه في مطلع الربع 2010اإلحصا ي المستند ملى تعداد لوحدات المجتمع  هو الدليٍ الشامٍ

 م.2018األول من مام 

  . مينة المسح:2.3.1.2 

أفراد  نة مجمو َ إلجراء مسح القو  العاملة مليها، وتضم  هذه العي هي العينة المختارة من اإلةار اإلحصا ي

 واحد، بمن فيهم العمالة المنالية ومن في حكمهم. األسر المعيشية المختارة الذين يعيشون في مسكن  

 

 البيانات والمؤشرات الجهة مصدر البيانات

 تقديرات قوة العمل والمتعطلين ومؤشرات القوى العاملة. الهيئة العامة لإلحصاء المسح الميداني األسري

وزارة المووووووووووووارد الب ووووووووووورية  السجالت اإلدارية

 والتنمية االجتماعية

الم ووتولوف  ووي القطوواو الواووومي والبوواح وف عوون عموول  ووي القطوواو 

الواووومي رنرنووامجيا جوودارة وسوواعدف. ناإل ووا ة تلووق تعشوويرات القطوواو 

 الخاص. 

المؤسسوووة العاموووة للتعمينوووات 

 االجتماعية

 الم تولوف  ي القطاو الخاص والواومي.   

مواءمة نيانات الباح ين عن عمل  ي القطاعين الواوومي والخواص مون  مركز المعلومات الوطني

واقووا البيانووات  ووي نوووانتي رجوودارة وسوواعدف نوووزارة الموووارد الب وورية 

رطاقووواتف نصوووندوة تنميوووة المووووارد والتنميوووة االجتماعيوووة  وووي نوانوووة 

الب ووورية والتعشووويرات للقطووواو الواوووومي واأل ووورادة و عوووداد العمالوووة 

 المنزلية.
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 . األسرة المعيشية:2.3.1.3 

هي فرد أو مجمومة أفراد تربطهم أو ل تربطهم ولة قرابة، ويشتركون في الممكٍ والمسكن الذي يقيمون 

ٍُ امن أفراد األسرة ما يلي:   فيه وقَت المسح، ويدخ

ُبوا منها أثناء مملية المسح لوجودهم  .1 األفراد السعوديون الذين يقيمون إقامة معتادة مع األسرة، وتغي 

لكةة بصةفة مؤقتةة، مثةٍ: رجةال األممةال، والمسةافرين للعةألج أو للسةياحة، والطةألب خارج المم أو داخٍ

 الدارسين في الخارج. 

األفراد الذين يقيمون مع األسرة بصفة معتادة، وتغيبوا منها أثناء المسح لوجةودهم فةي فتةرات ممةٍ  .2

 .. إلخ.مسا ية، مثٍ: األةباء والممراين والصيادين والعاملين في المطارات والحراس .

 العامٍ المنالي، والعاملة المنالية، والسا ه ومن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة. .3

 . ر يس األسرة: 2.3.1.4 

المسةؤول  لها من بين أفرادها المقيمةين معهةا، ومةادة مةا يكةون هةو هو الشخص الذي تتخذه األسرة ر يًسا

نة مةن أةفةال15من ) ممره من اتخاذ القرارات في الشؤون األسةرية، ول يقةٍ  ح سنة، وإذا كانت األسرة مكو 

ٍ  ووالدتهم، ويرمةى شةؤوَنهم قريةبه لهةم ل يقةيم معهةم، فةأل ُيعةد هةذا القريةب ر يًسةا لةسةرة، ول ُيسةج 

 ر يس األسرة. مسجٍ امن أسرة أخر ، وتكون األم في هذه الحال هي امن أفرادها؛ ألنه

 . المهنة الر يسة:2.3.1.5

 المشتغٍ في فترة اإلسناد الامني. مٍ الر يس الذي يااولههي نو  الع

 . النشاط القتصادي:2.3.1.6 

تجنةي الُمنشةمة مةن  الُمنشمة من أممال أو خدمات تحقه لهةا ما ةًدا، وأحياًنةا ل هو جميع ما تمارسه أو تقدمه

ا، كما هي الحال في  لتبرمةات.الجمعيات الخيرية التي تعتمد ملى ا أممالها مردوًدا مادي 

ا )خارج قوة2.3.1.7   العمٍح:  . السكان غير الناشطين اقتصادي 

فين اةمن القةو 15من العمر ) هم جميع األفراد من الذكور واإلناو الذين يبلُغون  سنة فمكثرح، وغير المصةن 

غيةر  يعملةون أو ل يبحثةون مةن ممةٍ، أو العاملة ملةى أنهةم )غيةر مشةتغلين أو متعطلةينح، وذلةك لكةونهم ل

للمسح، مثٍ: الطةألب، وربةات  غير مستعدين لأللتحاق به خألل فترة اإلسناد الامني قادرين ملى العمٍ، أو

يرغبةون فةي  يعملون، واألفراد غيةر القةادرين ملةى العمةٍ، واألفةراد الةذين ل البيوت، والمتقامدين الذين ل

 العمٍ ول يبحثون منه ألية أسباب أخر .

ا )قوة العمٍح:. السكان الن2.3.1.8  اشطون اقتصادي 

سةنةفمكثرح، والمتةاحون للعمةٍ فةي إنتةاج 15األفراد من الذكور واإلنةاو الةذين يبلُغةون مةن العمةر ) هم جميع

بالفعٍ )مشتغلونح، أو يبحثون  القتصادية أثناء فترة اإلسناد الامني، سواء كانوا يعملون السلع والخدمات

 من ممٍ )متعطلونح.
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 تعطلون:. الم2.3.1.9 

سنة فمكثرح الذين كةانوا خةألل فتةرة اإلسةناد 15هم جميع األفراد من الذكور واإلناو الذين يبلُغون من العمر )

 الامني:

 يام السابقة لايارة األسرة.أ ةبدون ممٍ خألل السبع .1

 يبحثةةون مةةن ممةةٍ بجديةةة خةةألل األسةةابيع األربعةةة السةةابقة لايةةارة األسةةرة )أي قةةاموا ملةةى األقةةٍ باتخةةاذ .2

أسلوب واحد للبحث من ممٍح ويشمٍ ذلك الذين لم يقومةوا بالبحةث مةن ممةٍ خةألل األسةابيع األربعةة 

السةةابقة لايةةارة األسةةرة بسةةبب انتظةةار الحصةةول ملةةى ممةةٍ، أو تمسةةيس ممةةٍ خةةا  بهةةم خةةألل الفتةةرة 

 القادمة، حيث سبه لهم البحث من ممٍ قبٍ فترة اإلسناد.

ره )أي متةةاحون للعمةةٍح خةةألل السةةبعقةةادرين ملةةى العمةةٍ ومسةةتعدين لأللتحةةا .3 يةةام ة أق بةةه فةةي حةةال تةةوف 

 .التاليينو األسبومين ألايارة األسرة  السابقة

 . المتعطلون الذين سبه لهم التدريب: 2.3.1.10 

ملى دورة تدريبية خةألل فتةرة  سنة فمكثرح الذين حصلوا 15المتعطلون من الذكور واإلناو ) هم جميع األفراد

 الثني مشر شهًرا السابقة لشهر المسحح. ي )أي خأللاإلسناد الامن

 . المتعطلون الذين سبه لهم العمٍ:2.3.1.11 

يعملون في السابه، وتركوا أممالهم  سنة فمكثرح الذين كانوا 15المتعطلون من الذكور واإلناو ) هم األفراد

ممةةٍ، ومسةةتعدين  بجديةةة مةةنوكةةانوا خةةألل فتةةرة اإلسةةناد: بةةدون ممةةٍ ويبحثةةون  ألي سةةبب مةةن األسةةباب،

 لأللتحاق بعمٍ في حال توفره.

 . نو  القطا :2.3.1.12 

 يقصد بنو  القطا  الجهة التي يعمٍ فيها الفرد المشتغٍ، وتنقسم القطامات إلى:

 القطا  الحكومي: .1

ويشةةمٍ جميةةع األجهةةاة الحكوميةةة؛ كةةالوزارات والهيئةةات، والمؤسسةةات الحكوميةةة، والبلةةديات، والمةةدارس 

جامعةةات والمعاهةةد، والمستشةةفيات الحكوميةةة، والقطامةةات العسةةكرية، والبنةةو  الحكوميةةة مثةةٍ )بنةةك وال

التنمية الجتمامية، والبنك الاراميح ووناديه التنمية، والمنشآت التي تنتج سةلًعا أو خةدمات، ويكةون رأس 

العامةة لخطةوط السةكك مالها ملًكا للدولة، وتحت إشرافها، مثٍ: )الخطةوط الجويةة السةعودية، والمؤسسةة 

 الحديدية، وشركة أرامكوح.

 قطا  المنشآت الخاوة:  .2

ويشمٍ المنشآت التي ُتنتج سلًعا أو خدمات، ولها موقع ثابت وكيان قانوني، وتعود ملكيُتها إلةى شةخص 

أو مجمومةةة أشةةخا ، مثةةٍ: )الشةةركات الخاوةةة، والمحةةألت التجاريةةة، والمةةدارس الخاوةةة، والمستشةةفيات 

 والبنو  التجاريةح.الخاوة، 
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 العاملون لحسابهم:  .3

مون السةةلع أو الخةةدمات بصةةفة شخصةةية أو بالتعةةاون مةةع مجمومةةة أشةةخا  خةةارج  هةةم األفةةراد الةةذين يقةةد 

لين، ومقةدمي خةدمات التووةيٍ  المنشآت، وليس لهم موقع ثابت له وفة الستقرار، مثٍ: البامةة المتجةوي

 الذين يعملون لحسابهم وليس لد  شركة خاوة.

 القطا  العا لي:  .4

 ويشمٍ األسر المنتجة للسلع أو الخدمات في المنازل، وذلك مقابٍ أجر أو ربح )نقدي أو مينيح.

 قطا  المنظمات غير الربحية:  .5

م سلًعا أو خدمات للمجتمع دون مقابٍ، أو بسعر رماي، ول  هي الجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تقد 

 الجمعيات الخيرية والهيئات المهنية.تهدف إلى الربح مثٍ 

 قطا  العمالة المنالية:  .6

مون خةةدمات لةسةةرة مقابةةٍ أجةةر ويقيمةةون معهةةا، كالعاملةةة المناليةةة والسةةا ه،  ويشةةمٍ األفةةراد الةةذين يقةةد 

 والبستاني، وحارس المنال الذي يقيم مع األسرة.

 قطا  المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.  .7

فة. القطامات األخر  .8  غير المصن 

 . تعريف المؤشرات: 2.3.1.13 

 تعريفه المؤشر

سنة فمكثرح في القةوة العاملةة كمتعطلةين، وهةو  15هو مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمٍ ) معدل البطالة

 مبارة من نسبة المتعطلين إلى قوة العمٍ.

في معدل المشاركة 

 القو  العاملة

سةنة فةمكثرح فةي القةوة العاملةة كمشةتغلين أو  15فةي سةن العمةٍ )هو مؤشةر يقةيس مشةاركة السةكان 

 سنة فمكثر. 15متعطلين، وهو مبارة من نسبة قوة العمٍ إلى السكان 

سنة فمكثرح في القوة العاملةة كمشةتغلين، وهةو  15هو مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمٍ ) معدل التشغيٍ

 مبارة من نسبة المشتغلين إلى قوة العمٍ.

متوسط سامات العمٍ 

 األسبومية

سةنة فةمكثرح، وهةو مبةارة 15هو مؤشر يقيس متوسط سامات العمٍ المتياديةة األسةبومية للمشةتغلين )

 من مجمو  سامات العمٍ إلى إجمالي المشتغلين.

متوسط األجر الشهري 

 للمشتغلين بمجر

فةمكثرح، وهةو مبةارة مةن مجمةو  سنة  15هو مؤشر يقيس متوسط األجر الشهري للمشتغلين مقابٍ أجر )

 األجر الشهري إلى إجمالي المشتغلين مقابٍ أجر.
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وقةد امتمةةدت الهيئةةة فةةي احتسةةاب مؤشةةرات سةةوق العمةةٍ ملةةى المعةةادلت المعتمةةدة اةةمن المعةةايير الدوليةةة 

 لتالية: لةمم المتحدة والمتوافقة مع معايير منظمة العمٍ الدولية، ويتم احتساب المؤشرات وفه المعادلت ا

 

 العشرين: حسب المعايير الدولية التي تلتام بها المملكة العربية السعودية، والمطبقة لد  دول مجمومة

 ومتوسط البطالة، ومعدل التشغيٍ، ومعدل في القو  العاملة، المشاركة معدل مؤشرات حساب يتم •

 مسح) تقديرات واقع من المشتغلين بيانات من الشهري األجر ومتوسط األسبومية،العمٍ  سامات

الهيئة العامة لإلحصاء من خألل زيارة األسر واستيفاء  ُتجِريه المسح الميداني التي وهو العاملةح القو 

 بالمسح. الستمارة الخاوة

 استخدامها يتم ل ولكن العمٍ، لسوق مدلولت مدة لها اإلدارية السجألت من المشتغلين بيانات •

ا لقياس  .في القو  العاملة المشاركة أو التشغيٍ أو البطالة معدلت إحصا ي 

  العمٍ. سوق مؤشرات في الدول بين الدولية المقارنات مملية يسهٍ المعايير بهذه اللتاام •

 سوق العمٍح: )المصدر الثاني إلحصاءاتاألجهاة الحكومية  . المفاهيم المرتبطة بالسجألت اإلدارية لد 2.3.2

 . المشتغلون )حسب السجألت اإلداريةح: 2.3.2.1

مةةة  هةةم جميةةع األفةةراد العةةاملين الةةذين يشةةغلون وظةةا ف وفةةه األنظمةةة ولةةوا ح معتَمةةَدة مةةن الجهةةات المنظ 

وفه ا لسوق العمٍ والمسجلين في السجألت اإلدارية، ويمكن تصنيف المشتغلين في السجألت اإلدارية 

 ألنظمة واللوا ح التي يخضعون لها كالتالي:

 معادلة الحتساب المؤشر

 100× = )مدد المشتغلين + مدد المتعطلينح  قوة العمٍ

 100× إجمالي قوة العمٍح ÷ = )مدد المتعطلين  معدل البطالة

 100×  إجمالي قوة العمٍ الذكورح÷ = )مدد المتعطلين الذكور  معدل البطالة للذكور

 100× إجمالي قوة العمٍ اإلناوح ÷ = )مدد المتعطلين اإلناو  معدل البطالة لإلناو

 100× إجمالي قوة العمٍح ÷ = )مدد المشتغلين  معدل التشغيٍ

 100×  حإجمالي قوة العمٍ الذكور÷ = )مدد المشتغلين الذكور  معدل التشغيٍ للذكور

 100× إجمالي قوة العمٍ اإلناوح ÷ = )مدد المشتغلين اإلناو  معدل التشغيٍ لإلناو

÷ سةةنة ول يعملةةونح  65سةةنة + أكثةةر مةةن 15= السةةكان فةةي سةةن اإلمالةةة )السةةكان أقةةٍ مةةن  معدل اإلمالة القتصادية

 100× ح 64إلى 15إجمالي السكان في الفئة العمرية )من 

فةةةةةةي المشةةةةةةاركة  معةةةةةةدل

 القو  العاملة

 100×  ححسنة فمكثر 15إجمالي مدد السكان في سن العمٍ )÷ العمٍ = )إجمالي قوة 

فةةةةةةي معةةةةةةدل المشةةةةةةاركة 

 للذكورالقو  العاملة 

× ح حسةنة فةمكثر 15إجمالي مدد السكان الةذكور فةي سةن العمةٍ )÷ = )إجمالي قوة ممٍ الذكور 

100 

فةةةةةةي معةةةةةةدل المشةةةةةةاركة 

 لإلناوالقو  العاملة 

× ح حسةنة فةمكثر 15إجمالي مدد السكان اإلناو في سةن العمةٍ )÷ = )إجمالي قوة ممٍ اإلناو 

100 
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 األجهةةاة كافةةة فةةي يعملةةون الةةذين السةةعوديين مةةن المدنيةةة الخدمةةة ولةةوا ح أنظمةةة حسةةب المشةةتغلون •

ي المياانيةة العامةة للدولةة فة ُمعتمَدة وظا ف يشغلون الذين العامة والمؤسسات الحكومية والمصالح

مةوظفين ومسةتخدمين )ذكةوًرا وإناًثةاح، وكةذلك غيةر السةعوديين والخااعين لنظام التقامد المةدني مةن 

 ممن يتم التعاقد معهم ملى هذه الوظا ف وفًقا لأل حة توظيف غير السعوديين.

عمةةال، ويشةةمٍ ذلةةك وال العمةةٍ ونظةةام الجتماميةةة التممينةةات نظةةام ولةةوا ح أنظمةةة حسةةب المشةةتغلون •

 السعوديين وغير السعوديين.

 ويشةمٍ المنةازل، فةي يعملةون الةذين الجنسةين مةن السةعوديين غيةر العةاملون موهة: المناليةة العمالة •

 والممراةةةةين، والحةةةةراس، والسةةةةا قين، الطعةةةةام، ومقةةةةدمي والطبةةةةاخين، التنظيةةةةف، وممةةةةال الخةةةةدم،

  .المنازل في الخصوويين والمدرسين

 الفئات التالية:بيانات المشتغلين في إحصاءات سوق العمٍ والمستقاة من السجألت اإلدارية ل تشمٍ 

 العاملين في القطامات األمنية والعسكرية. .1

 العاملين غير المسجلين في سجألت التممينات الجتمامية والخدمة المدنية ويشمٍ ذلك: .2

السعوديين العاملين خارج المنشآت الةذين يعملةون لحسةابهم ول يخضةعون ألنظمةة العمةٍ، وغيةر  •

مشةةةتغلين فةةةي خةةةدمات التووةةةيٍ مبةةةر التطبيقةةةات مسةةةجلين فةةةي التممينةةةات الجتماميةةةة، مثةةةٍ ال

 اإللكترونية ملى سبيٍ المثال. 

 أوحاب العمٍ السعوديين الذين يعملون في المنشآت وغير المسجلين في التممينات الجتمامية.  •

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

غير السعوديين الذين يمُتون إلى المملكة ألممال ل يستغرق إنجازها أكثر من ثألثة أشهر في الموظفين  .3

 المعتاد.

 . الباحثون من ممٍ )حسب السجألت اإلداريةح: 2.3.2.2

وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتمامية ممٍ لد  هم األفراد السعوديون المسجلون في برامج البحث من 

وسةةامدح ولةةد  وةةندوق تنميةةة المةةوارد البشةةرية )ةاقةةاتح، ويقومةةون بتسةةجيٍ بيانةةاتهم الشخصةةية )جةةدارة 

ومةةؤهألتهم وخبةةراتهم العمليةةة وسةةيرهم الذاتيةةة مةةن ةريةةه نظةةام إلكترونةةي لةةد  جهةةة التقةةديم، ملًمةةا بةةمن 

ةةا وشةةروط البطالةةة المتعةةارف مليهةةا د البةةاحثين مةةن ممةةٍ فةةي السةةجألت اإلداريةةة ل يخضةةعون لمعةةايير ولي 

والمعتمدة من قبٍ منظمة العمٍ الدولية، وبالتالي ل ُيعدون جميعهم متعطلين من العمٍ، حيث إنه ليس 

كٍ باحث من ممٍ ُيَعد  متعطأل، ولكي ُيَعد  الفرد متعطأل لبةد أن يسةتوفي شةروط البطالةة جميعهةا، وهةي 

 كالتالي:

 .ايارة األسرةل يام السابقةأ ةأن يكون الفرد بدون ممٍ خألل السبع .1

 .لايارة األسرة أن يقوم الفرد بالبحث من ممٍ بجدية خألل األسابيع األربعة السابقة .2

يام السابقة لايارة أ ةومستعًدا لأللتحاق به في حال توفره خألل السبع ،أن يكون الفرد قادًرا ملى العمٍ .3

 )أي يكون متاًحا للعمٍح.التاليين و األسبومين أاألسرة 
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حسةب الممارسةات العالميةة لمؤشةرات سةوق  –بمن بيانات الباحثين من ممٍ مةن السةجألت اإلداريةة مع اإلحاةة 

ا لقياس معدلت البطالة. –العمٍ   لها مدة مدلولت لسوق العمٍ، ولكن ل يتم استخدامها إحصا ي 

 . التصنيفات اإلحصا ية المستخدمة:2.4

ةةه مجمومةةة مرتبةةة مةةن فئةةات ذات ف التصةةنيف بمني وةةلة مسةةتخدمة لتجميةةع البيانةةات وفًقةةا للتشةةابه، ويشةةك ٍ  ُيعةةر 

التصةةةنيف األسةةةاس لجمةةةع البيانةةةات ونشةةةرها فةةةي مختلةةةف المجةةةالت اإلحصةةةا ية مثةةةٍ: )النشةةةاط القتصةةةادي، 

والُمنتجات، والنفقات، والمهن أو الصحة، ... إلخح إذ يسمح تصنيف البيانةات والمعلومةات بواةعها فةي فئةات 

ةا وفًقةا لخصا صةها ذات معنى من أجٍ إنت اج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيًبا دقيًقا ومنهجي 

المشتركة لكي تكون اإلحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، وتخضع إحصاءات سوق العمةٍ للمعةاير الدوليةة فةي 

 ية: جمع بياناتها وتصنيفها، حيث تعتمد إحصاءات سوق العمٍ ملى التصانيف واألدلة التال

 . التصنيف الوةني لةنشطة القتصادية:2.4.1

هو تصنيف إحصا ي ُمعَتِمد ملى التصنيف الصنامي الدولي الموحةد لجميةع األنشةطة القتصةادية، حيةث إن 

التصةةةنيف الصةةةنامي الةةةدولي الموحةةةد لةنشةةةطة القتصةةةادية هةةةو التصةةةنيف المرجعةةةي لةنشةةةطة اإلنتاجيةةةة، 

في مسةح القةو  العاملةة هةو تحديةد النشةاط القتصةادي الةر يس الةذي والغرض من استخدام هذا التصنيف 

ف النشةاط القتصةادي بمنةه )جميةع مةا تمارسةه أو  تااوله المنشمة التي يعمٍ بها أي فرد من األسةرة، كمةا يعةر 

ا، وأحيانا ل تجني المنشمة من أممالها مردودً  ا تقدمه المنشمة من أممال، أو خدمات تحقه لها ما ًدا مادي  ا مادي 

 كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد ملى التبرماتح.

 . التصنيف السعودي للمهن:2.4.2

ح الةذي يةوفر نظاًمةا لتصةنيف وتجميةع المعلومةات ISCOهو تصنيف إحصا ي ُمعَتِمد ملةى التصةنيف الةدولي )

 ية، وكةذلك مةن السةجألت اإلداريةة، الحصول مليها مةن ةريةه التعةدادات والمسةوح اإلحصةا المهنية التي يتم  

 والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القو  العاملة هو تصنيف المشتغلين حسب مهنهم.

 . التصنيف السعودي للتخصصات والمستويات التعليمية:2.4.3

ح، وهةةو التصةةنيف المرجعةةي ISCEDهةةو تصةةنيف إحصةةا ي ُمعَتِمةةد ملةةى التصةةنيف الةةدولي الموحةةد للتعلةةيم )

لتنظيم البرامج التعليمية والمؤهألت ذات الصلة حسةب مسةتويات التعلةيم ومجالتةه، كمةا أنةه شةامٍ لجميةع 

البرامج التعليمية ومستويات وةرق التعليم، كمةا أنةه يغطةي جميةع المراحةٍ التعليميةة بةدًءا مةن مرحلةة ريةاض 

رض من استخدام هذا التصنيف في مسح القو  العاملة هو األةفال وحتى مستويات الدراسات العليا، والغ

 سنة فمكثرح حسب تخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية.   15تصنيف األفراد )

 . الدليٍ الوةني للدول والجنسيات:2.4.4

ٍه للةةدول والمقاةعةةات التابعةةة لهةةا، ويعتمةةد التصةةنيف ملةةى المعيةةار  هةةو تصةةنيفه دولةةي معيةةاري  موحةةد، شةةام

ح، ويقوم هذا التصنيف بإمطاء رموز للدول والمقاةعات التابعة لها، حيث ISO 3166) Country codesالدولي 
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ممةا يةوفر الوقةت  ؛ من استخدام اسم الدولة مفيد لةغراض اإلحصا يةإن استخدام تلك الرموز واألرقام بدًل 

صةنيف األفةراد بحسةب ويجنب األخطاء، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسةح القةو  العاملةة هةو ت

 الجنسية إلى سعوديين وغير سعوديين.

 . تصميم استمارة المسح:2.5

 من المسح استمارة وتصميم إمداد تمح: العمٍ سوق إلحصاءات األول المصدر) الميدانية البيانات جمع استمارة

 التووةيات تصةميمها منةد ُرومةي وقةد لإلحصةاء، العامةة الهيئة في إدارة إحصاءات القو  العاملة مختصي ِقبٍ

 ها منظمةُة العمةٍ الدوليةةة فةي مجةال مسةوح القةو  العاملةة، كمةا تةةم  ُتصةدر التةي الدوليةة والتعةاريف والمعةايير

ها كذلك ملى الجهات ذات العألقة ألخذ مرُاها ملى خبراء منظمة العمٍ الدولية خألل زيارتهم للهيئة، وتم مرُا 

إمداد وياغة األسةئلة بطريقةة ملميةة محةددة؛ بهةدف توحيةد وةيغة توجيةه مر ياتهم ومألحظاتهم مليها، وقد تم 

 السؤال من ِقبٍ الباحثين.

وبعد امتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامٍ معها من خألل نظام جمع البيانات 

 يتميا بما يلي: والذي  (Tablet devices)اللوحية األجهاة  المطور باستخدام

 استعراض منطقة ممٍ الباحث الميداني )مينة المسحح. ح1

 العينة )األسرةح باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.لى إالووول  ح2

كتشةةاف أخطةةاء اإلدخةةال اسةةتيفاء البيانةةات بجةةودة ماليةةة باسةةتخدام قوامةةد تةةدقيه البيانةةات والتنقةةٍ )ل ح3

 ا لحظة استيفاء البياناتح.والمدخألت الألمنطقية آلي  

 ع الباحث الميداني.رسال واستقبال المألحظات مإالتواوٍ بين الفئات اإلشرافية من خألل  ح4

 

تم تقسيم الستمارة إلى خمسة أقسام حسب المواو  لايادة كفاءة الستمارة في تحقيه المواوفات الفنية لمرحلة العمٍ 

 الميداني

البيةةةةةةةانات 

 التعةةةةةةةريفية

 خصا ص أفراد األسرة

المعيشية )جميع أفراد 

 األسرةح

بيانات األفراد 

سنة  15القتصادية )

 فمكثرح

البحث من ممٍ واإلتاحة للعمٍ 

سنة فمكثر غير  15)األفراد 

 المشتغلينح

 نتيجة الايارة

 أمثلة ملى ما تضمنته استمارة مسح القو  العاملة )المصدر األول إلحصاءات سوق العمٍح:

لعمر، والجنس، والعألقة بر يس األسرة، والحالة الاواجية، والحالة التعليمية، والتخصص الدراسي اسم الشخص، والجنسية، وا

للحاولين ملى الشهادة الثانوية فما فوقها، والعاملون والمتغيبون من العمٍ خألل األسبو  السابه لايارة األسرة، والباحثون من 

مٍ، ومدة البحث من ممٍ، واإلتاحة للعمٍ، وأسباب مدم اإلتاحة للعمٍ، ممٍ، وأسلوب البحث من ممٍ، وأسباب مدم البحث من م

لة له، وخبرة العمٍ السابه، وأسباب تر  العمٍ السابه، والمهنة، واسم الجهة التي يعمٍ بها  ونو  التدريب، ومدته، والجهة الممو 

الصافي للفرد المشتغٍ، والنظام التقامدي للسعوديين الفرد، ونو  القطا ، والنشاط القتصادي، والحالة العملية، واألجر الشهري 

المشتغلين، ومقد العمٍ، ومدد سامات العمٍ الر يس واألممال األخر  خألل أسبو  اإلسناد، وذلك إذا كان للفرد ممٍ آخر إاافة 

 إلى ممله الر يس.

 ملى اإلنترنتيمكن الةأل  ملى الستمارة كاملة وتحميلها من خألل الموقع الرسمي للهيئة 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/uploads/LFS%20questionnaire_2020%20Q1_AR.pdf  

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/uploads/LFS%20questionnaire_2020%20Q1_AR.pdf
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 . تحديد البيانات المطلوبة من السجألت اإلدارية:2.6

 باسةةتيفاء لإلحصةةاء العامةةة الهيئةةة قامةةتح: العمةةٍ سةةوق إلحصةةاءات الثةةاني المصةةدر) اإلداريةةة السةةجألت بيانةةات

ٍ   الحكومية الجهات من العمٍ سوق منظومة من البيانات المهمةة ية األساسة البيانات ملى وتشتمٍ آلي، بشك

 المتعلقة بالمشتغلين والباحثين من ممٍ، وتمشيرات العمٍ، وذلك كما يلي:

: واشةةتملت ملةةى البيانةةات المتعلقةةة وزارة المةةوارد البشةةرية والتنميةةة الجتماميةةةمةةن البيانةةات المسةةتوفاة  .1

باإلاةافة  حسب مدد من المتغيرات. ،بالعاملين ملى رأس العمٍ الخااعين ألنظمة ولوا ح الخدمة المدنية

 .بيانات تمشيرات العمٍ للقطا  الخا إلى 

البيانةةةات المسةةةتوفاة مةةةن المؤسسةةةة العامةةةة للتممينةةةات الجتماميةةةة: واشةةةتملت ملةةةى البيانةةةات المتعلقةةةة  .2

 حسب مدد من المتغيرات. ،بالمشتركين ملى رأس العمٍ الخااعين ألنظمة ولوا ح التممينات الجتمامية

واشتملت ملى البيانات المتعلقة بالباحثين من ممٍ بعد  المعلومات الوةني: البيانات المستوفاة من مركا .3

مةع بيانةات  الموارد البشرية والتنمية الجتماميةمة بيانات المسجلين في بوابتي )جدارة وسامدح بوزارة ءموا

بتمشةيرات  باإلاافة إلةى البيانةات المتعلقةة، تنمية الموارد البشرية في بوابة )ةاقاتح بصندوق المسجلين

 فراد ومدد العمالة المنالية. العمٍ للقطا  الحكومي واأل

 . التغطية:2.7 

 . التغطية المكانية:2.7.1

ح  للمملكةة العربيةة 13تغطي إحصاءات سوق العمٍ البيانات المتعلقة بسوق العمٍ لكافة المناةه اإلدارية الةة )

إلحصاءات سوق العمٍح منةاةه : )الريةاض، ومكةة السعودية، حيث يغطي مسح القو  العاملة )المصدر األول 

وتبو ، وحا ٍ، والحدود الشمالية، وجةازان، ونجةران،  المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، ومسير،

ِثلةة ألسةر  والجوفح من ةريه زيارة مينة من أسر كٍ منطقة يتم اختيارها والباحة، بطريقةة ملميةة لتكةون مينةة ُممي

يما تشمٍ بيانات السجألت اإلدارية )المصدر الثةاني إلحصةاءات سةوق العمةٍح كافةة سةكان المملكةة  المنطقة، ف

 األفراد الموثقة بياناتهم في  سجألت الجهات الحكومية ذات العألقة. 

 . التغطية الامانية:2.7.2

اد األسةةةرة ُتسةةةند بيانةةةات مسةةةح القةةةو  العاملةةةة )المصةةةدر األول إلحصةةةاءات سةةةوق العمةةةٍح مةةةن حيةةةث مةةةدد أفةةةر

 وخصا صهم السكانية والجتمامية والقتصادية كما يلي:

 ومعاينتها. تسند بيانات مدد أفراد األسرة وخصا صهم السكانية إلى تاريخ زيارة األسرة ح1

 تسند بيانات المشتغلين إلى السبعة أيام السابقة لايارة األسرة ومعاينتها.  ح2

ابيع السابقة لايارة األسرة ومعاينتها، ويقصد بةة )األربعةة تسند بيانات الباحثين من ممٍ إلى األربعة أس ح3

أسابيع السابقةح آخر أربعة أسابيع كاملة تسبه تاريخ الايارة )من يوم األحد في األسبو  األول إلى يوم 

 السبت في األسبو  األخيرح.
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، ويقصةد لةه التةاليين و األسبومين، أليوم الايارة تاحة للعمٍ إلى السبعة أيام السابقةتستند بيانات اإل ح4

من يةوم األحةد فةي األسةبو  الألحةه األول إلةى  ،لتاريخ الايارةالتاليين األسبومين التاليين )ألسبومين اب

 يوم السبت في األسبو  الألحه الثانيح.

 سرة. السبعة األيام السابقة لايارة األ بالبرامج التدريبية إلى: سنةح 24-15لشباب )ا لتحاقابيانات تسند  ح5

السابقة، ويقصةد بةة )الثنةي مشةر  االثني مشر شهرً  تسند بيانات الحصول ملى البرامج التدريبية إلى: ح6

 ا تسبه شهر المسح.ثني مشر شهرً االسابقةح آخر 

فيما ُتسند بيانات السجألت اإلدارية )المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمٍح إلى آخر يةوم فةي الربةع المةيألدي 

 من كٍ سنة.

 ةار اإلحصا ي في مسح القو  العاملة:. اإل2.8

 حم2010) هةةة1431 والمسةةاكن للسةةكان العةةام التعةةداد إلةةةار م2018 مةةام المحةةدو اإلةةةار اسةةتخدام تةةم •

 .المجتمع مفردات جميع ملى تحتوي كقا مة

 ح.األسر) البيانات لختيار مقدمي للوحدات التحليلية والمواوفات والخرا ط القوا م واع تم •

ه الختبار، إةار وإنشاء اإلحصا ي اإلةار إلنشاء المطلوبة الووفية البيانات تحديد تم •  وحته من والتحق 

 .للمسح الحالية للدورة واستخدامه

 . تصميم العينة:2.9 

 جةةاء وكةةٍ وحةداتها، فةي النسةبي بالتجةانس تتصةف متداخلةة غيةر أجةااء إلةى المسةح مجتمةع تقسةيم تم •

 .ُيعةد ةبقةة، وكةٍ ةبقةة ُتعامةٍ ملةى أنهةا مجتمةع مسةتقٍ بذاتةه

 المعاينةة وحةدات جميةع دمةج تةم النهايةة وفةي مسةتقٍ، بشةكٍ ةبقةة كةٍ من مشوا ية مينةة سحب تم •

 الكليةة. العينةة لتشكٍ المسحوبة

مةةع اإلحصةةا ي المجت لتغطيةةة تصةةميمها تةةم التةةي اإلحصةةا ية األةةةر بةةين مةةن العينةةة وحةةدات اختيةةار تةةم •

المستهدف ملى مرحلتين، في المرحلة األولى تم اختيار وحةدات المعاينةة األوليةة، وهةي منةاةه العةد 

ح منطقةة مةدم مةن أوةٍ 1334من إةار مملية حصر وترقيم المباني والوحدات العقاريةة، حيةث تةم اختيةار )

المناةه اإلدارية باستخدام  ملى جميع الطبقات في جميع ح منطقة مد في إةار التعداد موزمةً 36198)

ا  األسلوب المتناسب مع الحجم بترجيح مدد األسر السعودية فيهةا، ثةم فةي المرحلةة الثانيةة تةم مشةوا ي 

اختيار وحدات المعاينة النها يةة، وهةي األسةر فةي منةاةه العةد التةي تةم اختيارهةا فةي المرحلةة األولةى 

ح 33350أسةرة مةن كةٍ منطقةة مةد، أي مةا مجمومةه ) ح25باستخدام العينة العشةوا ية المنتظمةة بواقةع )

 أسرة ملى مستو  المملكة.

 تقليةٍ مةع المطلوبةة، بةالجودة المخرجةات تقديم بهدف العينة وحدات لختيار المثلى المنهجية إمداد تم •

 أسةةاليب اسةةتخدام مثةةٍ اإلحصةةا يين لةةد  معروفةةة إحصةةا ية ةةةرق مبةةر البيانةةات، مقةةدمي ملةةى األمبةةاء

 راقبة التداخٍ.وم التناوب



 منهجية إحصاءات سوق العمل                                                                                      المنهجيات 

15 

 .واختيارها العينة وتخصيص اإلحصا ي اإلةار لتطبيه المطلوبة الووفية البيانات تحديد تم •

ه العينة، وتقييم اختبار تم •  .للمشرو  الحالي التكرار في واستخدامها وحتها من والتحق 

 

 وحدات المعاينة في مسح القو  العاملة:

وهةي مبارة من وحةدات المعاينةة التةي ُتسةحب فةي المرحلةة األولةى مةةن تصميةةم وحدات المعاينة األولية هي مناةه العد، 

)األسةرح هةي وحةدات المعاينةة الثانويةة والنها يةة فةي نفةس الوقةت، وهةةي وحةةدات المعاينةةة التةةي  دمينةة المسح، بينما تعة

ةدة معاينةةةة ثانويةةةة جةةةاًءا مةةةن وحةةةدات المعاينةةةة كةةٍ وحةة يتةةةم سةةةحُبها فةةةي المرحلةةةة الثانيةةةة مةةةن تصميةةةم مينةةةة المسةةح، وتعةةد  

 األولية.

 

 :المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم
وهي المرحلة األخيرة مةن مراحةٍ اإلمةداد التةي تسةبه ممليةة زيةارة األسةرة وجمةع البيانةات، وقةد تةم فيهةا إمةداد 

المرحلةة المقبلةة "مرحلةة الجمةع"  إجراءات سير العمٍ المطلوبة إلمداد إحصاءات سوق العمٍ والتي ستبدأ مةن

وتنتهي "بمرحلة التقييم" وتنظيم وتجميع تلك اإلجراءات، وتحديد التسلسٍ األنسب لها من أجٍ الووول إلى 

مراجعةة اإلجةراءات التةي تمةت منةد اإلمةداد  منهجية تحقه أهداف إحصاءات سوق العمٍ، وفي هذه المرحلة تةم  

عمٍ لتطوير إجراءات العمٍ في هذا اإلودار، كما تم ووف وتوثيه هذه لإلودار السابه من إحصاءات سوق ال

 اإلجةةراءات لتسةةهيٍ القيةةام بالتحةةديثات فةةي الةةدورات المسةةتقبلية، وتمةةت تجربةةة واختبةةار إجةةراءات سةةير العمةةٍ

 اإلحصا ي للتمكد من أنها تلبي متطلبات إمداد إحصاءات سوق العمٍ في شكلها النها ي، وامتماد إجراءات سير

 ةريه للتنفيذ.  خريطة العمٍ اإلحصا ي، وواع

دخال ومملية تناقٍ وماامنةة البيانةات ومراجعتهةا والتةي تةتم مةن خةألل النظةام تجربة اختبار كفاءة أنظمة اإل وتعد  

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

 :ة الجمعالمرحلة الرابعة: مرحل
 . جمع البيانات في مسح القو  العاملة )المصدر األول إلحصاءات سوق العمٍح:4.1 

أسةةرة كعينةةة مختةةارة وُممِثلةةة لمجتمةةع المسةةح ملةةى مسةةتو   ح33350): تةةم اختيةةار مينةةة المسةةح بتحديةةد أوًل 

   المملكة وموزمة حسب المناةه اإلدارية ملى النحو التالي:

 

 مدد األسر المنطقة اإلدارية مدد األسر المنطقة اإلدارية األسرمدد  المنطقة اإلدارية

 1,600 نجةةران 2.250 مسير 5,175 الريةاض

 1,500 البةةاحة 1,825 تبةةو  6,050 مكةة المكرمة

 1,650 الجةةوف 1,625 حا ةةٍ 2,300 المدينة المنورة

 4,200 المنطقة الشةةرقية 1,750 الحدود الشمالية 1,650 القصةةيم

  1,775 جةازان
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: تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذين قةاموا بايةارة األسةر لجمةع بيانةات )مسةح القةو  ثانًيا

 العاملةح بناء ملى مدة معايير مملية ومواومية تتعله بطبيعة العمٍ، مثٍ:

 .التعليمي المستو  •

 .الميدانية األممال في الخبرة •

 الحواس، واللياقة الطبية والنفسية. سيرة والسلو ، وسألَمةال ُحسن: مثٍ الشخصية، الصفات •

  لمسح القو  العاملة. التدريبي للبرنامج المرشح اجتياز •

 . سنة 20 من المرشح ممر يقٍ أل •

: تةةم تمهيةةٍ وتةةدريب جميةةع المرشةةحين )مةةوظفي الهيئةةة، المتعةةاونين مةةن منسةةوبي بعةة  الجهةةات ثالًثةةا

 ألل برامج تدريبية خاوة، وفًقا لما يلي:الحكوميةح وذلك من خ

 مقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركا الر يس بالهيئة. •

  مقد برامج تدريبية مماثله للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناةه المملكة. •

بجمع بيانات مسح القو  العاملة: محاارات  تتضمن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للباحثين الميدانيين المكلفين

مملية وتطبيقية ملى المواد الفنية والتقنية واإلدارية والتوموية الُمستخدمة في ممليات جمع البيانات، كما يتم تعريف 

ة الباحث الميداني بمهداف المسح وأسلوب جمع البيانات، وكيفية استخدام الخرا ط والووول، وتتضمن البرامج التدريبي

كذلك شرًحا مفصأًل لجميع أسئلة الستمارة، والمهام الفنية واإلدارية، كما يتم تدريب الباحثين الميدانين ملى ةرق التعامٍ 

 مع الجمهور وكيفية تقديم األسئلة في وقت قياسي.

مكن للمتدربين من خألل ح لجميع المتدربين، حيث يTablet devicesومع بداية البرنامج التدريبي تم توفير األجهاة اللوحية )

 هذه األجهاة القيام بما يلي:

 ا للباحث أثناء مملية جمع البيانات.والذي سيكون مرشدً  ،الةأل  ملى كتيب التعليمات والتعرف ملى محتواه •

الةأل  ملى الستمارة اإللكترونية للمسح، وتجربة تعبئتها مند تطبيه ذلك في ورش العمٍ المصاحبة للبرنامج  •

 التدريبي. 

الدخول ملى "نظام التقييم اآللي للبرنامج التدريبي"، حيث يحه للمتدرب إبداء رأيه في تقييم مستو  البرنامج  •

 دريبية مستقبأًل.التدريبي، وذلك بهدف تحسين جودة البرامج الت

الدخول ملى "نظام التقييم اآللي للمتدربين" مع نهاية البرنامج التدريبي، والذي يمكن من خألله تحديد مستويات  •

 استيعاب المتدربين لمفاهيم وتعليمات المسح.

ا من "نظام التقييم اآللي للمتدربين" بما  ثم يتم ترشيح القو  العاملة للمشاركة في المسح وفًقا لنتا جهم المستخرجة آلي 

 يضمن السرمة والدقة والحياد مند تحديد المرشحين وكفاءاتهم.

باحث ميةداني كٍ قام : التصال المباشر باألسرة في مملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات ا:رابعً 

ة فةةي الجهةةاز هةةا باسةةتخدام اإلحةةداثيات المدونةةيلإبايةةارة األسةةر الواقعةةة اةةمن مينةةة المسةةح بعةةد الووةةول 

الرشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثا ه الرسةمية التةي تثبةت هويتةه اإلحصةا ية، كمةا  اللوحي والخرا ط

م نبذة من المسح وأهدافه واستوفي الستمارة اإللكترونية هدفه من الايارة، وقد  كٍ باحث ميداني ح وا  
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وفي حال مدم وجود ر يس األسرة تم جمع البيانات من أي فرد بةال  مةن األسةرة  ،مشافهة من رب األسرة

 بشؤونها. اُمِلم  

البةةاحثين الميةةدانين األجهةةاة اللوحيةةة لسةةتيفاء بيانةةات اسةةتمارة المسةةح بنةةاًء ملةةى  : اسةةتخدم كافةةةُ خامًسةةا

 والجتمامية والقتصادية. اإلسناد الامني المحدد وفًقا لعةةدد أفةةراد األسةةرة وخصا صةةهم السكانية

استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناةه العمٍ بالمملكة خاوية "التاامن" المتوفرة ملى  سادًسا:

ة لتحميٍ ونقٍ البيانات المستوفاة لةسرة بشكٍ مباشر إلةى قامةدة البيانةات المرتبطةة بهةا  األجهاة اللوحي 

 بشكٍ معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها لحًقا.  نفي المركا الر يس بالهيئة، حيث ُتَخا  

لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات ملى استمارة مسح القو   الكتروني  إتطبيه )قوامد التدقيهح  سابًعا:

بناؤها من خألل ربط العألقةة المنطقيةة بةين  العاملة، وهي )قوامد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجاباتح تم  

مارة ومتغيراتهةا لتسةامد الباحةث الميةداني فةي اكتشةاف أي خطةم بشةكٍ مباشةر منةد اسةتيفاء إجابات الست

بيانةةات السةةتمارة مةةع رب األسةةرة بحيةةث ل تسةةمح هةةذه القوامةةد الُمبرمجةةة مةةن تمريةةر األخطةةاء إذا تعاراةةت 

 اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخر  في الستمارة.

عة من ةريه مراجعة البيانات مةن خةألل الباحةث الميةداني نفسةه  ثامًنا: ه من وحِة البيانات الُمجم  تم التحق 

ملى مملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث خضعت جميع مناةه  والمفتش المسؤول منه، والمشرف

تةي تقةةوم أيًضةةا العمةٍ لعمليةةة مراقبةة ومراجعةةة مةن غرفةةة جةودة البيانةةات فةي المركةةا الةر يس بالهيئةةة، وال

بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تاامًنا مع وقت تنفيذ مملية جمع البيانات بدًءا من اليوم 

  األول إلى آخر يوم فيها. 
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 غرفة جودة البيانات:

 ،اإللكترونيةُمهيمة بكافة وسا ٍ المتابعة  وهي  ،غرفة ممليات تعمٍ بشكٍ متاامن مع األممال الميدانية للمسوحهي 

مراجعةة اتسةاق البيانةات واكتشاف حالت الخطةم بيقوم فيها المراقبون وإخصا يو الجودة و ،وشاشات المراقبة والتتبع

بٍ الباحث الميداني بشكٍ ته من ِق ئتعب والقيةم المتطرفةة أثناء مملية جمع البيانات في الميدان من خألل متابعة ما يتم

التحقه من اتبا  الباحثين للتعليمات الخاوة بالمسح، و التحقه من منطقية ووحة البيانات، آني وفوري، و تهدف إلى 

 والتمكد من تطبيه جدول الايارات المقررة لةسرة أو المنشمة، والتمكد من موثوقية ومنطقية البيانات ومراجعة بع 

 ات بعدة مهام أبرزها:مؤشرات المسح المهمة للتمكد من دقة البيانات، وتقوم غرفة جودة البيان

عة، البيانات مراجعة •  النظام ةريه من مستوياتها مختلف ملى الميدانية العمٍ ِفَرق إلى المألحظات وإرسال الُمجم 

ة باألجهاة المرتبط المكتبي اآللي  مواقع في آلي سريع بشكٍ المألحظات لتصلهم الباحثون يحملها التي اللوحي 

 .مملهم

ا التصال • ه من سألمة استيفاء الباحث للبيانات، األسئل بع  وةرح باألسر، هاتفي  ة في الستمارة مليهم للتحق 

وتقديم الشكر  ومد  التاامه بالتعليمات مند الايارة، والحصول ملى البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد،

 ألرباب األسر ملى تعاونهم.

 من أرباب األسر. أو الميدانيين الباحثين من سواء الميدانية الستفسارات ملى الرد •

 .العينة ملف في المسجلة اإلحداثيات مع إحداثياتها مطابقة خألل من الستمارة استيفاء موقع وحة من التحقه •

 الثاني إلحصاءات سوق العمٍح:  . الحصول ملى البيانات من السجألت اإلدارية )المصدر4.2

ةقامةت الهيئةة العامةةة لإلحصةاء  ة بسةةوق العمةٍ؛ للحصةةول ملةى البيانةةات بالتنسةةيه مةع الجهةةات الحكوميةة المعني 

الخاوة بإحصاءات سوق العمٍ، والتي شملت بيانات المشتغلين، والباحثين من ممٍ، ومدد التمشيرات الصادرة 

ها وتمةةت ملميةةات تةةدقيق ،مةةن واقةةع بيانةةات السةةجألت اإلداريةةة، وتةةم حفظهةةا فةةي قوامةةد البيانةةات فةةي الهيئةةة

بالتنسةيه مةع الجهةة ُمصةدرة  ، وذلكومراجعتها وفه المنهج اإلحصا ي العلمي ومعايير الجودة المتعارف مليها

 البيانات.

 :المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب
امتمدت ملميات تبويب البيانات الخام لمسةح القةو  العاملةة ملةى ُمةدخألت التصةنيف والترميةا التةي تمةت أثنةاء 

البيانات، بحيث تم تبوبيها بناًء ملى التصنيف المهنةي السةعودي المعتمةد ملةى التصةنيف الةدولي، مملية جمع 

والتصنيف الوةني لةنشطة القتصادية، والدليٍ الوةني للةدول والجنسةيات المعتمةد ملةى الةدليٍ الةدولي، 

كتوزيةع البيانةات يةا آخةر: ح، أو أي تصةنيف أو ترمISCEDودليٍ التخصصات والمستويات التعليمية المعتمد ملةى )

ملى مستو  المناةه اإلدارية، و التصنيف النومي والووفي كتحديد نو  الجنس، أو الحالة الجتماميةة للفةرد، 

  والتصنيف الكمي مثٍ فئات الدخٍ.

خألل هذه المرحلة بعملية معالجة وتحليٍ البيانات والتةي  لقو  العاملةكما قام المختصون في إدارة إحصاءات ا

 ارتكات ملى مدة إجراءات، وكما يلي:

 فرز وترتيب البيانات ملى شكٍ تسلسٍ أو في مجمومات أو فئات مختلفة. •
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 تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات ر يسة. •

 الجمع بين العديد من أجااء البيانات وجعلها مترابطة. •

 معالجة البيانات المفقودة أو الناقصة. •

 المنطقية. معالجة البيانات غير •

 تحويٍ البيانات أو تبديلها إلى بيانات ذات دللت إحصا ية. •

 تنظيم ومرض البيانات وتفسيرها. •

وتم مرض البيانات في جةداول مناسةبة؛ لتسةهيٍ ممليةة تلخيصةها وفهمهةا واسةتيعابها واسةتنتاج النتةا ج منهةا، 

مجتمةع الدراسةة، كمةا يسةهٍ الرجةو  إليهةا  ومقارنتها بغيرها من البيانات، والخروج منهةا بمةدلولت إحصةا ية مةن

في وورة جداول دون الحاجة لألةأل  ملى الستمارات األولية، والتي في الغالب تحمٍ بع  البيانات مثةٍ: 

 أسماء األفراد ومناوينهم، وأسماء المدلين بالبيانات مما يخٍ بمبدأ سرية البيانات اإلحصا ية.

البيانات التي تمت "إخفاء هوية البيانات" فللحفةا  ملةى سةرية البيانةات قامةت كما أن من أهم إجراءات معالجة 

فةةات الهويةة مةةن مجمومةةة البيانةةات المدخلةة مةةن بيانةةات المسةةح الميةداني  كإخفةةاء اسةةم ر ةةيس  الهيئةة بإزالةةة ُمَعر 

فات هويته؛ وذلك لضمان حماية خصووية األفراد.  األسرة ومنوانه، وغير ذلك من ُمَعر 

 :لة السادسة: مرحلة المراجعةالمرح
 أوًل: التحقه من وحة مخرجات البيانات: 

، وتم التحقه من سةألمتها، قامةت الهيئةة فةي هةذه الخامسةفي المرحلة  معالجة وتبويب البياناتبعد أن تمت 

م  تمةت ملةى قامةدة البيانةات، ومةن ثة المرحلة بعمليات الحتساب واستخراج النتا ج، وتحميٍ المخرجةات وتخاينهةا

ممليات المراجعة النها ية من ةريه المتخصصين في إحصاءات القو  العاملة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية 

 تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيه. 

 ثانًيا: التعامٍ مع البيانات السرية:

ه فإن  الهيئة ملتامةةه بالسةرية التامةة 1397-12-07ح وتاريخ23مليه المرسوم الملكي الكريم رقم ) تنفيًذا لما نص  

لةذلك تةم حفةل البيانةات بشةكٍ  ؛ومدم استخدامها إل في األغراض اإلحصةا ية فقةط ،لكافة البيانات المستوفاة

 محمي في خوادم البيانات بالهيئة.

من أية بيانات فردية مةن األسةرة أو أفرادهةا، ومةا يةتم إمةداُده للنشةر هةو  ل يمكن بمي  حال من األحوال اإلفصاح

فقط مجرد جداول إحصا ية تجميعية ملى مستو  المملكة والمناةه اإلدارية والمدن الر يسة حسب الخصةا ص 

 السكانية.
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 :المرحلة السابعة: مرحلة النشر
 أوًل: إمداد وتجهيا النتا ج المصممة للنشر: 

المرحلة قامت الهيئة بتحميةٍ نتةا ج البيانةات مةن قامةدة البيانةات لمسةوح القةو  العاملةة، وتنسةيه  في هذه

ثةم تةم إمةداد وتجهيةا  ،وتنظيم ومراجعة بيانات السجألت اإلدارية التي تحتويها نشرة إحصاءات سوق العمٍ

إمةدادها تةم   م  والمنهجيةة، ومةن َثةالبيانةات الووةفية وجداول النشر والرسوم البيانيةة للبيانةات والمؤشةرات، 

 باللغتين العربية واإلنجلياية. 

 ا: إمداد المواد اإلمألمية واإلمألن من ودور النشرة: ثانيً 

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميألدي بنشر مومد إودار النشةرة مبةر موقعهةا الرسةمي ملةى اإلنترنةت، 

مية الخاوة لإلمألن من ودروها مبر كافة وسا ٍ اإلمألم إاافة تقوم في هذه المرحلة بإمداد المواد اإلمأل

إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواوٍ الجتمامي، وتعلن منها في اليوم المحدد للنشر، وُتنشر ابتداًء 

وذلك لضمان انتشارها ووولها لكافةة  Excelفي الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة 

 إدراجها في المكتبة اإلحصا ية ملى الموقع.كذلك يتم المهتمين بسوق العمٍ، والعمألء و

ح الصةادر مةن وةندوق النقةد الةدولي والةذي SDDSتطبه الهيئة العامة لإلحصاء المعيةار الخةا  لنشةر البيانةات )و

منةي ل يايةد مةن ربةع وبتةمخر ز ،يلام األجهاة اإلحصا ية بنشر بيانات العمالة والبطالة واألجور بدوريةة ربةع سةنوية

الربةع المرجعةي، وإذا كانةت البيانةات تعةد مةن بيانةات مصةدرية مختلفةة،  ح بعةد نهايةةا فقطيوًم  90أي سنة واحد )

 يجوز نشرها بدورية وحداثة مختلفين. 

 ثالًثا: التواوٍ مع العمألء وتاويدهم بالنشرة:

إيماًنةةا مةةن الهيئةةة بمهميةةة التواوةةٍ مةةع العمةةألء مةةن مسةةتخدمي البيانةةات تقةةوم الهيئةةة فةةور وةةدور نشةةرة 

إحصاءات سوق العمٍ بالتواوٍ مع العمألء وتاويدهم بالنشرة، كما تستقبٍ أسئلة واستفسارات العمةألء 

البيانةةات حيةةث يةةتم  حةةول النشةةرة ونتا جهةةا مبةةر مختلةةف القنةةوات التصةةالية ليتواوةةٍ ممألؤهةةا معهةةا لطلةةب 

 استقبال الطلبات والستفسارات من ةريه:  

  www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة  •

 info@stats.gov.saالبريد اإللكتروني الرسمي للهيئة  •

 cs@stats.gov.sa  (ClientSupport)البريد اإللكتروني الخا  بدمم العمألء  •

 الايارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فرومها بمناةه المملكة.  •

 الخطابات الرسمية. •

 ح.920020081) :ملى رقم ، بالتصالالهاتف اإلحصا ي •
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 :لمرحلة الثامنة: مرحلة التقييما
يةتم هم مرة أخر  في هذه المرحلة، ومةن خأللهةا يلإالعودة تتم بعد إودار النشرة وووولها لكافة ممألء الهيئة 

تقييم كامٍ العملية اإلحصا ية التي تمت وذلك بهدف التحسين الدا م للحصةول ملةى بيانةات ذات جةودة ماليةة، 

المنهجيةةات والعمليةةات واألنظمةةة، ومهةةارة البةةاحثين  :قةةد تشةةمٍالمسةةتقبلية المقترحةةة التحسةةينات ملمةةا بةةمن  

هةذه المرحلةة التشةاركية مةع مسةتخدمي البيانةات وممةألء الهيئةة مةن وتتم  مٍ اإلحصا ي،اإلحصا يين، وأةر الع

 ةريه مدد من الخطوات: 

 : جمع مدخألت التقييم القابلة للقياس: أوًل 

جمُعةه  ذلةك مةا تةم   أهةم التعليقةات والمألحظةات مةن مصةادرها فةي مختلةف المراحةٍ، ومةن يتم جمع وتوثيةه

ُمها جةةةامعو البيانةةةات ومشةةةرفوهم  وتوثيقةةةه أثنةةةاء مرحلةةةة الجمةةةع، مثةةةٍ: التعليقةةةات والمألحظةةةات التةةةي يقةةةد 

جمُعه وتوثيُقه في مرحلة المراجعة، كالمألحظات التةي يسةتنتُجها المختصةون  الميدانيون، كما أن هنا  ما تم  

ت اإلدارية، وأخيًرا المعنيون بمراجعة وتدقيه وتحليٍ البيانات التي تم جمُعها م جمةع يتم ن الميدان أو السجأل 

َمة من مستخدمي البيانات بعد نشرها،  ما يتم روده مبر باإلاافة إلى وتوثيه التعليقات والمألحظات المقد 

 وسا ٍ اإلمألم أو مألحظات العمألء التي تصٍ للهيئة من ةريه قنواتها الر يسة.

 ثانًيا: إجراُء التقييم:

 مدخألت التقييم التي ُجِمَعت، ومقارنُة نتا ج هذا التحليٍ بالنتا ج المتوقعة مسبًقا، وبناًء ملى ذلكتحليٍ يتم 

وإشرا  الجهات المعنيةة  تحديُد مدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشُتها مع المختصين والخبراء،يتم 

م العمألء لنتا ج إحصاءات سوق العمٍ، تم  خألل هذه الخطوة قياُس أداء استخداو من منظومة سوق العمٍ،

ومد  رااهم منها، وبناًء ملى هةذه اإلجةراءات يةتم  التفةاق ملةى التووةيات المقترحةة للحصةوِل ملةى بيانةات 

 القادمة إلحصاءات سوق العمٍ. ذات جودة مالية في النتا ج

 :المرحلة التاسعة: مرحلة اإلدارة
 فمةن خةألل هةذه المرحلةة تةم  ، راحٍ إنتةاج إحصةاءات سةوق العمةٍوهي مرحلة شاملة تدخٍ في كٍ مرحلة من م

واع الخطة العامة لإلنتاج والتي تشمٍ دراسة الجدو  وإدارة المخاةر وةرق التمويٍ وآليةات اإلنفةاق، وواةع 

مؤشرات األداء ومقاييس الجودة وخارةة القةو  البشةرية الألزمةة لإلنتةاج، ومتابعةة تنفيةذ المهةام الموكلةة إلةى 

 التاامات الهيئة نحو ممأل ها.ورفع التقارير لضمان تطبيه  ،اإلدارات المختلفة في كٍ مرحلة

 

،،،والله ولي التوفيه والسداد



 

 
 

 

 

 
 

stats.gov.sa 

 


