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 المحتويات:
 .مقدمة المنهجية

 .: مرحلة النطاقأوًل 

 .ا: مرحلة التصميمانيً ث

 .ا: مرحلة التنظيمالثً ث

 .ا: مرحلة الجمععً برا

 .التبويب ا: مرحلةخامًس 

 .ا: مرحلة المراجعةسادًس 

 .ا: مرحلة النشرسابعً 

 .ا: مرحلة التقييمثامنً 

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

لةد   األممال اإلحصا ية المتوافه مع إجراءات العمٍ المعتَمةَدةدليٍ إجراءات  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 

)جمةع البيانةاتح مرحلةة  ، بينمةا تعةد المرحلةة الرابعةةالمختلفةة 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

خةةر  تةةتم المرحلةةة الثامنةةة )التقيةةيمح، أمةةا مرحلةةة )اإلدارةح فهةةي مرحلةةة إداريةةة ذلةةك وبالتشةةار  مةةع العمةةألء مةةرة أ

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

  :. المرحلة األولى: مرحلة النطاق1
هي محطة النطألق إلنتاج )إحصاءات سوق العمٍح كما ُتعد أولى المراحٍ التشاركية بين الهيئة العامة لإلحصاء 

والمؤسسةة العامةة للتيمينةات  الجتماميةة،وزارة الموارد البشةرية والتنميةة من )نة المكو  ومنظومة سوق العمٍ 

وقةد تةم فةي هةذه المرحلةة  اع الخةا  واألكةاديمي،الجتمامية،ح باإلاافة إلى مركز المعلومات الوةني والقطة

مقةةد ورع ممةةٍ واجتمامةةات بةةين الهيئةةة وبةةين هةةذه الجهةةات للواةةول إلةةى فهةةم احتياجةةاتهم والتعةةر  ملةةى 

 . الوقتفي نفس  متطلباتهم بوافهم مقدمي أو مستخدمي بيانات

سوق العمٍ، والتي تتلخص فيما أخذ آراء تلك الجهات بعين المتبار لضمان تحقيه جميع أهدا  إحصاءات تم 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

 كاديمية بمتطلبات الدراسات واألبحاو الجتمامية والقتصادية.دمم القطامات األ .3

 الجمع مالتنظي التصميم النطاق

 التبويب النشر المراجعة

 اإلدارة

 التقييم
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ثة من: .4  توفير إحصاءات ُمَحد 

 .المتغيرات من مدد حسب البطالة معدل •

 حسب مدد من المتغيرات.  العمٍ وقوة المتعطلين •

 . 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 •

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

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

 . (ILO)منظمة العمٍ الدولية 

 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم
فمةن خةةألل هةذه المرحلةة يةةتم تحديةد المجتمةةع ؛ بواةفه 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 

 امن المنتج اإلحصا ي. المتطلبات وامان وجودها

 وأهم مخرجات هذه المرحلة ما يلي: 

 . المجتمع اإلحصا ي:2.1

ن وغير سعوديينح وجميع األفراد )سعودي تيلَف المجتمع اإلحصا ي المستهد  في إحصاءات سوق العمٍ من

 امتيادية في المملكة العربية السعودية. الذين يِقيُمون بصورة

 . مصادر اإلحصاءات:2.2

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

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

ٍ  جرِ العاملةح والةذي تُ  نةات السةجألت اإلداريةة مةن سةوق ربةع سةنة ميألديةة، ومةن بيا يةه الهيئةة العامةة لإلحصةاء كة

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

 في نشرة إحصاءات سوق العمٍ. الهاتفيبحساب مؤشراتها وإادارها مع مؤشرات المسح 

 عاملة:. المصدر األول إلحصاءات سوق العمٍ: مسح القو  ال2.2.1

يةةتم فيةةه جمةةع   حالهيئةةة العامةةة لإلحصةةاء ينةةدرج تحةةت تصةةنيف )اإلحصةةاءات الجتماميةةة يةةهجرِ هةةو مسةةح ُأسةةري تُ 

لسكان كافة المناةه  ممثلة والغير سعودية لعينة السعودية باألسر هاتفية اتصالت إجراء المعلومات من خألل

 واستيفاء استمارة إلكترونيةة تحتةوي ملةى مةدد مةن األسةئلة،اإلدارية في المملكة العربية السعودية من األسر، 

سةنة 15ومن خألله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعله بقوة العمٍ للسةكان فةي سةن العمةٍ للفئةة العمريةة )
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)داخةٍ قةوة العمةٍ وخارجهةاح وكةذلك حسةاب  المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقةدير السةكان حفيكثر

 وغيرها.  المشاركة في القو  العاملةالبطالة ومعدل  لالعمٍ كمعد أهم مؤشرات سوق

 . المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمٍ: السجألت اإلدارية:2.2.2

ثةة لةد  الجهةات الحكوميةة ذات العألقةة بسةوق العمةٍ والناتجةة مةن  هي البيانات والمعلومات الُمسةجلة والمحد 

َبع في هذه الجهات، حيث  ٍ  يخألل ملميات التسجيٍ والتوثيه الرسمي اإللكتروني الةُمت  وزارة الموارد  :من قوم ك

ات الجتمامية، ومركز المعلومات الوةني بتزويد الهيئة والمؤسسة العامة للتيمين الجتمامية،البشرية والتنمية 

ا ا ر يًسةةمصةةدرً تعةةد  هةةذه الجهةةات أن بالبيانةةات المسةةجلة لةةديها مةةن ةريةةه الةةربط اإللكترونةةي بشةةكٍ دوري بامتبةةار 

 .الخا والحكومي  ينلبيانات المشتغلين في القطام

 ادر إحصاءات سوق العمٍ: ويواح الجدول التالي نوع البيانات التي تقدمها كٍ جهة من مص

 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 

 .2020مناةه العد في اةار تحديث المبني ملى اإلحصا ي لوحدات المجتمع  هو الدليٍ الشامٍ

 . مينة المسح: 2.3.1.2

أفةراد  إلجراء مسح القو  العاملة مليها، وتضم  هةذه العينةة مجمةوعَ  هي العينة المختارة من اإلةار اإلحصا ي

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

 . األسرة المعيشية:2.3.1.3 

هي فرد أو مجمومة أفراد تربطهم أو ل تربطهم الة قرابة، ويشتركون في الميكٍ والمسكن الةذي يقيمةون 

ٍُ امن أفراد األسرة ما يلي:   فيه وقَت المسح، ويدخ

 البيانات والمؤشرات الجهة مصدر البيانات

المسةةةح الهةةةاتفي 

 األسري

تقةةديرات قةةوة العمةةٍ والمتعطلةةين ومؤشةةرات القةةو   الهيئة العامة لإلحصاء

 العاملة.

وزارة المةةةةوارد البشةةةةرية والتنميةةةةة  السجألت اإلدارية

 الجتمامية

باإلاةةةافة إلةةةى  ،المشةةةتغلون فةةةي القطةةةاع الحكةةةومي

 تيشيرات القطاع الخا .

المؤسسةةةةةةة العامةةةةةةة للتيمينةةةةةةات 

 الجتمامية

المشتركون ملى رأس العمٍ الخااعون ألنظمة ولوا ح 

 في القطاع الخا  والحكومي.    التيمينات الجتمامية

التيشةةيرات للقطةةاع الحكةةومي واألفةةراد، وأمةةداد العمالةةة  مركز المعلومات الوةني

 المنزلية.
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ُ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 المنزلي، والعاملة المنزلية، والسا ه ومن في حكمهم الذين يقيمون مع األسرة. .3

 . ر يس األسرة: 2.3.1.4 

المسؤول مةن  لها من بين أفرادها المقيمين معها، ومادة ما يكون هو هو الشخص الذي تتخذه األسرة ر يًسا

نةةة مةةن أةفةةال15مةةن ) ممةةره اتخةةاذ القةةرارات فةةي الشةةؤون األسةةةرية، ول يقةةةٍ  ح سةةنة، وإذا كانةةت األسةةرة مكو 

ٍ امن  ووالدتهم، ويرمى شؤوَنهم قريٌب لهم ل يقيم معهم، فأل ُيعد هذا القريب ر يًسا لألسرة، ول ُيسج 

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

 . المهنة الر يسة:2.3.1.5

 المشتغٍ في فترة اإلسناد الزمني. العمٍ الر يس الذي يزاولههي نوع 

 . النشاط القتصادي:2.3.1.6 

تجنةي الُمنشةية مةن  الُمنشةية مةن أممةال أو خةدمات تحقةه لهةا ما ةًدا، وأحياًنةا ل هو جميع ما تمارسه أو تقدمه

ا، كما هي الحال في  ى التبرمةات.الجمعيات الخيرية التي تعتمد مل أممالها مردوًدا ماديًّ

 العمٍح:  . السكان )خارج قوة2.3.1.7 

فين اةمن القةو 15من العمةر ) هم جميع األفراد من الذكور واإلناو الذين يبلُغون  سةنة فةيكثرح، وغيةر المصةن 

يعملةةون أو ل يبحثةةون مةةن ممةةٍ، أو غيةةر  العاملةةة ملةةى أنهةةم )غيةةر مشةةتغلين أو متعطلةةينح، وذلةةك لكةةونهم ل

للمسةح، مثةٍ: الطةألب، وربةات  غير مستعدين لأللتحاق به خألل فتةرة اإلسةناد الزمنةي العمٍ، أوقادرين ملى 

يرغبةون فةي  يعملةون، واألفةراد غيةر القةادرين ملةى العمةٍ، واألفةراد الةذين ل البيوت، والمتقامةدين الةذين ل

 العمٍ ول يبحثون منه ألية أسباب أخر .

 قوة العمٍح:). السكان 2.3.1.8 

سةنةفيكثرح، والمتةاحون للعمةٍ فةي إنتةةاج 15األفةراد مةن الةذكور واإلنةاو الةذين يبلُغةةون مةن العمةر ) يةعهةم جم

بالفعةٍ )مشةتغلونح، أو يبحثةون  فترة اإلسناد الزمني، سواء كانوا يعملون القتصادية أثناء السلع والخدمات

 من ممٍ )متعطلونح.
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 . المتعطلون:2.3.1.9 

سةنة فةيكثرح الةذين كةانوا خةألل فتةرة اإلسةناد 15واإلناو الذين يبلُغون من العمةر ) هم جميع األفراد من الذكور

 الزمني:

 األسرة.ب لألتصاليام السابقة أ ةبدون ممٍ خألل السبع .1

)أي قةاموا ملةى األقةٍ باتخةاذ األسةرة ب لألتصةاليبحثون من ممٍ بجدية خألل األسابيع األربعةة السةابقة  .2

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

بسبب انتظار الحصول ملةى ممةٍ، أو تيسةيس ممةٍ خةا  بهةم خةألل الفتةرة األسرة ب لألتصالالسابقة 

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

ره )أي متةةاحون للعمةةٍح خةةألل السةةبعقةةادري .3 يةةام ة أن ملةةى العمةةٍ ومسةةتعدين لأللتحةةاق بةةه فةةي حةةال تةةوف 

 .التاليينو األسبومين أ لألتصال باألسرة السابقة

 : . المتعطلون الذين سبه لهم التدريب2.3.1.10

ريبيةة خةألل فتةرة ملةى دورة تد سنة فةيكثرح الةذين حصةلوا 15المتعطلون من الذكور واإلناو ) هم جميع األفراد

 الثني مشر شهًرا السابقة لشهر المسحح. اإلسناد الزمني )أي خألل

 . المتعطلون الذين سبه لهم العمٍ:2.3.1.11 

يعملون فةي السةابه، وتركةوا أممةالهم  سنة فيكثرح الذين كانوا 15المتعطلون من الذكور واإلناو ) هم األفراد

ممٍ، ومستعدين لأللتحاق  اإلسناد: بدون ممٍ ويبحثون بجدية منوكانوا خألل فترة  ألي سبب من األسباب،

 بعمٍ في حال توفره.

 . نوع القطاع:2.3.1.12 

 يقصد بنوع القطاع الجهة التي يعمٍ فيها الفرد المشتغٍ، وتنقسم القطامات إلى:

 القطاع الحكومي: .1

ويشمٍ جميع األجهزة الحكومية؛ كالوزارات والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والبلديات، والمدارس والجامعات 

والمستشفيات الحكومية، والقطامات العسكرية، والبنةو  الحكوميةة مثةٍ )بنةك التنميةة الجتماميةة، والمعاهد، 

و خدمات، ويكون رأس مالها ملًكا للدولة، وتحت والبنك الزراميح واناديه التنمية، والمنشآت التي تنتج سلًعا أ

 إشرافها، مثٍ: )الخطوط الجوية السعودية، والمؤسسة العامة لخطوط السكك الحديديةح.

 قطاع المنشآت الخااة:  .2

ويشمٍ المنشآت التي ُتنتج سلًعا أو خدمات، ولها موقع ثابت وكيةان قةانوني، وتعةود ملكيُتهةا إلةى شةخص أو 

مثةٍ: )الشةركات الخااةة، والمحةألت التجاريةة، والمةدارس الخااةة، والمستشةفيات الخااةة، مجمومة أشخا ، 

 والبنو  التجاريةح.
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 العاملون لحسابهم:  .3

مون السلع أو الخدمات بصفة شخصية أو بالتعاون مع مجمومة أشخا  خةارج المنشةآت،  هم األفراد الذين يقد 

لبامة المتجّولين، ومقةدمي خةدمات التواةيٍ الةذين يعملةون وليس لهم موقع ثابت له افة الستقرار، مثٍ: ا

 لحسابهم وليس لد  شركة خااة.

 القطاع العا لي:  .4

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

 قطاع المنظمات غير الربحية:  .5

م سةلًعا أو خةدمات للمجتمةع دون مقابةٍ، أو بسةعر رمةزي، ول هي الجمعيات والهيئات غيةر الحكوميةة التةي تقةد  

 تهد  إلى الربح مثٍ الجمعيات الخيرية والهيئات المهنية.

 قطاع العمالة المنزلية:  .6

مون خةةةدمات لألسةةةرة مقابةةةٍ أجةةةر ويقيمةةةون معهةةةا، كالعاملةةةة المنزليةةةة والسةةةا ه،  ويشةةةمٍ األفةةةراد الةةةذين يقةةةد 

 يم مع األسرة.والبستاني، وحارس المنزل الذي يق

 قطاع المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية.  .7

فة. .8  القطامات األخر  غير المصن 

 . تعريف المؤشرات: 2.3.1.13 

 

 تعريفه المؤشر

سةةنة فةةيكثرح فةةي القةةوة  15هةةو مؤشةةر يقةةيس مشةةاركة السةةكان فةةي سةةن العمةةٍ ) معدل البطالة

 العاملة كمتعطلين، وهو مبارة من نسبة المتعطلين إلى قوة العمٍ.

في معدل المشاركة 

 القو  العاملة

سةةنة فةةيكثرح فةةي القةةوة  15هةةو مؤشةةر يقةةيس مشةةاركة السةةكان فةةي سةةن العمةةٍ )

 15العاملة كمشتغلين أو متعطلين، وهو مبارة مةن نسةبة قةوة العمةٍ إلةى السةكان 

 سنة فيكثر.

سةةنة فةةيكثرح فةةي القةةوة  15هةةو مؤشةةر يقةةيس مشةةاركة السةةكان فةةي سةةن العمةةٍ ) معدل التشغيٍ

 وهو مبارة من نسبة المشتغلين إلى قوة العمٍ. العاملة كمشتغلين،

متوسط سامات 

 العمٍ األسبومية

سنة 15هو مؤشر يقيس متوسط سامات العمٍ المتيادية األسبومية للمشتغلين )

 فيكثرح، وهو مبارة من مجموع سامات العمٍ إلى إجمالي المشتغلين.

متوسط األجر الشهري 

 للمشتغلين بيجر

سةنة فةيكثرح،  15األجةر الشةهري للمشةتغلين مقابةٍ أجةر ) هو مؤشر يقةيس متوسةط

 وهو مبارة من مجموع 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 

 لألمم المتحدة والمتوافقة مع معايير منظمة العمٍ الدولية، ويتم احتساب المؤشرات وفه المعادلت التالية: 

 

 العشرين: الدولية التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية، والمطبقة لد  دول مجمومةحسب المعايير 

 ومتوسةط البطالةة، ومعةدل التشةغيٍ، ومعةدل فةي القةو  العاملةة، ركةالمشةا معدل مؤشرات حساب يتم •

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

واسةتيفاء السةتمارة التصةال باألسةر الهيئةة العامةة لإلحصةاء مةن خةألل  مسةح هةاتفي ُتجِريةه وهةو العاملةح

 بالمسح. الخااة

ا  اسةتخدامها يةتم ل ولكن العمٍ، لسوق مدلولت مدة لها اإلدارية السجألت من المشتغلين بيانات • إحصةا يًّ

 .القو  العاملةفي  المشاركة أو التشغيٍ أو البطالة معدلت لقياس

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

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

 . المشتغلون )حسب السجألت اإلداريةح: 2.3.2.1

مةة لسةوق هم جميع  األفراد العاملين الذين يشغلون وظا ف وفه األنظمةة ولةوا ح معتَمةَدة مةن الجهةات المنظ 

العمٍ والمسجلين في السجألت اإلدارية، ويمكن تصنيف المشةتغلين فةي السةجألت اإلداريةة وفةه ا ألنظمةة 

 واللوا ح التي يخضعون لها كالتالي:

 معادلة الحتساب المؤشر

 = )مدد المشتغلين + مدد المتعطلينح  قوة العمٍ

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

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

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

 X 100إجمالي قوة العمٍح ÷ = )مدد المشتغلين  التشغيٍمعدل 

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

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

معةةةةةةةةةةةةةةةةدل اإلمالةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 القتصادية

إجمةالي ÷ سةنة ول يعملةونح  65سنة + أكثر مةن 15= السكان في سن اإلمالة )السكان أقٍ من 

 X 100ح 64إلى 15السكان في الفئة العمرية )من 

فةةةةي المشةةةةاركة  معةةةةدل

 القو  العاملة

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

فةةةةي معةةةةدل المشةةةةاركة 

 للذكورالقو  العاملة 

× ح حسةنة فةيكثر 15إجمةالي مةدد السةكان الةذكور فةي سةن العمةٍ )÷ = )إجمالي قوة ممٍ الةذكور 

100 

فةةةةي معةةةةدل المشةةةةاركة 

 لإلناوالقو  العاملة 

× ح حسةنة فةيكثر 15إجمةالي مةدد السةكان اإلنةاو فةي سةن العمةٍ )÷ = )إجمالي قوة ممٍ اإلناو 

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

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

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

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

عمةال، وال العمةٍ ونظةام المشتركون ملى رأس العمٍ الخااعون ألنظمة ولةوا ح التيمينةات الجتماميةة •

 ويشمٍ ذلك السعوديين وغير السعوديين.

 ويشةمٍ المنةازل، فةي يعملةون الةذين الجنسةين مةن السةعوديين غيةر العةاملون وهةم: المنزليةة العمالة •

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

  .المنازل في الخصوايين والمدرسين

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

 العاملين في القطامات األمنية والعسكرية. .1

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

السةةعوديين العةةاملين خةةارج المنشةةآت الةةذين يعملةةون لحسةةابهم ول يخضةةعون ألنظمةةة العمةةٍ، وغيةةر  •

مسجلين في التيمينات الجتمامية، مثٍ المشتغلين فةي خةدمات التواةيٍ مبةر التطبيقةات اإللكترونيةة 

 ملى سبيٍ المثال. 

 أاحاب العمٍ السعوديين الذين يعملون في المنشآت وغير المسجلين في التيمينات الجتمامية.  •

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

ثألثةة أشةهر فةي  الموظفين غير السعوديين الذين ييُتون إلى المملكةة ألممةال ل يسةتغرق إنجازهةا أكثةر مةن .3

 المعتاد.

 . التصنيفات اإلحصا ية المستخدمة:2.4

ُيعةةر   التصةةنيف بيّنةةه مجمومةةة مرتبةةة مةةن فئةةات ذات اةةلة مسةةتخدمة لتجميةةع البيانةةات وفًقةةا للتشةةابه، ويشةةك ٍ 

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

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

ةا وفًقةا لخصا صةها  ذات معنى من أجٍ إنتاج إحصاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيًبا دقيًقا ومنهجيًّ

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

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

 . التصنيف الوةني لألنشطة القتصادية:2.4.1

هو تصنيف إحصا ي ُمعَتِمد ملى التصنيف الصنامي الدولي الموحد لجميع األنشطة القتصادية، حيث إن 

التصةةنيف الصةةنامي الةةدولي الموحةةد لألنشةةطة القتصةةادية هةةو التصةةنيف المرجعةةي لألنشةةطة اإلنتاجيةةة، 

الةر يس الةذي والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسح القو  العاملة هو تحديد النشةاط القتصةادي 
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تزاوله المنشية التي يعمٍ بها أي فرد من األسرة، كما يعر   النشاط القتصةادي بينةه )جميةع مةا تمارسةه أو 

ةا، وأحيانةا ل تجنةي المنشةية مةن أممالهةا مةردوًدا  تقدمه المنشية من أممال، أو خةدمات تحقةه لهةا ما ةًدا ماديًّ

ا كما هي الحال في الجمعيات الخيرية الت  ي تعتمد ملى التبرماتح.ماديًّ

 . التصنيف السعودي للمهن:2.4.2

ح الذي يوفر نظاًمةا لتصةنيف وتجميةع المعلومةات ISCOو تصنيف إحصا ي ُمعَتِمد ملى التصنيف الدولي )ه

الحصول مليها من ةريه التعدادات والمسوح اإلحصا ية، وكةذلك مةن السةجألت اإلداريةة،  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 ISCEDالموحةةد للتعلةةيم ) هةةو تصةةنيف إحصةةا ي ُمعَتِمةةد ملةةى التصةةنيف الةةدولي

لتنظيم البرامج التعليمية والمؤهألت ذات الصلة حسب مستويات التعليم ومجالته، كمةا أنةه شةامٍ لجميةع 

البرامج التعليمية ومستويات وةرق التعليم، كما أنه يغطي جميع المراحٍ التعليميةة بةدًءا مةن مرحلةة ريةاض 

الدراسات العليا، والغرض من استخدام هذا التصنيف في مسةح القةو  العاملةة  األةفال وحتى مستويات

 سنة فيكثرح حسب تخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية.   15هو تصنيف األفراد )

 . الدليٍ الوةني للدول والجنسيات:2.4.4

ٌٍ للةدول والمقاةعةات التابعةة لهةا، ويعتمةد التصةنيف ملةى المعيةار  هو تصنيٌف دولي معياري  موحةد، شةام

ح، ويقةوم هةذا التصةنيف بإمطةاء رمةوز للةدول والمقاةعةات التابعةة لهةا، ISO 3166) Country codesالدولي 

ممةا يةوفر  ؛ من استخدام اسم الدولة مفيةد لألغةراض اإلحصةا يةحيث إن استخدام تلك الرموز واألرقام بدًل 

مسح القو  العاملة هةو تصةنيف األفةراد الوقت ويجنب األخطاء، والغرض من استخدام هذا التصنيف في 

 بحسب الجنسية إلى سعوديين وغير سعوديين.

 . تصميم استمارة المسح:2.5

 مةن المسةح اسةتمارة وتصةميم إمةداد تةمح: العمٍ سوق إلحصاءات األول المصدر) هاتفياً  البيانات جمع استمارة

 التواةيات تصةميمها منةد ُرومةي وقةد لإلحصةاء، العامةة الهيئة في القو  العاملة إدارة إحصاءات 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 

اتهم مليها، وقد تم إمداد اياغة األسةئلة بطريقةة ملميةة محةددة؛ بهةد  توحيةد اةيغة توجيةه مر ياتهم ومألحظ

 السؤال من ِقبٍ الباحثين.
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تم تقسيم الستمارة إلى خمسة أقسام حسب المواوع لزيادة كفاءة الستمارة في تحقيه 

 جمع البياناتالمواافات الفنية لمرحلة 

البيةةةةةةةانات 

 التعةةةةةةةريفية

خصا ص أفراد 

األسرة المعيشية 

 )جميع أفراد األسرةح

بيانات األفراد 

 15القتصادية )

 سنة فيكثرح

البحث من ممٍ واإلتاحة 

سنة  15للعمٍ )األفراد 

 فيكثر غير المشتغلينح

 التصالنتيجة 

 ملى المشتغلين COVID-19كما تم إاافة قسم مؤقت لدراسة تيثيرات 

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

اسم الشخص، والجنسية، والعمر، والجنس، والعألقة بر يس األسرة، والحالة الزواجية، والحالة التعليمية، 

والتخصص الدراسي للحاالين ملى الشهادة الثانوية فما فوقها، والعاملون والمتغيبون من العمٍ خألل 

مٍ، وأسباب مدم البحث من ممٍ، ، والباحثون من ممٍ، وأسلوب البحث من ملألتصال باألسرةاألسبوع السابه 

لة له،  ومدة البحث من ممٍ، واإلتاحة للعمٍ، وأسباب مدم اإلتاحة للعمٍ، ونوع التدريب، ومدته، والجهة الممو 

وخبرة العمٍ السابه، وأسباب تر  العمٍ السابه، والمهنة، واسم الجهة التي يعمٍ بها الفرد، ونوع القطاع، 

ة العملية، واألجر الشهري الصافي للفرد المشتغٍ، والنظام التقامدي للسعوديين والنشاط القتصادي، والحال

المشتغلين، ومقد العمٍ، ومدد سامات العمٍ الر يس واألممال األخر  خألل أسبوع اإلسناد، وذلك إذا كان 

 للفرد ممٍ آخر إاافة إلى ممله الر يس.

 ل الموقع الرسمي للهيئة ملى اإلنترنتيمكن الةألع ملى الستمارة كاملة وتحميلها من خأل

-https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/LFS%20questionnaire_%20COVID

_AR.pdf19_2020%20Q2 

 . 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 ية المهمةة األساسة البيانات ملى وتشتمٍ آلي، بشك

 ، وتيشيرات العمٍ، وذلك كما يلي:المتعلقة بالمشتغلين

: واشتملت ملى البيانات المتعلقة الموارد البشرية والتنمية الجتماميةالبيانات المستوفاة من وزارة  .1

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

 تيشيرات العمٍ للقطاع الخا .إلى بيانات 

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

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

واشةتملت البيانةات المتعلقةة بتيشةيرات العمةٍ للقطةاع  البيانات المستوفاة من مركةز المعلومةات الةوةني: .3

 فراد ومدد العمالة المنزلية. الحكومي واأل

 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/LFS%20questionnaire_%20COVID-19_2020%20Q2_AR.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/LFS%20questionnaire_%20COVID-19_2020%20Q2_AR.pdf


 منهجية إحصاءات سوق العمل                                                                                  المنهجيات 

13 

 . التغطية:2.7 

 . التغطية المكانية:2.7.1

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

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

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

من ةريه التصال بعينة من أسر كةٍ منطقةة يةتم اختيارهةا بطريقةة ملميةة لتكةون مينةة ُمّمِثلةة والجو ح  والباحة،

، فيمةا تشةةمٍ بيانةةات السةجألت اإلداريةةة )المصةةدر الثةاني إلحصةةاءات سةةوق العمةٍح كافةةة سةةكان ألسةر المملكةةة.

 قة بياناتهم في  سجألت الجهات الحكومية ذات العألقة. المملكة  األفراد الموث

 . التغطية الزمانية:2.7.2

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

 وخصا صهم السكانية والجتمامية والقتصادية كما يلي:

 التصال باألسرة.لسكانية إلى تاريخ تسند بيانات مدد أفراد األسرة وخصا صهم ا ح1

 . لألتصال باألسرةتسند بيانات المشتغلين إلى السبعة أيام السابقة  ح2

ويقصد بة )األربعة أسابيع  باألسرة، لألتصالتسند بيانات الباحثين من ممٍ إلى األربعة أسابيع السابقة  ح3

األحةد فةي األسةبوع األول إلةى يةوم مةن يةوم )التصةال السابقةح آخةر أربعةة أسةابيع كاملةة تسةبه تةاريخ 

 السبت في األسبوع األخيرح.

، لةةه التةةاليين و األسةةبومين، أالتصةةالليةةوم  السةةابقةتاحةةة للعمةةٍ إلةةى السةةبعة أيةةام تسةةتند بيانةةات اإل ح4

من يوم األحةد فةي األسةبوع  باألسرة،التصال لتاريخ التاليين األسبومين التاليين )ألسبومين اويقصد ب

 لى يوم السبت في األسبوع الألحه الثانيح.الألحه األول إ

-15للشةباب ) لألتصال ملى األسةرتسند بيانات اللتحاق بالبرامج التدريبية إلى: السبعة األيام السابقة  ح5

 سنةح.  24

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

 ا تسبه شهر المسح.مشر شهرً  ثنياالسابقةح آخر 

فيما ُتسند بيانات السجألت اإلدارية )المصدر الثاني إلحصاءات سوق العمٍح إلى آخر يوم في الربع الميألدي 

 من كٍ سنة.

  . اإلةار اإلحصا ي في مسح القو  العاملة:2.8

 . ٢٠٢٠لةار المحدو لمناةه العد في تم استخدام ا •

 ح.األسر) البيانات لختيار مقدمي للوحدات التحليلية والمواافات القوا م واع تم •

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

 .للمسح الحالية للدورة واستخدامه
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  . تصميم العينة:2.9

ُيعةةد  جةةزء وكةةٍ وحةةداتها، فةةي النسةةبي بالتجةةانس تتصةةف متداخلةةة غيةةر أجةةزاء إلةى المسةح مجتمةع تقسةيم تم

 .ةبقةة، وكةٍ ةبقةة ُتعامةٍ ملةى أنهةا مجتمةع مسةتقٍ بذاتةه

 المعاينةةة وحةةدات جميةةع دمةةج تةةم النهايةةة وفةةي مسةةتقٍ، بشةةكٍ ةبقةةة كةةٍ مةةن مشةةوا ية مينةةةة سةةحب تةةم •

 الكليةة. العينةة لتشكٍ المسحوبة

مةةةع اإلحصةةةا ي المجت لتغطيةةةة تصةةةميمها تةةةم التةةةي اإلحصةةةا ية األةةةةر بةةةين مةةةن العينةةةة وحةةةدات اختيةةةار تةةةم •

المعاينة األولية، وهي منةاةه العةد مةن المستهد  ملى مرحلتين، في المرحلة األولى تم اختيار وحدات 

ح 36198ح منطقة مدٍّ من أاةٍ )1334إةار مملية حصر وترقيم المباني والوحدات العقارية، حيث تم اختيار )

ملةى جميةةع الطبقةات فةي جميةع المنةاةه اإلداريةةة باسةتخدام األسةلوب المتناسةب مةةع  مةةً منطقةة مةد موز

ا اختيةةار وحةةدات المعاينةةة  الحجةةم بتةةرجيح مةةدد األسةةر السةةعودية فيهةةا، ثةةم فةةي المرحلةةة الثانيةةة تةةم مشةةوا يًّ

لعشةوا ية النها ية، وهي األسر في مناةه العد التي تم اختيارها في المرحلة األولةى باسةتخدام العينةة ا

 ح أسرة ملى مستو  المملكة.33350ح أسرة من كٍ منطقة مد، أي ما مجمومه )25المنتظمة بواقع )

 تقليةٍ مةع المطلوبةة، بةالجودة المخرجةات تقةديم بهةد  العينةة وحةدات لختيةار المثلةى المنهجيةة إمةداد تم •

 التنةاوب أسةاليب اسةتخدام مثةٍ اإلحصا يين لد  معروفة إحصا ية ةرق مبر البيانات، مقدمي ملى األمباء

 راقبة التداخٍ.وم

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

ه العينة، وتقييم اختبار تم •  .للمشروع الحالي التكرار في واستخدامها احتها من والتحق 

 وحدات المعاينة في مسح القو  العاملة:

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

)األسرح هي وحدات المعاينة الثانوية والنها يةة فةي نفةس الوقةت، وهةةي  دمةن تصميةم مينةة المسح، بينما تع

كةٍ وحةةدة معاينةةة  تصميةةم مينةةة المسةح، وتعةد  وحةدات المعاينةةة التةةي يتةةم سةةحُبها فةةي المرحلةةة الثانيةةة مةةن 

 ثانويةة جةزًءا مةن وحةدات المعاينةة األولية.

 

 :المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم
وجمع البيانات، وقد تم فيها إمةداد  التصال باألسرةمملية وهي المرحلة األخيرة من مراحٍ اإلمداد التي تسبه 

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

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

مراجعةة اإلجةراءات التةي تمةت منةد اإلمةداد  تةم   ق العمٍ، وفي هذه المرحلةمنهجية تحقه أهدا  إحصاءات سو

لإلادار السابه من إحصاءات سوق العمٍ لتطوير إجراءات العمٍ في هذا اإلادار، كما تم واف وتوثيه هذه 

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

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

  طريه للتنفيذ.ال ارةةخ العمٍ اإلحصا ي، وواع
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 :المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع
 . جمع البيانات في مسح القو  العاملة )المصدر األول إلحصاءات سوق العمٍح:4.1 

أسرة كعينة مختارة وُممِثلةة لمجتمةع المسةح ملةى مسةتو  المملكةة  ح33350): تم اختيار مينة المسح بتحديد أوًل 

   وموزمة حسب المناةه اإلدارية ملى النحو التالي:

بيانةات بنةاء ملةى مةدة معةايير الر لجمةع باألسةبالتصةال المرشةحين كبةاحثين الةذين قةاموا : تم اختيار العاملين ثانًيا

 مملية ومواومية تتعله بطبيعة العمٍ، مثٍ:

 .التعليمي المستو  •

 .السابقة في مسح القو  العاملة الخبرة •

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

  القو  العاملة. لمسح التدريبي للبرنامج المرشح اجتياز •

 . سنة 20 من المرشح ممر يقٍ أل •

 المسح، وفقًا لما يلي: للعمٍ في جمع بياناتحين ثالثًا: تم تيهيٍ وتدريب جميع المرش

تضمن تقديم محاارات ارشادية وتوموية، يتم خأللها شرح كتيب التعليمةات،  ينمقد برنامج تدريبي للباحث •

 والتعريف بيهدا  المسح وأسلوب جمع البيانات، وشرحًا مفصأًل لجميع أسئلة الستمارة.

 إجراء تطبيه مملي ملى كيفية استيفاء الستمارة اإللكترونية للمسح.  •

لألسةةتمارة قبةةٍ البةةدء  موالتحقةةه مةةن مةةد  اسةةتيعابه موتقيةةيم أدا هةةأثنةةاء التةةدريب ين م تجربةةة أداء البةةاحثتةةكمةةا 

 .بعملية التصال وجمع البيانات

: محااةرات القةو  العاملةةالمكلفةين بجميةع بيانةات مسةح  ينم تقةديمها للبةاحثتةتتضمن البةرامج التدريبيةة التةي 

دمة في ممليات جمع البيانات كما يتم مملية وتطبيقية ملى المواد الفنية والتقنية واإلدارية والتوموية الُمستخ

تعريف الباحثين بيهدا  المسح وأسلوب جمع البيانات، وتتضةمن البةرامج التدريبيةة كةذلك شةرًحا مفصةأًل لجميةع 

أسئلة الستمارة، وللمهام الفنية واإلدارية، كما يتم التدريب ملى ةةرق التخاةةب مةع مقةدمي البيانةات وكيفيةة 

 ي.تقديم األسئلة بوقت قياس

 

 مدد األسر المنطقة اإلدارية مدد األسر المنطقة اإلدارية مدد األسر المنطقة اإلدارية

 1,600 نجةةران 2.250 مسير 5,175 الريةاض

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

 1,650 الجةةو  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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رة المسح وجمع البيانات، حيث تم امتماد أسلوب التصال المباشر باألسرة في مملية استيفاء استمارابعًا: 

قوم الباحث بالتعريف يال الهاتفي بيرباب األسر ومندها بهذه العملية بإجراء التص ينالمكلف ينالباحث وميق

من التصال، وإمطاء نبذة من المسح وأهدافه، وأخذ اإلذن لستيفاء البيانات المطلوبة  ، وإيضاح هدفهبنفسه

اإللكترونية، ويتم استيفاء بيانات استمارة المسح بناًء ملى  القو  العاملة مباشرًة باستخدام استمارة مسح 

إلى قامدة البيانات  اإلسناد الزمني المحدد. ليتم تحميٍ ونقٍ البيانات المستوفاة لألسرة بشكٍ مباشر

 وتخزينها تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها.

لسةتيفاء بيانةات اسةتمارة المسةح بنةاًء ملةى اإلسةناد الزمنةي أجهةزة الةألب تةوب البةاحثين  : استخدم كافةةُ خامًسا

 المحدد وفًقا لعةةدد أفةةراد األسةةرة وخصا صةةهم السكانية والجتمامية والقتصادية.

تحميٍ ونقٍ البيانات المستوفاة لألسرة بشكٍ مباشر إلى قامدة البيانات المرتبطة بها في المركز يتم  سادًسا:

ن   بشكٍ معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها لحًقا. الر يس بالهيئة، حيث ُتَخز 

ةإتطبيةه )قوامةد التةدقيهح  سابًعا: ح القةو  لضةمان اتسةاق ودقةة ومنطقيةة البيانةات ملةى اسةتمارة مسة الكترونيًّ

بناؤها من خألل ربط العألقة المنطقية بين إجابات  العاملة، وهي )قوامد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجاباتح تم  

الستمارة ومتغيراتها لتسامد الباحث في اكتشا  أي خطي بشكٍ مباشر مند اسةتيفاء بيانةات السةتمارة مةع رب 

مرير األخطاء إذا تعاراةت اإلجابةة مةع معلومةة أو إجابةة أخةر  األسرة بحيث ل تسمح هذه القوامد الُمبرمجة من ت

 في الستمارة.

ةةه مةةن اةةحِة  ثامًنةةا: عةةة مةةن ةريةةه مراجعةةة البيانةةات مةةن خةةألل الباحةةث نفسةةه والمفةةت  تةةم التحق  البيانةةات الُمجم 

ة مةن لعمليةة مراقبةة ومراجعةممليةة جمةع البيانةات المسؤول منه، والمشر  ملى مملية المسح، حيةث خضةعت 

الهيئة، والتةي تقةوم أيًضةا بضةبط ومراقبةة أداء جميةع الفئةات العاملةة تزامًنةا مةع وقةت ي جودة البيانات ف فريه

 يوم فيها.  تنفيذ مملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر

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

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

الخااة بإحصاءات سوق العمٍ، والتي شملت بيانةات المشةتغلين، ومةدد التيشةيرات الصةادرة مةن واقةع بيانةات 

تدقيقها ومراجعتها وفه المةنهج وتمت ملميات  ،السجألت اإلدارية، وتم حفظها في قوامد البيانات في الهيئة

 بالتنسيه مع الجهة ُمصدرة البيانات. ، وذلكاإلحصا ي العلمي ومعايير الجودة المتعار  مليها

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

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

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

يةز آخةر: كتوزيةع البيانةات ح، أو أي تصةنيف أو ترمISCEDودليٍ التخصصات والمستويات التعليمية المعتمد ملةى )
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ملى مستو  المناةه اإلدارية، و التصنيف النومي والوافي كتحديد نوع 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

 ارتكزت ملى مدة إجراءات، وكما يلي:

 فرز وترتيب البيانات ملى شكٍ تسلسٍ أو في مجمومات أو فئات مختلفة. •

 تلخيص البيانات التفصيلية إلى نقاط أو بيانات ر يسة. •

 الجمع بين العديد من أجزاء البيانات وجعلها مترابطة. •

 الجة البيانات المفقودة أو الناقصة.مع •

 معالجة البيانات غير المنطقية. •

 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، 

ا بغيرها من البيانات، والخروج منهةا بمةدلولت إحصةا ية مةن مجتمةع الدراسةة، كمةا يسةهٍ الرجةوع إليهةا ومقارنته

في اورة جداول دون الحاجة لألةألع ملى الستمارات األالية، والتي في الغالب تحمٍ بعض البيانات مثةٍ: 

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

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

فةةات الهويةةة مةةن مجمومةةة البيانةةات المدخلةةة مةةن بيانةةات المسةةح  كإخفةةاء اسةةم ر ةةيس  /الهةةاتفي الهيئةةة بإزالةةة ُمَعر 

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

 :المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة
 أوًل: التحقه من احة مخرجات البيانات: 

، وتةم التحقةه مةن سةألمتها، قامةت الهيئةة فةي الخامسةةفي المرحلة  معالجة وتبويب البياناتبعد أن تمت 

ملى قامدة البيانات، ومن ثم   وتحميٍ المخرجات وتخزينهاهذه المرحلة بعمليات الحتساب واستخراج النتا ج، 

تمت 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 فةإن  الهيئةة ملتزمةٌة بالسةرية 1397-12-07ح وتةاريخ23مليةه المرسةوم الملكةي الكةريم رقةم ) تنفيًذا لما نةص  

لذلك تم حفظ البيانات  ؛ومدم استخدامها إل في األغراض اإلحصا ية فقط ،التامة لكافة البيانات المستوفاة

 بشكٍ محمي في خوادم البيانات بالهيئة.
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اإلفصاح من أية بيانات فردية مةن األسةرة أو أفرادهةا، ومةا يةتم إمةداُده للنشةر هةو ل يمكن بيي  حال من األحوال 

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

 السكانية.

 

 :المرحلة السابعة: مرحلة النشر
 أوًل: إمداد وتجهيز النتا ج المصممة للنشر: 

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

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

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

 باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 ا: إمداد المواد اإلمألمية واإلمألن من ادور النشرة: ثانيً 

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

تقوم في هذه المرحلة بإمداد المواد اإلمألمية الخااة لإلمألن من ادروها مبر كافة وسا ٍ اإلمألم إاافة 

ليوم المحدد للنشر، وُتنشر ابتداًء إلى منصاتها المختلفة في مواقع التوااٍ الجتمامي، وتعلن منها في ا

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

 إدراجها في المكتبة اإلحصا ية ملى الموقع.كذلك يتم العمألء والمهتمين بسوق العمٍ، و

ح الصةادر مةن اةندوق النقةد الةدولي والةذي SDDSيانةات )تطبه الهيئة العامة لإلحصاء المعيةار الخةا  لنشةر البو

وبتةيخر زمنةي ل يزيةد مةن ربةع  ،يلزم األجهزة 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 )

 ز نشرها بدورية وحداثة مختلفين. يجو

 ثالًثا: التوااٍ مع العمألء وتزويدهم بالنشرة:

إيماًنةةا مةةن الهيئةةة بيهميةةة التوااةةٍ مةةع العمةةألء مةةن مسةةتخدمي البيانةةات تقةةوم الهيئةةة فةةور اةةدور نشةةرة 

إحصاءات سوق العمٍ بالتوااٍ مع العمألء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبٍ أسئلة واستفسارات العمةألء 

البيانةةات حيةةث يةةتم  حةةول النشةةرة ونتا جهةةا مبةةر مختلةةف القنةةوات التصةةالية ليتوااةةٍ 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  •

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

 الخطابات الرسمية. •

 ح.920020081) :ملى رقم ، بالتصالالهاتف اإلحصا ي •



 منهجية إحصاءات سوق العمل                                                                                  المنهجيات 

19 

 :المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم
يةتم هم مرة أخر  في هذه المرحلة، ومةن خأللهةا يلإالعودة تتم بعد إادار النشرة وواولها لكافة ممألء الهيئة 

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

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

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

 ةريه مدد من الخطوات: 

 : جمع مدخألت التقييم القابلة للقياس: أوًل 

جمُعةه  ذلةك مةا تةم   أهم التعليقات والمألحظات من مصةادرها فةي مختلةف المراحةٍ، ومةن يتم جمع وتوثيه

ُمه  ا جةامعو البيانةات كمةا أن هنةا  مةا تةم  وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع، مثٍ: التعليقات والمألحظات التي يقةد 

كالمألحظةات التةي يسةتنتُجها المختصةون المعنيةون بمراجعةة وتةدقيه جمُعه وتوثيُقةه فةي مرحلةة المراجعةة، 

ت اإلداريةةة، وأخيةةًرا  التصةةالت الهاتفيةةةوتحليةةٍ البيانةةات التةةي تةةم جمُعهةةا مةةن  جمةةع وتوثيةةه يةةتم أو السةةجأل 

َمةةة مةةن مسةةتخدمي البيانةةات بعةةد نشةةرها،  مةةا يةةتم راةةده مبةةر باإلاةةافة إلةةى التعليقةةات والمألحظةةات المقد 

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

 ثانًيا: إجراُء التقييم:

ذا التحليةٍ بالنتةا ج المتوقعةة مسةبًقا، وبنةاًء ملةى تحليٍ مدخألت التقييم التي ُجِمَعت، ومقارنُة نتةا ج هةيتم 

وإشةرا  الجهةات  تحديُد مدد من التحسينات والحلول الممكنة ومناقشُتها مةع المختصةين والخبةراء،يتم  ذلك

تةم  خةألل هةذه الخطةوة قيةاُس أداء اسةتخدام العمةألء لنتةا ج إحصةاءات و المعنية من منظومة سةوق العمةٍ،

م منها، وبناًء ملى هذه اإلجراءات يتم  التفاق ملى التوايات المقترحة للحصوِل سوق العمٍ، ومد  رااه

 القادمة إلحصاءات سوق العمٍ. ملى بيانات ذات جودة مالية في النتا ج

 :المرحلة التاسعة: مرحلة اإلدارة
 المرحلةة تةم  فمةن خةألل هةذه ، وهي مرحلة شاملة تدخٍ في كٍ مرحلة من مراحٍ إنتةاج إحصةاءات سةوق العمةٍ

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 

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

 

 ،،،والله ولي التوفيه والسداد
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