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وحدة آلية الحسابالتعريف اسم المؤشر  
دورية مستوى التفصيلالقياس

مصدر البياناتالقياس

اجمالي 
تقديرات القوى 

العاملة

جميع االفراد المشتغلين والمتعطلين خالل الفترة المرجعية 
)اسبوع( والذين اعمارهم )15 سنة فأكثر(

إجمالي المشتغلون مضافا إليه إجمالي 
عددالمتعطلون

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5. الحالة الزواجية 

مسح بالعينةسنوي 

معدل 
)اجمالي القوى العاملة مقسوما على اجمالي نسبة القوى العاملة الى اجمالي السكانالمشاركة الخام

السكان( مضروبا في 100%
نسبة 
مئوية

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5. الحالة الزواجية
6. التحصيل العلمي 

مسح بالعينةسنوي 

معدل 
المشاركة 

المنقح

نسبة القوى العاملة الى اجمالي السكان الذين اعمارهم 15 
سنة فأكثر

 )اجمالي القوى العاملة مقسوما على اجمالي 
السكان الذين اعمارهم 15 سنة فأكثر( مضروبا 

في 100%

نسبة 
مئوية

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5. التحصيل العلمي 

مسح بالعينةسنوي 

اجمالي 
تقديرات 

المشتغلين

 مجموع االفراد الذين اعمارهم 15 سنة فأكثر والذين زاولوا أو 
يزاولون عمال خالل فترة زمنية محدده )اسبوع( حتى ولو لساعة 

واحدة بأجر عيني او نقدي ويشمل كذلك االفراد الذين كانوا 
غائبين مؤقتا عن عملهم بسبب

1.العمل بنظام المناوبة
2. إجازات مدفوعة او انقطاع عن العمل/ خدمة وطنية

3. اجازة مرضية مدفوعة األجر
4. أية إجازات أخرى مدفوعة األجر، مثل إجازة األمومة، التفرغ 

الدراسي أو إجازة مرافقة مريض أحد افراد االسرة.
5. إجازة غير مدفوعة األجر-. 

اجمالي القوى العاملة ناقص اجمالي 
عددالمتعطلين

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5. الحالة الزواجية
6. التحصيل العلمي

7. المهنة
8. النشاط االقتصادي

9. قطاع العمل

مسح بالعينةسنوي 

 )اجمالي المشتغلين مقسوما على اجمالي عدد المشتغلين الى اجمالي القوى العاملة معدل العمالة
القوى العاملة( مضروبا في 100% 

نسبة 
مئوية

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5. التحصيل العلمي
6. الحالة الزواجية

مسح بالعينةسنوي 

نسبة 
المشتغلين 
الى السكان

عدد المشتغلين الى السكان الذين اعمارهم 15 سنة فأكثر
نسبة المشتغلين الى السكان = )اجمالي 

المشتغلين مقسوما على اجمالي السكان 15 
سنة فأكثر( مضروبا في 100%

نسبة 
مئوية

1. الفئة العمرية
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. االقليم

مسح بالعينةسنوي 

اجمالي 
تقديرات 

المتعطلين

ويقصد بهم جميع االفراد الذين تنطبق عليهم الشروط 
التالية: 

* االفراد الذين اعمارهم 15 سنة فأكثر
* غير مشتغلين خالل االسبوع المرجعي

* متاحين للعمل خالل االربع اسابيع القادمة )او وجدوا عمال 
وسيباشرون به قريبا(

* قاموا بالبحث عن عمل بشكل جاد خالل االربع اسابيع 
الماضية

 اجمالي القوى العاملة ناقص اجمالي 
عددالمشتغلين

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5. التحصيل العلمي
6. الحالة الزواجية

-7حسب حالة العمل 
سابقا )سبق له العمل، 

لم يسبق له العمل(

مسح بالعينةسنوي 

يعبر عن عدد المتعطلين الى اجمالي القوى العاملة معدل البطالة
)اجمالي المتعطلين مقسوما على اجمالي 
القوى العاملة )المشتغلون +المتعطلون(( 

مضروبًا ب100%

نسبة 
مئوية

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5. الحالة الزواجية
6. التحصيل العلمي 

مسح بالعينةسنوي 

إجمالي 
السكان خارج 
القوى العاملة

إجمالي االفراد خارج قوة العمل وهم األفراد )15سنة فأكثر( 
الذين ال يعملون وال يبحثون عن عمل كالطلبة، المرضى، 

المعاقين، ربات البيوت المتفرغات لألعمال المنزلية، 
المتقاعدون، او غير متاحين للعمل خالل الفترة المرجعية 

)اسبوع( 

إجمالي السكان 15)سنة أو أكثر( ناقص القوى 
عددالعاملة

1. اإلقليم
2. فئة الجنسية

3. العمر
4. سبب عدم الرغبة في 

العمل أو عدم البحث
5. النوع االجتماعي

مسح بالعينةسنوي 

نسبة االعالة 
العمرية

نسبة االفراد خارج القوى العاملة ))0 14- سنة( + كبار السن 
)65 سنة فأكثر(( الى االفراد في سن العمل )64-15( سنة 

 اجمالي االفراد خارج القوى العاملة والذين 
اعمارهم أقل من 15 سنة أو أعمارهم 65 سنة 

فأكثر مقسوما على اجمالي االفراد الذين 
أعمارهم من 15-64

1. النوع االجتماعينسبة 
مسح بالعينةسنوي 2. فئة الجنسية

نسبة االعالة 
لكبار السن

 نسبة االفراد كبار السن )65 سنة فأكثر(( الى االفراد في سن 
العمل )64-15( سنة 

نسبة االعالة لكبار السن = ))اجمالي االفراد 
الذين اعمارهم )65 سنة فأكثر( مقسوما على 

اجمالي االفراد الذين اعمارهم )15-64((
1. النوع االجتماعينسبة 

مسح بالعينةسنوي 2. فئة الجنسية

نسبة االعالة 
لصغار السن

 نسبة االطفال )0 14- سنة( الى االفراد في سن العمل )-15
64( سنة 

نسبة االعالة لصغار السن = ))اجمالي االفراد 
الذين اعمارهم أقل من 15 سنة( مقسوما على 

اجمالي االفراد الذين اعمارهم 15-64((
 1. النوع االجتماعينسبة 

مسح بالعينةسنوي 2. فئة الجنسية

نسبة االعالة 
االقتصادية

 نسبة إجمالي السكان خارج القوى العاملة )إجمالي السكان 
-القوى العاملة( الى إجمالي القوى العاملة )االفراد النشطين 

اقتصاديا(

نسبة االعالة االقتصادية = ))اجمالي السكان 
ناقص اجمالي القوى العاملة( مقسوما على 

اجمالي القوى العاملة( 
1. النوع االجتماعينسبة 

مسح بالعينةسنوي 2. فئة الجنسية

إجمالي العمالة 
المحتملة

عدد األفراد )15 سنة فأكثر( الذين بحثوا عن عمل خالل 
الفترة المرجعية )4 أسابيع قبل يوم المقابلة( ولكنهم غير 

متاحين للعمل + األفراد الذين لم يبحثوا عن عمل خالل الفترة 
المرجعية ولكنهم متاحين خالل الفترة المرجعية لإلتاحة )4 

أسابيع بعد يوم المقابلة(

إجمالي عدد األفراد )15 سنة فأكثر( الذين بحثوا 
عن عمل وغير متاحين مضافا إليه إجمالي 

عدد األفراد الذين لم يبحثوا عن عمل ومتاحين 
للعمل

1. النوع االجتماعيعدد 
مسح بالعينةسنوي 2. فئة الجنسية


